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Francija Siūlanti Is
panijos Blokadą r

Siūlanti karo laivais uždaryti kelią į Ispa 
nijos uostus ir sustabdyti Vokietijos siun 

timą savanorių kareivių
LONDONAS, gr. 28; — Pa

tirta, kad užsirustinusi dėl 
Hitlerio ignoravimo Franci jos 
ir Anglijos notų, reikalaujan
čių iš Vokietijos paliauti siun- 
tus savanorius kareivius Ispa
nijos sukilėliams, Francija pa
siūlė paskelbti Anglijos ir 
Franci jos karo laivų blokadą 
visų Ispanijos uostų.

Rusija remianti šį Franci jos 
pasiūlymą, kuris bus paduotas 
svarstyti 27 valstybių neutra
liteto komitetui.

Francija jau pirmiau nefor
maliai svarstė su Anglija apie 
paskelbimą blokados Ispanijai, 
kad tuo sustabdyti pristatymą 
Ispanijos kariaujančioms pu
sėms ginklų ir sulaikyti siun
timą Vokietijos savanorių ka
reivių. Francija gi nepralei- 
sianti savanorių per savo te
ritoriją, jei bus sutarta blo
kada.

Anglija nepritaria blokadai.
Anglija betgi nepritarianti 

tokiam griežtam žingsniui, nes 
jis gali privesti-pHe ‘‘inciden
tų” ir užkurti^ Europos karą. 
Anglija tik tada tokiai bloka
dai pritartų, jei ją priimtų ir 
Vokietija.

Hitleris atsidūrė keblioj 
padėty.

PARYŽIUS, gr. 28. — Fran
ci jos ir Anglijos diplomatinis 
ofensyvas užbaigti Ispanijos 
karą ir arba izoliuoti, ar įtrau
kti Vokietiją į kooperavimą su 
Europa gali netolimoj ateity 
duoti visai netikėtų pasėkų.

Ikišiol Vokietija manė, kad 
nė Anglija, nė Francija seka- 
riaus, jei bent jos pačios bu
tų • užpultos, todėl Vokietija 
Įgali kaip nori elgtis svetur. 
Tečiaus Anglijos ir Franci jos 
kooperavimas visai pakeitė pa
dėtį.

Anglija zir Francija gruod
žio 18 d. pasiuntė notą Vokie
tijai, kurioj jos pripąžysta 
blogėjančią Vokietijos ekono
minę padėtį ir todėl siūlo ga
rantuoti Vokietijai laisvą pir
kimą žaliavų, jei Vokietija iš 
savo pusės irgi atidarys savo 
duris.' Jos dagi sutinka ateity
je svarstyti ir grąžinimą Vo
kietijai kolonijų, jei Vokietija 
ne tik paliaus beprotišką gink
lavimąsi, bet sutiks sumažinti 
savo armiją, taipjau sutiks 
išvien dirbti si? Europa išlai
kymui taikos, sugryštant į 
tautų sąjungą.

Hitleris įdūko dėl tokios no-

duržemio jura ir susitarimu 
su Anglija, todėl neprielan
kiai žiuri į Vokietijos pavo
jingus straksėjimus,. kurie ga
li privesti prie karo. Tad jis 
patarė Hitleriui priimti Ang
lijos ir Franci jos pasiūlymus. 
Todėl tai per šventes ir ėjo 
Vokietijoj visokie nacių pasi
tarimai. >

Manoma, kad pirmiausia bus 
einama prie sustiprinimo neu
traliteto linkui Ispanijos. Vo
kietija dabar pasiuntė dar dau
giau kareivių ir ginklų suki
lėlius. Bet jeigu tiekimas gin
klų ir kareivių sukilėliams bu
tų sustabdytas;' tai ’ jie grei
tai pralaimėtų karą? Bet žlu
gus sukilimui, Vokietija nebe
gautų iš Ispanijos rudos ir 
manganezo, reikalingų Vokie
tijos atginklavimui. Iš kitos 
pusės Anglija irgi nenori vi* 
siško lojalistų laimėjimo, nes 
tada galėtų įsigalėti Ispanijo
je komunistai ar socialistai. 
Anglija gi norėtų ten tik de£ 
šiniųjų valdomos respublikos. 
Tad gal bus bandoma karą 
Ispanijoj sustabdyti kompro
misu tarp sukilėlių ir lojalis
tų.

Vokietija delsia tikėdamosi, 
gal Italija atnaujins tiekimą 
pagelbos sukilėliams, ar suki
lėliai kokiu nųrs budu paims 
Madjridą, bet tos viltys yra 
tuščios. ‘

Anglija ir Francija dar nie
kad po karo nebuvo taip su
siartinusios ir jos yra pasiry- 
žusios padaryti į Vokietiją po
litinį ir ekonominį spaudimą. 
Dėlei to Hitleris ir atsidūrė 
labai keblioj padėty.

Anglijos aviacijos 
ekspertai mokin

sis Ispanijoj
Is- 
to-

I

PARYŽIUS, gr. 28. — 
panijos civilis karas duoda 
kias dideles progas z tirti vei
kimą visokiausios rųšies lėktu
vų, kad 
sti savo 
pas abi 
to.

Anglija nutarė pasių- 
aviacijos ekspertus 

puses Ispanijos fron-

Sėdėjimo streikas 
Fisher dirbtuvėj

CLEVELAND, gr. 29. — 
Vietos Fisher Body dirbtuvėj 
prasidėjo sėdėjimo streikas, 
kompanijai nenorint -.pradėti

tos ir ją skubiai pasiuntė savo derybas su unija. Streikas pra- 
draugui Mussolini. Bet Musso- dėtas pačių darbininkų be
lini yra labiau susirūpinęs Vi-

O R H SŽ.
e- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Apsiniaukę, galbūt lietui ar .“giros 
sniegas; maža permaina- tem- 
peraturoje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 37°.

Saulė teka ' 7:18, leidžiasi 
4:26.

unijos paskelbimb streiko.
- i —. ........................................■ i

Fordas išrado nau
ją automobili

............... ■■ ■ .

WASHINGTON, gr. 28. — 
Fordas užpatentavo naują7 au
tomobilį, kurio motoras bus 
ant užpakalinės ašies ir kurio 

i” ir “drive shaft” bus 
krūvoj su motoru.f

----------------------- ■ '

NEW YORK, gr. 28. — Mie
sto teisėjo Bridges automobi
liui suvažinėjo ir užmušė žmo
gų ant šalygatvio.

NEW YORK, gr. 28. -

MUSSOLINI GIRIASI VOKIETIJAI

Sulau'kęs vizito nuo Vokietijos spaudos atstovų, Italijos diktatorius Benijto Mus
solini pasididžiuodamas rodė jiems inilitarizmo dvasios auklėjamus jaunus fašis
tus. Tam tikslui surengė specialį paradą, kuriame jaunuoliai maršavo apsiginklavę 
ir pasirėdę uniformomis. Naujienų Acme Photo

Chinija išžudys gal SUSIDAUŽĖ LĖK- 
100,000 narkotų 

vartotojų
TUVAS- SU 12 

ŽMONIŲ
PEIPING, gr. 28. — Vietos Į Spėjama, jis susidaužė vakarų 

mėras apskaito, kad po Nau
jų Metų galės būti išžudyta 
100,000 narkotų vartotojų, ku
riems įsakyta yra išsigydyti, 
kitaip jie turėsią mirti.

Policija laukia tik įsakymo 
sumedžioti narkotų > vartoto
jus. x # Bet manoma, kad pir
miausia bus nužudyti tik keli 
šimtai užkietėjusiu ir nebepa
gydomų narkotų vartotojų.

*

Pagrobtasis dikta
torius atsiprašinė

ja grobikų

Vokietijos laivynas 
demonstruoja prie 

Bilbao
gr.

i. Vokietijos kruizeriai ir
HENDAYE, Francijoj 

28 
torpediniai laivai plaukioja ne
toli Bilbao uosto, šiaurinėj Is
panijoj, laukdami kas išeis iš 
Vokietijos valdžios reikalavi
mo paliitosuoti lojalistų suim
tą vokiečių laivą Palos. "

Buvimas Vokietijos karo lai
vų glJdbRt tik. .demon-.., 
straciją Vokietijos valdžiai 
svarstant kas tolimi daryti. 
Bet visgi tas padidino įtempi
mą santykių ir privertė baskų 
lojalistus Bilbao, Santander ir 
Gijon pakraščiuose prisiruošti 
apsigynimui, jei Vokietija su
manytų stvertis ginklo.

Numanoma, kad Madrido 
valdžia pareikalavo iš ba^kų 
valdžios pilnų žinių apie už
griebimą vokiečių laivo.

Vokietijos laivai' užsiima 
šnipinėjimu.

Baą'kų valdžia tvirtina, kad 
suimtasis vokiečių laivas ga
benęs maistą ir karo reikme
nis; jų tarpe ir laukų telefo
nus. .

Baskai taipjau kaltina vo
kiečių laivttfs užsiimant šnipi
nėjimu dėl sukilėlių karo lai
vų ir pranešant jiems apie at
vykstančius svetimų šalių lai
vus į Bilbao, 'Sąntander ir- Gi
jon.

Nesenai Vokietijos torpedi
nis laivas pasirodė netoli Bil
bao uosto ir pamatė į uostą 
įplaukiantį Rusijos laivą. Už 
pusės valandoj atvyko sukilė
lių karo laivas ir pradėjo bom
barduoti uostą.
Italijos lėktuvai bombardavo 

Ispanijos pakraščius.

PERPIGNAN, Francijoj, gr. 
28. — Gautomis žiniomis, Fe
dro Prado, komanduotojaslo
jalistų karo laivyno Kataloni- 
jos pakraščiuose pranešė loja
listų valdžiai, kad nesenai Cu- 
lera ir Portbou bombardavę 
lėktuvai buvo Italijos hydro- 
planai iš 4*tos eskadros, ku
rios bazė yra Sardinijoj.

Gautomis žiniomis, Pe

Papa nori mirti
RYMAS, gr. 28. — Papa 

Pii?s XI jau nebesitiki pasveik
ti ir i todėl norys mirties. Jis 
vienam bažnyčios viršininkui 
išsitaręs, kad dabartinėse są
lygose jis nebegalys eiti papoš 
pareigų ir todėl butų geriau, 
jei jis mirtų.

Papa eina vis silpnyn, pasi
darę mažas kairo^ios kojos 
kraujapludis, bet širdis esanti 
kiek' geresrįe. Kojos ir Visas 
kairysis šohas yrąparaližuoti 
ir papa' mažai gali valgyti;/, kas 
dar labiau jį silpnina.

Mirė gen. Hans Von 
Seeckt

BERLYNAS, gr. 28. — Va* 
kar po trumpos ligos, sulau
kęs 70 m. amžiais, mirė gen. 
Hans von Seeckt, kuris sukū
rė po karo Vokietijos reich- 
swehrą iš 100>000 kareivių ir 
jį pavertė į stipriausią pasau
lyje to didumo armiją.

Jis liko pašalintas iš tarny
bos 1926 m. ir nors 'jis poli
tikoje nedalyvavo, vienok la
bai gęrai s (įgyveno su naciais 
ir ne sykį yra davęs jiems 
svarbių karinių patarimų.

ALLAIRE, N... J.,, gr.28.— 
Garsusis žurnalistas Arthur 
Brisbane liko palaidotas šian
die Savo 5,000 akrų dvare šalę 
bokšto, kur buvo jo studija; Jo 
laidotuvės buvo grjmai priva- 
tiŠkos, dalyvaujant tik gimi
nėms* ir keliems labai arti
miems draugams.

t-

Ii,

Prezidentas Roose 
veltas kalbės kon
gresui sausio 6 d.

Hitleris vengsiąs 
karo dėl Ispa

nijos

VVASHINGTON, gr. 28. — 
Prezidentas Rooseveltas susi- I 
tarė su kongreso vadais pada
ryti metinį pranešimą kongre
sui sausio 6 d.

Prezidentas kalbėsiąs apie 2 
vai. po piet, kada bus suskai
tyti elektorių balsai ir oficia
liai patvirtintas prezidento 
Roosėvelto išrinkimO. /

^Tikimąsi, savo kalboj' pari
dentas Rooseveltas išdėstys 
tuojautinį administracijos le- 
gislatyvį programą, o gal Ir 
visą valdžios numatytą veiki
mą per ateinančius keturius 
metus. Galbūt jo kalbą bus 
perduota ir per o^dio. :

Pagrobė vaiką
........ -■

TAČOMA, Wash„ gr. 28.— 
Maskuotas plėšikas įsibriovė į 
Dr. Mattson. namus, kuomet 
namuose buvo vieni vaikai, ’ • ’’ * V b
juos iškratė ir nė pas vieną 
neradęs pinigų,* pagrobė vieną 
daktaro sūnų, Charles Mattson, 
10 metų ir jį išsivežė su sa
vim. ; ■

Eina gandų, kad grobikas 
dabar reikalauja $28,000 išpir
kimo už vaiko paliuOsavimą. 
Policija gi ir federaliniai agen
tai stropiai ieško visus užkam
pius, bene suras pagrobtą vai-

BERLYNAS, gr. 28. — Vo
kietija vengsianti karo dėl Is
panijos, bet vistiek nepaliau
sianti siuntusi ’ savanorius ir 
karo reikmenis. Jos laivus ly
dėti galbūt pasiųsianti į Ispa
nijos vandenis dar daugiai? ka
ro laivų. Tokis esąs paties 
Hitlerio musistatymas.

Vokietija todėl eisianti tiek 
toli, kiek toli bus galima, jai 
pačiai neįsiveliaht į karą.
/ Savanoriai ir toliau busią 

siunčiami patylomis, bet nebus 
siunčiami ištisemis divizijomis, 
nes tai reikštų karą.

; Pasak vokiečių, Frakcijos ir 
Anglijos riqra, reikalaujanti, 
sustabdyti siuntimą savanorių 
į Ispanij ą atėjusi perdaug vė- 
lai. ■ '' \ -

' •) ■__ |j|j
WASHINGTON_ ,

Eėuador ambasadorius Alfaro 
pranešė valstybės įėpaįtamen- 
tųi, kad jo 15 metų šųnus bu
vo pagrobtas trijų žmonių. Bet 
už penkių valandų vaikas liko 
grobikų išstumtas iš atitomo- 
bilio ir paliuosuotas.

TOSCANINI VEDA TREMTI
NIŲ ORKESTRĄ

Anglijos'

i i

, W' j

NANKING, gr. 28. — Kei
sti ir nesuprantami europie-l 
čiams yra Ghinijos papročiai, 
bet gen. Chiang Kai-shek po
elgiai'stebina ir pačius chinie1- 
čius. Jis pradėjo viešai atsi
prašinėti, kad jis1 davėsi maiš-Į 
tininkams pagrobti, o tuo tar
pu grobikų vadas maršalas 
Charig Hsueh-liang visaip tei
sinasi ir reikalauja sau baus
mės, net ir mirties. Išrodo, kad 
ir vienas ir kitas stengiasi pri
siimti ant savęs kaltę už pa
grobimą.

Eina gandų, kad dėlei įvy
kusio pagrobimo gen. Chiang 
Kai-shek gali netekti diktato- 
riaus yįetos, nes Chinija *ne- 
galL pakęsti pralaimėjuąjo ge-; 
nerolo. °w\ viet^ gAlf tekti jo| 
švogeriui T. V. Soong, Chini-' 
jos ba*hko direktoriui.

Lojalistai atsiėmė 
miestą netoli , 

Madrido

dienas vėliau> 
paklydęs tirš* 
audroje, kuri i 
lietingo sezo-i

MADRIDAS, gr. 28. — Lo
jai i s tai po smarkaus mūšio at
siėmė Usera ir dabar bando 
įvaryti kylį sukilėlių pozicijo
se linkui Carabanchel Alto. 
? • ■ . ..

Jei tas manevras pasiseks, 
tai sukilėlių linijos tarp Geta- 
fe ir Boadilla liks suskaldytos 
ir lojalistai užims svarbią stra
teginę poziciją pulti sukilėlius 
i^šono abiejose pusėse.

TEL AVIV, Palestinoj, gr. 
28. — Garsus muzikas Artur 
ro Toscanini, buvęs New Yor- 
ko filharmonijos orkestro ve
dėjas, dabar veda Vokietijos 
žydų tremtinu simfoninį orkes
trą Palestinoj iŠ' 60 žymių mu
zikų. Pirmame to orkestro 
Koncerte dalyvavo virš 8,000 
žmonių. • • / \ >

Vi ‘

WASHINGTON, gr. 28. — 
Prezidentas Rooseveltas baigė 
švęsti žiemos/šventes ir dabar 
ruošia tris pranešimus 'kon- 
giesui, kuris susirinks už ke
lių dienų po Naujų Metų.

kalnuose, kur vieno kalno 
šone pastebėta sudaužytą ' 
lėktuvą. Visi juo skridę žmo
nės veikiausia yra žuvę.

LOS ANGELES, Cal., gr. 
28. — Didelis United Airlines 
lėktuvas su 9 pasažieriais ir 
trimis įgulos nariais, skridęs 
iš San Francisco į Los Ange
lės, prapuolė kely ir, spėjama, 
lyra susidaužęs tame kelyje 
(esančiuose kalnuose. 

f ' < i* 5
Lėktuvas išskrido 5:30 vai. 

vakare dviejų valandų skridi
mui. Apie 7:30 vai. pranešė* 
besiartinąs prie Burban'k aero* 
dromo. Bet dvi 
jis pranešė esąs 
tose miglose ir 
atėjo su pradžia
no pietinėj Californijoj. Tai 
btfvo paskutinis jo pranešim 
mas. ■ .

Už kiek laiko Dickenson^ 
mąnažeris Santa Paula airpor^i 
to, pranešė užmatęs kalno šlai-^ 
te, 35 mylių atstume nuo Los- 
Angelės, sudaužytą lėktuvą? 
Spėjama, kad tai ir yra pra- 

I puolęs lėktuvas, nes laike pa- 
| skutinio pašaukimo per radio 
| jis galėjo būti toje vietoje.

Dickenson surado laužus sl‘- 
I daužyto Lėktuvo skraidydamas 
[kainuose savo lėktuvu. Lėktu- 
yą> randasi jbeveik neprieina
moj vietoj, ąžuoliniai medžiai 
aplinkui yra išlaužyti ir spar
nai nunešti kalno šono. Lėktu
vas esąs tiek sudaužytas, kad 
vargiai galėjo išlikti gyvas 
nors vienas žmogus.

Į surasto lėktuvo vietą iš
skrido keli 
jau išvyko 
sti bandys 
vietą.
Surado sudaužytą lėktuvą ir 
jame žuvusius 12 žmonių.

LOS ANGELES, Cal., gn 
28. — Ieškotojai jau pasiekė 
susidaužiusį' kalnuose United 
Air Lines lėktuvą. Visi juo 
skridę 12 žmonių — 4 mote* 
rys ir 8( vyrai — rasti nebe
gyvi. Jų kūnai liko nublokšti 
į priekinę lėktuvo dalį, lėkU^ 
vui atsimušus į statų kalną 
Saugus apielinkėj. Tai esanti 
pirma toj linijoj K nelaimė į 7 
metus.

HUTCHINSON, Minn., gr. 
28. — čia prieš kelias dienas 
hotely nusišovęs žmogus liko 
identifikuotas kaipo ekonomi
jos progresorius Rhode Island 
State kolegijoj Arhold Hin- 
richs, 39 m. iš Kingston, R. L 
Spėjama, kad jis atvyko į čia 
tiesiai iš Washingtoho, kur da
lyvavo agrikidturos adminis
tracijos konferencijoj.. . V

NORFOLK, Va., gr. 27.
Trys baltieji žmonės liko areš
tuoti už peršovimą flviejų ne-l^ 
grų. Visi trys prisigėrė ir ta-1 
da pradėjo šaudyti negrus, du 
jų peršaudami.

kiti lėktuvai, taip- 
žmonės, kurie pė- 
pasiekti nelaimės

4 darbininkai žuvo 
elektros dirbtu-

' vėje

SANTIAGO, čili, gr. 28. - 
Paryžiaus žiniomis, čili veda 
derybas su Francija apie iš
keitimą didelio kiekio nitrato 
ant Francijos lėktuvų. Susite; 
rimas jau esąs pasiektas.

NĖWARK, N. J., gr. 28.-rr 
{Keturi darbininkai liko užmuš
ti elektros Public Service Corp, 
Point-No-Point dirbtuvėj. Mie
stas liko suparaližuotas nu*- 
traukus' elektros tiekimą. Už; 
geso šviesos, sustojo motorai, 
paliovė veikę telefonai, gatve- 
kariai irgi sustojo.

• ■■■■-■ •

BERLYNAS, gr. 28. — De
ga naujasis požeminis kelias 
garsaus Potsdammer Platz apie- 
linkėj. Gaisras nesiduoda gesi
namas. Jis kilo kaip tik toje 
dalyje, kur metai atgal žuvo 
19 žmonių įgriųvus dhliai tu
nelio,

MEXICO CITY, gr. 28. — 
Ispanijos sukilėlių atstovas 
Meksikoje Ramon Mane De 
Pujadas > gavo įsakymą į 54 
valandas apleisti Meksiką. Jis 
liko išvarytas po to kai atvi
rai pradėjo kritikuoti Meksi
kos nusistatymą linkui Ispani
jos civilio karo.

»

Hm
f.

Ji
f /



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, gr. 29, 1936

ėst 22nd Street

CHIC4GOŠ
ADVOKATAIEIKIME Į DARBĄ!

P. VĄRKĄLĄ, Draugijos Auditorius

nuo

(Jaugiau negu trečdalisČARTERIS GAUTAS

WAUKEGAN, ILL

MANDAGAUS VAGIES AUKOS

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuviu

Chicągos

UBRJVU1Reikalaukite DEGTINES

Phone Canal 2515

Phone Yards 1188

7—8 v. vak. 
subatomuu

Valandos 1—4 po pi< 
išskyrus seredomis

Chicągos Lietuvių Draugija 
linki visiems savo nariams sėk
mingų 1937 motų. Būti stip
riems sveikatoje, palaikyti gra
žius santykius savo organizaci
jos narių šeimoje.

J. Mickevičiui. Kon

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospečt 1930.

sekmadienį, 
Liberty Hali, 8th

Lietuvių Kultūros Draugijos, 
kurios yra kaip ir dalimi Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos, su 
pradžia praeitos savaitės yra 
legalizuotos Illinois valstijoje, 
tas pat bus tuoj padaryta ir 
poroj kitų valstijų, kur Chica
gos Lietuvių Draugija numatė 
reikalą savo organizacijos sky
rius kurti.

Kiekvieno Chicagos Lietuvių 
Draugijos nario Naujų Metų re
zoliucija turėtų būti tokia: per 
1937 m. Draugijon vieną ar du 
naujus narius tikrai įrašysiu, 
tikietą i Triumfo Bankietą ne
mokamai gausiu.

Namie, pas draugus, taipgi ir 
pas priešus skleisiu mintį, kad 
kiekvienas lietuvis (vyras ar

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėL pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Arenus 
Telefonas Republic 7868

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephones Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re?. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

ĮREGISTRAVIMAS 
PRASIDĖJO

gyvem- 
pirma negu tas bus 
duota progos 1 iki 

Konkurso pabaigos 
nariams' įstoti pagal

NAUJŲ METU RE 
ZOLIUCIJA

GYDYTOJAI IR DĘNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

kad 'vien tiktai jų 
buvo 

suteiktų progos 
vyrų ir mo- 

likti nariais šios gau-

AMĘULANCE PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel9191

STRAIGHT
KĘNTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

gos Lietuvių Draugijos. .?
.Pyiklausomus ’Drąugijai mo

kesčius sumoksiu . laiku, kad 
nebūčiau suspenduotas, o išti
kus ligos nelaimei, kad man ant 
Draugijos nereikėtų be reikalo 
raguoti, jog man ligos pašalpa 
nebuvo mokąmą.

Dirbsiu pats, raginsiu kitus 
Draugijos narius darbuotis, kad 
1937 m. Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių skaičius pakil
tų iki 7,000.

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
IYD PVPT A CIT IJK- KEKlAo1!
756 West 35th St

Cor, of 35th and- Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6;8Qr8:8f 

Nerišliomis natra1 sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tek. Kenwood 5107

akys atitaho 
inos pigiau 

kaip pirmiau.

Todėl pranešu, kad visoms 
Lietuvių Kultūros Draugijoms 
čarteriai !bus prisiųsit ne vė
liau sausio 15 d.t 1937 m.

Julius Mickevičius.

JAU SUGRIŠO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinghnan
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė*

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

Phone Cicero 3656 
Office 4930 West 13th Street

; I. J. ZOLP
1646 West 46th SStreet Phones Boulevard 5208-8419

Lietuvių Kultūros 
Draugijos įregis

truotos

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras. K. GUGIS, Dr-jos Advokatas

šiame Triumfo Konkurse dar
bas eis dar spėriau, musų or
ganizacijos jėgos daugiau negu 
padvigubintos palyginus su 
praeitu Draugijos konkursu. 
Turime skaitlingas, darbščias 
jėgas Chicagos apylinkių mies
teliuose, — ko mes neturėjome 
praeitame konkurse. Svarbiau
sia, vargiai bet viena lietuvių 
organizacija, gali lygintis su 
Chicagos Lietuvių Draugija sa
vo aktyvių jėgų skaitlingumu 
organizavimo darbo srityje. To
dėl šitos visos Draugijos gabios 
organizatyyios jėgos stos į dar
bą paskaitlinime Chicagos Lie
tuvių Draugijos narių iki 7000, 
tai darbai bus pasiektas su di
deliu kaupu. v

Draugai ir drauges, Chicagos 
(Tąsa ant^Ą-čio^pusl.)

S. M. SKUDAS
718 We»t 18th Street Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Wcst 23rd Place

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Hąlstpd St. 
T»»|. Bonlevard 1401

įrašė 60 naujų narių; ceremo- 
nialis vakaras sausią 3 d.

Reikia pasveikinti musų dar
bštų atstovą F. Bulaw, kuris 
Waukegan per 15 dienų įrašė 
Chicagos Lietuvių Draugijon 60 
narių, šiame skaičiuje arti pu
sė yra Čiągimiai lietuviai. Bet 
dar reikia priminti, dkad ir są
lygos musų atstovo darbuotei 
buvo palankios. Vienas nuošir
džiausių p. Bulaw darbo rėmė
ju buvo p. Stoškus, taipgi ir 
keletas kitų jam daug prigel- 
bėjo. F. Bulow sako, kad jis 
čia per kitą porą savaičių ga
lėtų dar apie tiek narių įrašy
ti, kiek kad įraše bėgyje pen
kiolikos dienų. Bet gaila, kad 
p. Bulaw darbas su šia savaite 
turi baigtis: laukia jo dar po
ras kolonijų pirm negu prasidės 
Triumfo Konkursas. Netenka a- 
bejoti, kad konkurso metu pa
tys draugai waukeganiečiai su
gebės Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių skaičių ne tik pa
dvigubinti, bet ir patrigbbinti. 
čia dirva plati ir vaisi.

Iškilmės Waukegan
Taip sakant, sausio S <d. Li

berty Hali bus didelės iškilmės, 
bus įkurta Waukegan Lietuvių 
Kultūros Draugija 
Lietuvių Draugijos skyrius. Su
sirinkimas ir programas prasi
dės 3 vai. popiet. Iš Kenosha 
dalyvaus “Lyros” choras, vie
tos “Liuosybės” choras, Daude- 
rio ir Bitvinskio duetas, daini
ninkas artistas Vytautas Taru
tis, Vytauto Beliajaus šokėjų 
trupė, kalbės Dr. A. Montviaas 
ir inž. K. Augustinavičius. Bus 
renkama Kultūros Draugijos 
valdyba. Pasibaigus susirinki
mui ir programui bus imami 
paveikslai, seks draugiškas 
“skodas.”

Nekalbant jau apie Chicagos 
Lietuvių Draugijos narius Wau- 
kegane, norime priminti šios 
organizacijos nariams, kurie 
gyvena Racine ir Kenosha, kad 
nepamirštų šiose iskiluiėse da
lyvauti. Draugijos nariams ir 
programo dalyviams įžanga ne
mokama, o pašalinė publika čia 
nėra kviečiama.

Pasimatysime 
sausio 3 d 
ir Adams St., 3 vai. popiet.

Kitą antradienį šiame skyrių

J. LIULEVICIUS
California Avenūe Phone Lafayette 3572

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

Tur būt visi Cįiįcagos Lietu
vių Draugijos nariai žino, kad 
Triumfo Konkursas prasidės 
vasario 1 d.; taipgi žino, kad 
po Triumfo Konkurso nariais 
bus priimami Draugijon tiktai 
iki 40 metų amžiaus ir apskri
tai visiems nariams bus įstoji
mo mokestis atatinkamai pakel
tas. šiame konkurse bus pas
kutinė proga senesnio amžiaus 
nariams įstoti Draugijon; taip
gi jaunesnio amžiaus nariams 
paskutinė proga įstoti už esa
mą įstojimo mokėstj.

Chicagos Lietuvių Draugija 
jau nuo seniai rengėsi naujų 
narių įstojimo amžių sumažinti 
iki 40 metų, taipgi atatinkamai 
įstojimą pakelti, ypačiai na
riams nuo 30 iki 40 metų.* Da
bar seniai rengtas planas galu
tinai nutarta vykdyti 
man. Bet 
padaryta, 
Triumfo 
naujiems 
senus Chicagos Lietuvių Drau
gijos įstatus nuo 15 iki 48 me
tų amžiaus, paliekant įstojimo 
mokestį tokį pat;®. ’ •

Atėjus Triumfo Konkursui, 
musų konkursantai ir šiaip sau 
aktyvus Draugijoj nariai, ku
rie rūpinsis naujų narių įrašy
mu, tegul šio svarbaus fakto 
nepamiršta savo ^prospektams

19.95 
$55.00

aukse.
?8„95

Rez; 4609 ŠO? AfeTEfitAjI AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus. 
OFISAS 

3156 West 59th St 
TeL Hemlock 5998.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro. 

TeL Capal 3110 
' Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

s YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
HAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visų dieną

1 VALDYBA: - p. MIIJLER, finansų sek: eterius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas r. GALSKIS, triiatišas
V. MANKUS. sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marųuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

, S. c. IACHAVICZ
42^14 Rast lQ8th Sti Tel. Puilman 1270 arba Canal 25’5
imi—IJIUIia B II > ■ I II ■ Ingą.3 ; S. P. MAŽEIKA
E319 Lituanica Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Tel. Office Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų 'gydytoja

j e bus paskelbti vardai visų 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių Waukegane. —M.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
truinparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikim 

mos be akinių.
/ -

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Mrs. Beatriče D’Ambrosio, 2432 Blaine Place, Chi
cago, su vaikais, Rosemary ir John, Jr., po viziįo, kurį 
jiems sudėjo mandagus vagis. Prižadėjęs ramiai užšL 
laikyti, vagis pasiėmė $37 ir išėjo palinkėjęs, “Links
mų Kalėdų.” Naujienų Tribūne Photo

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

/ Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Ave< TeL Yards 2510

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

priminti, 
labui šis konkursas 
rengtas, kad 
žirniams lietuvių 
■terų 
singos lietuvių pašalpos orga- 
pjzacijos Chicagęje ir apylinkė
se — senomis sąlygomis.

Butų labai malonu šiame 
konkurse susilaukti didelio 
skaičiaus konkursantų ne vien 
Chicągoje, bet ir Chicagos apy
linkėse. Draugija šianje kon
kurse yra nusitarusi gauti 3000 
naujų narių. Gal būt kai kam 
atrodo fantazija, bet šių žo
džių rašytojas yra giliai1 įsiti
kinęs, kad tokis naujų narių 
skaičius bus tikrai pasiektas. 
Praeitame konkurse buvo nu
matoma, kad bus’ galima įrašy
ti 1,500 naiįjų narių. Kai kurie 
pesimistiški Draugijos nariai 
vien juokus krėtė apie gavimą 
1,500 naujų narių. Bet, deja, 
pesimistai suklupo, Draugijon 
buvo įrašyta net 1,862 nariai. 
Ne tik kad buvo įrašyta 1,862 
nauji nariai, bet Aas svarbiau
sia 
visų gautų narių sudarė čiagi 
miai lietuviai,

GALIMA GAUTI VISOSE ......
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL UQUOR GOMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

' Visį Telefonai Yards 0801
. VIENINTELIS DISTRIBŲTORIŲS

JOS. JIRAN
1333 W. 18tht Št. Tel. Canal 2556
6209 W. Cernjak Road Tel. Berwyn 2141

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physičal Therapy 

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

• i B Patarnauju prie 
^bndymo namuo- 

’ se ar ligoninėse,
' u 0<*u’ nrassage

eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 

jLtie blankets ir tt.
Moterims ir-mer- BSHM/"’ B ginonB patari
mai dovanai.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8328 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 ikį. 8:30. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais , ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—« nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

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

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St- 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
,£ekmadįęnį susitarus.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, kurie sutinkate darbuo
tis savo organizacijos labui įra
šyme naujų narių, geriau pasa
kius, kurie apsiimate būti kon- 
kursantais Triumfo Konkurse, 
nuoširdžiai esate prašomi apie 
tąi asmeniškai ar laišku tuoj 
pranešti Triumfo Konkurso ve
dėjui 
kurso vedėjos, gavęs pranešimą, 
prisius reikalingas informaci
jas, taipgi Registracijos Lapą 
išpildymui. Juo anksčiau įsire
gistruosite konkurso darbui, 
tuo bus geriau, nes Draugija 
žinos apie jūsų pasižadėjimą1 moteris) nuo 15 iki 48 metų 
jai darbuotis. amžiaus turi likti nariu Chica-

PianoAcėflrdionai 
m ■ 1 1 y '.-'.i

visokįo .didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicągoj. Radios: ZENITH, 
GRUNOW, PHILCO 
VICTOR, nuo 
ir augščiau 
NAUJI 120 
BASV - 
IR KITI MIDGETS 
nuo .............................
......t       — -....................... U

Atdara vakarais, pirmadienį, ant- 
taidienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

Kiti Lietuviai Daktarai._____
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
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, ILL.

i A. MASALSKIS '
tlSfrt Litpanica Aveąue Bhone Boulevard 4188

? A^ PETKUS '
1410 South 49th Coųrt Cicero Phone Cicero 2109

Wl
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Antradien 1936

Fewer bnt Better Babies

ciVilizations

Dažnai Gelbsti
vis vargšų Virškinti ir nuo

Užkietėjimo
Adresas

ŠVENTĖMS GĖRIMU BARGENAI
RUM 90 Pf.

PAINTĖ

Budrikas Sveikina Visus DAILY BUSINESS DIRECTORY

L16HTNING

FOR 1937

ĮMOKĖTI

TIKTAI

įLaidotuvių Direktoriail

Garsinkite “N-nose
6.75
6.26

v Y YVUI AlilnJuIi O KiAjAAUb

OF BITTER WINE

Visose 
Vaistinėse

8.20
8.20
3.20
2.70

2.90
2.70
2.76

8.86

11.00 
11.00 
11.00 

0.00

9.45 
0.00 
9.10

13.65

10.76
10.76
10.75

8.70

9.20
8.75
8.86

13.40

6 25 
7.16 
7.25
7 70

6.60 
6.76 
6.00 
6.60

1.19
1.25
1.49

2.10
2.30
2.86
2.45

1.80
1.96
2.00
216

6.90
5.90
6.90
4.90

5.26
4.00
4.95
7.20

11.25
11.25
11.25

0.25

9.70
9.25
9.40

13.90

6.50
7.40
7.50
7.95

5.65
6.00
6.26
6.75

Tono

>4.28
4.50 
6.00 
5.25

8.65
4.10
4.15
4.35

3.15
8.40
8.60
8.75

6.75
7.65

*7.50
7.95
8.95
9.50

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, k 
(vairių paprastų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

GERB. Naujieną įkaityto
jo* ir įkaitytoji! praiomi 
pirkinių reikalai* liti | ta* 
krautuve*, kurio* akelbiaai 
Naujienose.

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

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Salutaras Drug & 
, Chemical Co.

PUSĖ GALIONO.

,Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

■ Smulkesni $7.15 tonas.

diedukas kitus desėt- 
bedarbių ket-

high 
this means 
civlture /and

SVEIKATOS KLINIKAS \ 
Kompetentiiki gydytojai, o ne atu« 

dentai, teikia patarnavimą.
TAimą tansilus. Ekzaminuoja akla, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas {ivirkltimu, kyla ir vari
uose veins. ....

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
, 1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavndale 5727.

cause of the greater age of the 
population, mankind will have 
a better chance te end poverty.

Consequently, a stationary 
population, the nightmare of 
warlords, of certain industri- 
alists, and of some churchmen, Į 
may prove a blėssing to hu-! 
manity. For, such a population 
will alloyv mankind to attain 
a level of culture and enlight- 
mėnt now visioned only by the 
.sage and the dreamer.

Kalėdų diedukas 
Chicagoj

su. Naujais Metais

kad 1936 
15,000,000 žmonių ap- 
Chicagą apsupančius 

vadinamas Forest Pre-

Tas “Jausmas”, kuris susidaro tunijant Zenith visai skiriasi 
paprastų radio. Tik pamėginkite turiyti bile kokį kitą radio — 
kui užeikite ir pabandykite tunyti tą fast finger-tip Lightning 
tion Finder. Nėra jam lygaus... T““-1 X'1‘. —
Zenith ir kitų radio setų. Kviečiame jus pačius tai patirti.

Modeliai nuo $29.95 ir aukščiau. Lengvus išsimokejimai.

stationary in 
, as predic- 
Baker, eco-

♦ KONTRAKTORIAI 
ir Budavotojas 

JOHN VILIMAS 
Kontraktorius ir Budavotojas 

Namu Pataisymai.
6827 SO. MAPLEW00D AVENUE 
Phone Prpspect 1185 .Chicago, III.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Pragaro Lietus 
Virš Ispanijos

Baisus karo ir fašizmo nuospren

Pasak Cook kauntes teisėjo 
Jarecki, įstatymas pastoviai 
piliečių balsuotojų registracijai 
šiemet sutaupinęs Chicagai 
$185,250.

Šiam*- skyriuje skelbiama tik tie 
Automobiliu pardavėjai ir auto me 
tonikai, kurie kiekvienam užtikrina 
eisingą patarnavime ir geriausia 
lataiso automobiliu*

Univprsal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VAI.GVKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Jus gausite didelę nuolaidą už jūsų seną 
' radio.

15,000,000 aplankė 
miškus

uždarė! dirb- 
darbininkus išmėtė iš 

> namų savininkai, su- 
jstatymais ir teismo 
išmėtė bedarbius iš

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvi* pardavėja* Buįck 
>1 ir Pontiac automobilių 

(DOMININKAS KURAITIS 
000 We«t 81r*t Street 

Victorv 1620

Fewer būt Better Babies
1

Fevver būt better babies will 
rėsult, if this covtatry’s popu
lation becomes 
about fifteen years 
ted by Dr. , O. E.
nomist of the department of 
agriculture. His fcrecast is 
based on -the 25 %> eut in the 
birth rate< sinęe 1926.

While much of the declinė 
in the birth rate during the 
past decade was doųbtless due 
to the depression, this country 
is headed for a stationary po
pulation, if not as soon as Dr. 
Baker forešees'. The shriūkaįje 
of the baby crop, if it contin- 
ues, will bring certain chan- 
ges in our national life. Tį

With’ fewer children and 
more old people in our popula
tion, our factories will be cal- 
led , u’pon to turn out fęwer 
cheap commodities, fewer 
toys, and less wearing appar- 
ei for children and yoųng peo-

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO ’ TVARKOJE 
galima nusipirkti 

nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia 'skelbimų

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 50e—75c—$1.00 

Nuo taksų paliuosuota.
Ispanijos šelpimo Fondo Komite

to Globa
Ispanijos Motinų ir Kūdikių 

Naudai.

Sutaupino miestui 
$180,000

gesnių piliečių pinigus, rubus 
maisto reikmenes
bedarbių ir beturčių vardu, na 
ir aprūpina juos Kalėdų pietu
mis arba vakariene.
. Kūčių vakare, atėjęs ties 
Carvary Gospel misija, 29 So. 
Halsted street, Senas Petras 
pastebėjo mišiją pilnų suvargu
sių, nuplyšusių Madison gatvės 
piliečių. Pats misijos užveizda 
per garsiakalbį Dievą garbina, 
o paskui j j visi kiti piliečiai 
garbina.

šalia misijos stovi automobi
lis. Iš jo nešama pintinės sen- 
vičių ir donacų į vidų. Iš misi
jos rengiasi išeiti vienas mal
dininkų. Misijos viršila pataria 
jam ilgiau melstis, nes juk yra 
Kūčių vakaras, o Vėliau maldi
ninkas gausiąs veltui valgyti. 
Einantis maldininkas sako, kad 
jis meldėsi jau porą valandų — 
ar to ne gana už senus dona- 
cus ir išdžiuvusius senvičius? 
Madison pilietis, užkeikęs, eina 
savais keliais be misijos vaka
rienės. Tačiau netrukus į jo vie
tą užėmė keli nauji -maldinin
kai, ieškodami vakarienės vėl-

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

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 68r<f Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 graži* 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas

* 8.00
8.46
9.60

10.00

( JUOZAPAS 
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Apskaičiuojama 
metais 
lankė 
miškus 
serves.

G ĮVES YOŲ THE 
EXCLUSIVE “EMDE 
SPINNER” TUN1NG 

METHOD

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 Tavernoj 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

PRASYK SAMPEUO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wlne Co.
544 S. We!ls St., Chicaffo, DL 
Prislųek man aampell dykai
Vardas ............ . . - -LJ

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad .esu naujame bizny— 
Liauor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri* 
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtine 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 Kilocyclefl. 9:45 vai. vakaro.

0 Ir 8 4 Tonai 
Tonai ar Viri

* 7.76
8.20
9.30
9.76

Budriko programai W. C. F. L. 970 K. nedėliomis 7 vai. vakare.
WAAF 920 k. Panedfiliais ir Pėtnyčioms 3:30 po pietų.
WHFC 1420 k. ketvergais 7 vai. vakare. v

gilusios rųšies kava, kai ku
riuos gi, magaryčių, juodomis 
akimis ir nuskrostomis nosimis. 
O daugelį tur hut Visai užmir
šo, nes bedarbių šeimynos gal 
kyšio Kalėdų diedukui nesura
do, tai jis užmiršo jų namų ad
resus. -—Senas Petras.

Pirmos Rųšies Vynas 
PORT, SHERRY, 
MUSCATEL, 1 galionas ■ n^tO

JONAS BENEKAITIS 
(Buvęs Insurance Agentas)' 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS

Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
i savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir ' užkandžiai .kasdieną. • Jauki 
vieta grupėms.
1656 N. Trov. St. ir Wabansia Avė. 

Chicago, III.

CAL1FORNIA COGNAC 4 4 Q 
BRANDY 5th ..... ......... I ■ I W
TIKRAS GRUDŲ 4 OC
SPIRITAS ...........................■ ■<***
PAINTĖ ......................... ......

Senam Petrui, pėsčiam beva
žinėjant Kūčių ir Kalėdų die
nas, teko pastebėti, kad iš tik
rųjų Kalėdų diedukas, sulig A- 
merikos papročiu, aplankė stok- 
jardų sostinę Chicagą.

Gal diedukas ir nerado šie
met tokių baisenybių, kokias 
jis rado ketvertą metų atgal, 
kai mes gyvenome prezidento 
Hooverio vadinamus “prosperi- 
ty” laikus. Anuomet desėtkai 
tūkstančių bedarbių gyveno pa
ežerėje ar kur sąšlavynuose, 
šunų budelėse, iŠ z skrynių ir 
blėkių pastatytose pašiūrėse ar
ba tiesiog? urvuose žemėje. Ba
davo jie, rinko maistą bačkose 
išmatoms ir sąšlavynuose, nes 
jau kitokios išeities nematė.

Mat darbdaviai 
tuves, 
darbo 
lig šalies 
pagelba, 
namų.

Kalėdų 
kus tukstančių 
vertą metų atgal rado sriubos 
eilėse. Rado jis suvargusius ir 
biznierius, uždarytus bankus, 
matė demonstracijas gatvėmis 
maršuojančias. Ir atrodė jam, 
kad jau dėdės Šamo žemės pi
liečiai rengiasi iš teisybės prie 
naminio karo, prie revoliucijos.

Tiktai maža sau jale turčių 
gyveno pertekliuj. Gyveno per
tekliuj tie, kurie savo gyvenime 
piršto nepridėjo prie produkty- 
vio darbo, kuriems alginiai ver
gai buvo turtus sukrovę, žino
ma, savo papročiu Kalėdų die
dukas anose dienose turčius 
daugiausia ir lankė ir juos ap
dovanojo.

šias gi Kalėdas diedukas ap
lankė ir biednesnius žmones,

A. K. TAVERN
Geras panevfižiškis — kviečia visus 
atsilankyti.. Užlaiko MTLLFKS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės. > ' ' ’

3329 S. Lituanica Avė.

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
*50. PHILCO-—trumpų Ir Ilgų *9Q gtf)

L C. A. VICTOR—Ilgų *9<| A
A, įAISNIOTOS Radio Tūbos 30^

•3.95 JU

nuo 
pas- 
Sta- 

iygiai taip, kaip nėra lygaus tarpe

vnetica d /Kodt C-opLed. /
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ple. Such. factories o;n the 
cbntrary, will have to make 
Products that °ppeal to ma- 
ture people: better books and 
magazines, better clothes, ob- 
jects of art, more agreeable 
hoūse furnishings.

With fęwer birth^, Kumah 
life will become more valuable. 
Hence, preventable deaths from 
aceidents < and disease will be 
eut sharply. Having. to train 
fewer ^children, many of whom 
die before 20, our educational.. c .
institutions wiii be abie • to Skėloimai Naujienose 
stress ųuality rather than duoda liaudy dėlto, 
quantity. So more attention 
will be given to education for 
adults—persons beyond 
school age. Doing 
raising the level of 
intelligence.

nes štai ir Senas Petras rado Senas Petras paėjo irgi to- 
savo pančiakoj gerų dovanų.' liau. Sustojo ties Trinity Gos- 
Jis be to pastebėjo, kad ir ki-' pel misija, 203 So. Halsted St. 
ti piliečiai apfaikė dovanas. Gal 'čia pamatė vėl nesusipratimą 
būt, kad daugelį vargšų bėdar-1 įvykstant. Misijos užveizda iš- 
bių Kalėdų diedukas užmiršo ir meta maldininką laukan, čia 
šiemet aplankyti, tačiau kai1 užveizda ir maldininkas net už 
kurie bedarbiai visgi susilaukė krūtų susikibę. Maldininkas ne- 

jei ne ką^igaili rūsčių komplimentų už- 
veizdos adresu. Vadina jį ir jo 
bendrus apgavikais, kurie su
renka iš turtingesnių žmonių 
biednUomenei įvairių daiktų, o 
biednuomenė tegalinanti tik su- 
džiuvusios duonos ir senų kiš
kių vietoj vištienos.

Užveizda pastumia 
smarkiau, piliečio kišenius at- 
ira, užveizda skubiai sugrįžta 
vidun, o pilietis keikiasi lauke.

Kūčių vakare matęs tiek 
daug įvairumo, Sęnas Ęetras 
nutarė ir Kalėdų dienoj aplan
kyti tas pačias apielinkes. Išė
jęs iš teatro, jis pasuko iš vi- 
durmiesčio ta pačia Madison 
gatve. Pasiekęs biednuomenės 
apielinkę, pastebėjo kai kurių 
atmainų. Vieną kitą pilietį puo
šė juoda akis. Kai kurie pilie
čiai ne toliausia nuo salveišių 
armijos viešbučio ar kurios ki
tos misijos patalpų gulėjo ša- 
lygatvy, ir iš visko atrodė1, kad 
žmonės pavargę.

Well, atėjo Petrui mintis į 
galvą, kad Kalėdų diedukas iš 
tikrųjų lankėsi Chicagoj, ir net 
šioj apielinkėj sukinėjosi. Tik 
kaip pirmesniuose savo vizituo
se, taip ir šiemet jis turtinges- 
niają klasę apdovanojo gražio
mis ir brangiomis dovanomis, o 
biednuomenę donacais, sena 
duona ir senais kiškiais ir pi-

bangų .„u 
*59. R, C.

Ir trumpų 
R- C, / “ ;

MIDGET. RADIOS ____
'■ • j.'

RADIO PATARNAVIMAS

Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musų
• . V krautuvėje. '

LIPSKY’S MUSIG AND
RADIO STORE

4916 W. llth Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERU 1820

Atdara vakarais Ir sekmadieniais.

Budrik’s Furniture Mari
3347 So. Halsted St.

/ (Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

Lietuvių Draugijos nariai, 
parodėt sugebėjimą, apsukru-’-šiokią tokią dovaną 
mą praeitame Draugijos kon- daugiau, tai nors juodą akį ga 
kurse, prašau jus iš anksto pa
daryti šį konkursą dar daugiau 
stebinančiu, negu buvo praeita
sis. Prašau jus stoti į konkur- 
santų eiles, duokite savo pasi
žadėjimą, garbės žodį tuoj, kad 
žinočiau, kiek turėsime veikian
čių jėgų atėjus Triumfo Kon
kurso dienai.

Gavęs iš jūsų pasižadėjimą 
darbuotis Triumfo Konkurse, 
tuoj prisiųsiu Triumfo Konkur
so sąlygas ir viso darbo planą.

—J. Mickevičius,

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

vo kaipo prezentą.
Kūčių .dienoj Senam Petrui, 

kaipo Naujienų reporteriui, vis
gi rūpėjo aplankyti Madison 
gatvę, kur daugiausia biednuo- 

I menės gyvena, kur randas va
dinamos flaphauzės, kur gali
ma gauti nakvynė už 25 arba 
net už 10 centų.

čia flaphauzių randasi devy
nios galybės. Įvairių įvairiau
sių misijų ir salveišių armijos 

‘ užrašai užrašyti languose. Sal- 
Chicagos Lietuvių Draugijos veišiai prieš žiemos šventes gan 
Triumfo Konkurso Vedėjas, anksti pradeda rinkti iš turtin-

• ANGLYS—COAL

War, today’s 
greątest enemy, will have less 
chaųce. For gullible youth 
and not middle^ age or old age 
largely provides cannon-fod- 
der and bullet-stoppers for 
dietatbrs and militarists.

With wars diminished, and 
witli society more stable be- 

~ATSJO KULTŪRA 
—No. 11-tas 

TURINYS:
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

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

daitis.
. Istorine žmoniškumo etikos ir 
teises evoliucija—prof. P. Leonas.

Out, Out—Robert Frost.
Prancūzų simbolizmas—A. Venc

lova;
Dabartinė inteligentijos būkle — 

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

, Rudens eskizas—rDanas Pumputis. 
Mokykla ir Visuomeriė.
Apžvalga. 1
Galima gauti Naujienose.
Kaina 45 centai.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Kaino* rali paaikelnti be Įspėjimą 
TUOJ APMOKANT —- 1/4
POCAHONTAS ANGLYS Tono
Mino Run, 65% Stambioe ------------- _ *2.40

Mažos Nut ar Pea ------------------    2.50
Krosniai ar Pečiui __________     2.75

Lump ar Err — ......     2.90

COKSAl—KOPPERS AR SOLVAT 
Pečiaus Koksai ________________

Nut Koksai __________________
Pea Koksai_______________

Petroleum Carbon Štili Run ____

MILLERS CREEK LUMP ______
MILLERS CREEK, EGG-_______
BLACK BAND LUMP _________
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITR 
Chestnut (Peno syl vanla)  —
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios-------- ---

Plautos Nut—3*9 - --------------
Eff* ----------- ---------------------

Lump , ---- ------- —
Wn^HNGTON COAL 
Mine Bun—Coarse_____________
3 to 2 inch Nut—Clean — ,»■
6 to 2 inch Ersr—Clean . 
18 to 8 Inch lump—Clean

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

MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų ir importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

• AUTOMOBILIAI
— Automobiles

' Charles and Tonv
Motor Sales

Parduodame geriausios, išdirbystfis 
automobilius De $oto ir Plymouth, 
taipgi taisorhe ir senus> Darbas yra 
garantuojamas.; priėinaiųoš r kainos.

Savininkai: A.. Kasiulis ir > 
Ch, Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel; Lafayette 3967 ' \ '

• RAŠOMOS MAŠINE- 
LĖS—Typewriters

KASOMOS MABtNSLfiS 
BARGENAS

W00DST0CK No. 5 .
PėrbudavOjame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai 7R
ir kiti bargenai   f v

MID CITY TYPEWRITER 
VEXCHANGE

943 W, Madison St. Havmarket 0R34

• RESTAURANTAT-

WOOD COAL

COAL&COKE
S KEDZIE AVENU 

GUA^ANTEED COAL
PHONE LAFAYETTE 3244

BONDED WEIGHT
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Ufaakyme kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama _________ _____
Pusei metų_________ —
Trims menesiams _ ___
Dviem, menesiams_____
Vienam nitoėshii

Cbicagoj per išnešiotomis:
Viena kopija *__ ___ . 8c
Savaitei -------------- -------------- 18c
Menesiui ____ ......._________  75c'

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metami. 85.00
Pusei motų .^x--------    2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem minėsiantis 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —......  88.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Inž. Bielskio laidotuvės
'Prieš keletą savaičių mirė Lenkijos teritorijoje, ke

liaudamas į Zakopaną gydytis, žinomas Lietuvos visuo
menės darbuotojas, inž. Vaclovas Bielskis, Šio mėnesio 
pradžioje jo kūnas buvo pargabentas į Lietuvą ir palai
dotas Šiaulių laisvose kapinėse.

Kaip “L. Žinios” praneša, tose laidotuvėse dalyva
vo ne mažiau, kaip 5,000 žmonių minia. Prie kapo kal
bas pasakė visa eilė žymiausiųjų Lietuvos politikos ir 
Visuomenės vadų — inž. St. Kairys, adv. J. Vileišis ir k.

Tai buvo ne tik velionio asmens pagerbimas, bet ir 
demonstracija už tą idėją, kuriai jisai visą savo gyve
nimą tarnavo. Inž. Bielskis buvo tvirtai įsitikinęs demo
kratinio socializmo šalininkas.

r - - - - - ~ .. .....

Lenkijos valstiečiai reikalauja žemės 
reformos

••n • ", ■ ;

i......... .________________________________________________________ ..
0 1914, Kloi fec. W«M ritta ttutvtty
1573 1

88.00
4.00 

___ 2.00 
™ 1.50

.76
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Henry M. Stanley
m

Pasakojo, kad grįžęs i 
Orleans, būtinai surasti 
ir paimti savo globori. 
pirmiau fik galėdavau

vargus, visus

Aš il- 
išrodė, 
savęs 

rupes-

greitai pripratau prie 
aplinkybių. Savo gyve-

Lenkijos valstiečiai reikalauja, kad dvarai butų nu
savinti be atlyginimo ir kad dvarų žemės butų išdalin
tos mažažemiams ir bežemiams.

Kaip “Vilniaus Žodis” praneša, įtakinga lenkų kai
mo jaunuomenės organizacija “Wici” neseniai išleido 
atsišaukimą, kuriame ji aiškina, kodėl dvarų žemės tu
ri būti atiduotas vąj^tįečiams bę atlyginiiųo. Atsišauki
me sakoma; * " ■■ ‘: I v

“Didieji dvarai yra valstiečių nesuskaitomų 
kartų turtas, nes senoliai ištisus amžius juose dir
bo, negaudami jokio atlyginimo.”
Militaristų diktatūra, kuri dabar valdo Lenkiją, ne

stengs šitą judėjimą nuslopinti. Anksčiau ar vėliau Len
kijos šliachtai teks atsisveikinti su savo, dvarais,. pana
šiai kaip Lietuvoje ir Rusijoje.

PRASTA REKLAMA 
LIETUVIAMS

“Tėvynė” VfU rašo apie “ap- 
likantų į SLA.’l nedorybes. Ne
seniai ji aiškino, kad j Susivie
nijimų skverbiasi įvairus neti
kę gaivalai, kbrie nesu verti 
“gero lietuvio” vardo, ir todėl 
S LA. sekretorius privalus turė
ti galutinų žodį, sprendžiant 
apie naujų narių priėmimų. Da
bar ji praneša, kad dėl SLA/ 
viršininkų neapsižiūrėjimo (kol 
sekretorium nebuvo Vinikas) j 
šių organizacijų jau įsiskverbė 
“daugelis narių”, apgavingai 
sumažinusių savo amžių.

Ši apgavystė, pasak SLA. or
gano redakcijos, daranti daug 
Žalos Susivienijimui ir net sta
tanti į pavojų pačių organiza
ciją! Jei ne dabartinio sekrė- 
toriaus budrumas, tai, girdi, 
Susivienijimas būtų galėjęs.su
silaukti didelės nelaimės. Kaip 
Dr. M. J. Vinikas apsaugojo šių 
organizacijų nuo katastrofos, 
patiriame iš šio “Tėvynės” pa
sakojimo:

“Tiesa, iki šių metų pra
džios tebuvo griežtai reika
laujama amžiaus įrodymo tik 
iŠ tokių aplikantų, dėl kurių 
amžiaus teisingumo kildavo 
abejonės. Mat pasitikėta lie
tuvių teisingumu ir nenorėta 

' perdaug apsunkinti įstojan- 
ČiUs aplikantus. Tokia tvar
ka buvo įsigyvenus nuo pat

pradžios -dabartinės konstitu
cijos priėmimo.

• “Pradėjus, tačiau, valstijų 
apdraudos departamentams 
primygtinai nurodyti per
augsią SLA. narių mirtingu
mo laipsnį, SLA. Sekreto
rius, Dr. M. J. Vinikas, pra
dėjo studijuoti priežastis to
kio peraugšto mirtingumo. Ir 

t viena tų priežasčių surado/ 
kad daugelis) SLA< narių 
(musų pabrėžta. — “N-nų” 
Red.) sumažino savo amžių 
įstodami į Susi vieni jiftių/ Su
lig SLA. konstitucijos pa
tvarkymu iki šiol mokėta su
mažinta pomirtinė pašelpga- 
viams tokių narių, kurių su
mažintas amžius susekta po 
jų mirties^ Nors tokiu atve
ju pašelpgaviai stengiasi su
mažintų amžių slėpti nariui 
mirus, bėt vis tik susekama 
gana didelio skaičiaus narių 
sumažintas amžius. Susektas 
vienas miręs narys savo am
žių sumažinęs net 20 metų. 
Kad nariai sumažinę amžių 
nuo 5 iki 10 metų, dažnai 
pasitaiko susekti.“ z 
Skaitant Šituos “Tėvynės” re

dakcijos žodžius, gauni įspūdį, 
kad lietuviai tai dideli apgavi
kai.
ka(d lietuvių teisingumu pasiti
kėti negalima. Bet ar iš tiesų 
taip? f

Kad ne tik p. Vinikas, bet ir

viams yra tikras, reikėjo pa
duoti aiškesnių faktų. Ne gana 
yra nurodyti, kad vienas apy
kantas “pasijaunino“ 20 metų, 
arba vartoti tokius bendrus iš
sireiškimus, kaip “didelis skai
čius“, “dažnai“ ir t. t. SLA. 
turi daugiau kaip 15 tūkstan
čių narių. Kad amžiaus mažini
mas galėtu padaryti kiek 
mesiiė^^ltako^^.bęiidrų narių, 
mirtingumo lygį^tokių atsitiki
mų turi būti ne dešimtys, bet 
šimtai arba tūkstančiai. Tiktai 
tuomet butų reikalo “mušti tre-1 
vogų’\

Bet kiek tokių atsitikimų feu-J Z į
vo, “Tėvynė” nepasako. Todėl 
jos pareiškimai neatrodo pama
tuoti. Greičiau atrodo, kad čia 
“iš adatos vežimas priskaldy-^ 
ta”.

Mes nenorėtume tikėti, kad 
lietuviai yra labiau palinkę prie 
apgavystės, negu kitos gyven
tojų grupės. Juk Amerikoje gy
vuoja tūkstančiai z fraternaliųi 
apdraudos draugijų ir daugybė 
didelių ir mažų apdraudos kom
panijų. Tos organizacijos susij 
duria su panašiomis problemo
mis, kaip ir SLA. Bet kodėl da
bar lietuviai, kurie rašosi į 
SLA., taip “pasižymėjo” savoi 
nesųžiniftgumu, kad net Valsti
jų apdraudos departamentai 
ėmė prie SLA. kabintis?

LENKIJOS DARBININKAI : 
SIMPATIZUOJA LIETU-

VIAMS j

Tėvyne” tiesiog ir sako,

bininkas privalo šitai įsidėti ( Apie šituos kruvinus bolše- 
į galvų ir. žinoti, kad tikras, vizmo nusidėjimus Rusijos ir 
žmoniškas tautų sugyveni- pasaulio darbininkų klasei 
mas tegalimas tada, kai vai- “Naujienų” redaktorius savo 
dys pati liaudis ir nesveikų f kalbose Montreale ir Toronte, 
šovinizmų, visokiausi išnau-Įdeja, beveik neturėjo laiko už
do j imą pakeis tikra laisve, 
lygybe ir brolybe.“

APIE ^BOLŠEVIKŲ 
■ . , PRIEKU3”

Buvęs “skjokos Number 1”, 
tėvas rašo, kad “Naujienų“ re
daktorius važiavo į Montreal 
ir Toronto, Kanadą, “papasa
kot savo senų-šenų pasakų, ku-. 
rių Chicagoje jis pasakojo per 
19 metų” —
\ 1 ' “Tai pašaka apie tūkstan

tis ir vienų bolševikų grie- 
kų.” • 1
Įdomu, iš kur tokias “žinias” 

Pruseika semia? Kokiomis te
momis “Naujienų” redaktorius 
kalbėjo Kanados lietuvių koloni
jose, buvo pranešta spaudoje, 
būtent: apie kovų dėl demokra
tijos atsteigimo Lietuvoje, apie 
pilietinį karų Ispanijoje it apie 
socializmų ir proletariato dik
tatūrų. Tik trečioji tema lietė 
bolševizmų, atseit, bolševikų 
“proletariato diktatūros“ istori
ja, palyginant jų su naujosios 
gadynės sęcializmo mokslu 
(marksizmu).
.Tik ■ labai- neinteligentiškas 

žmogus gali tų temų apibudin
ti, kaip “pasakų apie bolševikų 
griekus“., ,i

Pasaka apie bolševikų grie
bus butų daug-maž tokio įturi- 
nio kalba: kaip Leninas su 
Trockiu padarė 1918 metais są
mokslų prieš darbininkų ir val
stiečių tarybų remiamų vyriau
sybę; kaip Lenino vadovauja
ma bolševikų valdžia išvaikė 
ginkluota jėga Rusijos steigia- 
rriųjį seimų; kaip bolševikai vy
kino “karinį komunizmų“ ir 
privėdė Rusiją prie baisaus ba
do; kaip bolševikai uždarė vk 
šaš nepriklausomas darbininkų 
ir valstiečių organizacijas ir pa
smaugė jų spaudų; kaip bolše
vikai, susitarę sti turkais, su
triuškino laisvų Gruzijos res
publikų ir jų pavergė; kaip jie 
šaudė, kalėjimuose kankino ir 
trėmė socialistus; kaip bolševi
kų vadai susipešė ir ėmė pala
binti kits kitų; kaip bolševikai 
išvien su Hitlerin griovė 'de*

siminti, nes jam rūpėjo išdės
tyti pagrindinę darbininkų ju
dėjimo problemų: kuriuo keliu 
proletariatas išsįyaduos — per 
demokratijų ąr, per diktatūrų;

Gaila, kad Pruseika duodasi 
taip lengvai panaudoti pantap- 
linio pašto tikslams, žmogus, 
perėjęs tiek daug visokių par
tijų ir srovių, turėtų mokėti at
skirti tuščių nusigandusių da
vatkų• plepalų nuo tikrų faktų.

(Tęsinys)
Jis susižinojo nuo tarnaite^ 

kad aš buvau paskutinėje va
landoje mirštant jo mylimai 
žmonai. Prisiminęs savo žmo
nų, visuomet prijungdavo ir 
mane. Dėkingas bu?VC man* kad 
aš buvau prie jo žmonos mir
ties. 
New 
mane

Aš
svajoti ir sapnuoti apie tėviš
kų taeilę. Pavydėdavau kitiems 
vaikams, kai tėvai jtios gla
monėjo. O dabar pats tikrai 
pajutau tų inalonių ir gražių 
tėviškų meilę. Kol galėjau tik
rai susivokti/ kas su manimi 
darosi, jis atsikėlė, priėjo prie 
manęs, apkabino mane ir pri
glaudė prie savo širdies. Aš 
nebegalėjau ištaikyti ir džiau'g- 
smo ašaros pasipylė iš mano 
akių. Jis Švelniai pradėjo į ma
ne kalbėti:

— Aš ir mano žmona ne
turėjome vaikų. Dažnai kalbė- 
davotti, kad mums reikės pa
imti augintinį. Tu savo kal
boj mums primindavai: “Ar 
jus norėtumėt turėti sūnų?” 
Tas tavo pasakymas giliai 
įsmegdavo į musų mintis. Aš 
nutariau paimti tave ir laiky
ti kaip tikrų savo sūnų; išmo-; 
kinti tave prekybos, o 
tu turėsi nešioti mano 
Henry Stanley.

Auksinis laikotarpis 
dėjo mano gyvenime nito šios 
nepaprastos valandos.

Kai mes abudu ėjome gat
vėmis, daugelis piliečių gal būt 
suprato, kas tarp mudviejų 
įvyko, kai pamatė neišpasaky
tai didelį mano džiaugsfnų.

Beveik visa diena buvo pra
leista beįkuriant mane naujo
je vietoje. Man nupirko ke
lis naujos mados siutus, marš
kinius, čeverykus, kalnieriiA 
kus, muilų, dantimi valyti še
petukų ir kitokius dalykus, kU- 

/

:  ________ „i

p. Stanley ir jam

visai kitaip atro- 
kad visada buti-

ateityj 
vardą,

prasi-

rių nežinojau nė kaip vartoti. 
Pasijau aš turėjau eiti į vo
nią ir ilgai maudytis, 
gai maudžiausi ir man 
kad aš nuploviau? nuo 
visus 
Čius.

Aš 
naujų
nimę nebuvau turėjęs gerų na
mų. čia man buvo kaip ro
jus. . • •

Išsimaudęs aš apsirengiau 
naujais drabužiais. Koks ne
paprastas malonumas! Tuojau 
nubėgau pas 
pasirodžiau.

— Dabar 
dat žiūrėk,
mei gražiai ir švariai apsiren
gęs.

— Taip, ačiū, aš visuomet 
busiu švarus ir geras berniu
kas.

Beveik per porų metų mudu? 
važinėjom po keletu sykių tarp 
Nėw Orleans, St. Louis, Cin- 
cinnati ir LoUisville. VJenok 
daugiausia laiko praleidome 
plaukiodami Mississippi upe. 
Čia uždirbome gerų komisų 
vesdami biznį su mažų mies
telių biznieriais. Besivažinėda- 
mas biznio reikalais aš išmo- 
kau daugiau pažinti geografi
ją, negu besimokydamas mo- 
kykloje. Aš gerai atsiminiau 
vardus, žmonių veidus ir įvai
rias biznio smulkmenas. Tas 
daug {pagelbėdavo mano tė
vui.

Kuomet mes apleidome New 
Orleans tūkstantis aštuoni šim
tai penkiasdešimt devintais 
metais, mes parsivežėm daug 
įvairios literattrros. Man įsakė, 
kad aš ,, turėsit! mokytis, taip 
kaip mokykloje. Mokytis su 
tėvu man buvo tikras fti#lonu- 
mas. Mes, beplaukydami upė
mis, abudu’ skaitėme įtairias 
knygas ir galų gale taip įpra
tome, kad, rodosi, be to nega
lėjome apsieiti. -

(Btts daugiau!

15 metų nuo Žemaites mirties

Dabar, kada Lenkijos milita
ristų valdžia ėmė vis pikčiau ir 
pikčiau spausti lietuvius Vil- 
niauš krašte, bus pravartu nu
rodyti tų faktų, jogei Lenkijęs 
darbo žmonės tai priespaudai 
nepritaria. Vilniaus lietuvių 
laikraštis “Vilniaus žodis” ra- 
ŠO:-- ; ; ''

“Ir tikrai smagu minėti
Šiuo reikalu lenkų depiokra- 
tų nuomonė, štai, ‘Tydzieri 
Robotnika’ 50 n-ris (tai Len- 

> ’l

kijos socialistų savaitraštis/ 
turįs 80 tūkstančių- tiražų) 
įsidėjo straipsnį v apie Vil
niaus lietuvių gyvenimų, pa
vadindamas jį ?4Z8. naszų i 
waszų wolnosc (Už musų ir 
jūsų'laisvę),kur, suglaustai 
atpasakojama visi musų 
skauduliai. s

“Lenkijos socialistai neina ; -
purvinu šovinizmo keliu iiį mbkratinę Vokietijos respubli- 

! kų ir padėjo naciams -įsteigtiplačioji visuomenė galėtų žino- nesityčioja musų vargais.
ti, jogei tas kaltinimas lietu-1 “Lietuos VkfetiėtH — dari s*vo diktatūrą, ir t. t, ir t. t.ti, jogei tas kaltinimas lietu

Pasibaigus sukilimui Julija 
pastoja tarnauti į Džiuginėnų 
dvarų, Telšių vai. Tame dvare 
Žemaitė susipažino su Laurynu 
Žymantu, baudžiauninku, susir 
draugavo su juo ir vėliau už j (r 
ištekėjo. Juodu susitaupė šiek 
tiek pinigų ir nusipirko nedide
lį ukj. Tačiau gyventi tame u- 
kely buvo labai sunku, nes abu 
rtebtivo patyrę, nemokėjo tinka
mai ūkininkauti, žemaitė apie 
anuos laikus rašo: “Didžiausias 
mums vargas buvo, kad mes a* 
bu nemokėjom ūkininkauti, ne* 
pratę buvom juodo ir sunkaus 
darbo dirbti... Taigi, ūkyje, pa
siautom kaip žirginiai arkliai 
pakinkyti j arklų; nežinojom 
kur suktis, į kurį galų vagą< va
ryti. Todėl ūkyje vis$ laikų ne
gali išgyventi, ir persikelia į 
Užvėnų sodžių, Užvenčio vals
čiuje. čia netoliese buvo Povilo 
Višinskio tėviškė. Ir štai senu
tė Žymantiene susidraugauja su 
jaunu gimnazistu Višinskiu. 
Parvažiuodamas vasaros atos
togų Poyiliukas atveždavo įvai
rių knygų, taip pat draudžia
mųjų lietuviškų. Atsiveždavo it 
Prūsuose leidžiamųjų lietuvių 
laikraščių. Kadangi Žymantienė 
labai mėgo knygas, tai Višins
kis jai 'duodavo pasiskaityti.

(Bus daugiau^

“Vos aušra užšvint, 
vištos karkti, 
O man vargdieniui 
reik dirbti, rėik vargti.’* 
žemaites tikroji pavardė—Ju

lija Benesėvičiutė - Žymantie
nė. Parašiusi pirmąjį savo ap*- 
sakymėlį “Piršlybos,” Žyman
tienė įdavė jį Pov. Višinskiu!. 
Apsakymėlis btfvo atspausdin
tas 1894 metais ir po juo padė
tas parašas žemaitė. Paskui 
tuo vardu žemaitė pasirašinėjo

Jau praėjo 15-ka metų, kai 
mirė žymioji m’u'sų rašytoja žė-‘ 
maitė. žemaitė mums artima; 
netik savo raštais, bet ir savo 
■gyvenimu, savo mintimis, savo 
idėjomis. Nors senatvėje Žemai
tė pasidarė,žymi rašytoja, bet 
vistiek ji visų savo gyveninių/ 
galima sakyti, pasiliko tikra tb 
žodžio prasme “kaimo bobele”: 
sodžiuj gimusi, sodžiuj išaugu
si, to sodžiaus iki pat savo'mir
ties ir nepamiršo, apie jį rašė, visais <jaVo .raštais, iC taįy 

Žemaitės vardas įėjo į musų li
teratūrų.

žemaitės gimtinė 
parapija, grafo Pliaterio Bu
kantiškės dvarelis. Taigi, nors 
jį gimė bajorų šeimoj/ bet vis 
dėlto ir buvo beveik tikra Že
maitė. Gimė ji 1845 metais. Jos 
tėvai tarp savęs šeimoj kalbėję
si lenkiškai ir Julija mažutė 
būdama kalbėjo, tik lenkiškai, 
bet vėliau/ draugaudama su 
kumečių vaikais, ji gerai išmo
ko ir lietuviškai. Jos tėvas ta
me dvarely buvo ūkvaizdis. Bet 
jis tebuvo visiškai menkai mo
kytas, todėl ir Julijų galėjo 
pramokyti tik skaityti. Julija 
skaityti knygas labai(mėgo, ir 
skaitė, daugiausia lenkiškas, iš 
kur tik gaudama.

Kai Julija buvo jau 18-kos 
metų mergaitė, prasidėjo 1863 
metų sukilimas. ’ Julija sukilė
liams užjautė visa savo širdim: 
ji, kiek galėdama, aprūpina 
miškuos pasislėpusius sukilėlius 
maistu, rūbais, suteikia jiems 
žinių apie rusų kareivius, slau
go sužeistuosius ir 1.1.

jo rūpesčiais ir džiaugšmais gy
veno. Visuose jos raštuose (iki 
■šiol'yra išėję rinktinių jos rUŠ-f 
tų 4 storoki tomai, turėtų išeit 
dar Vienas^ ar du) mes teužtik
sime vos vienų antrų apsaky
mėlį, kuriame butų pavaizduo
tas ne sodžiaus gyvenimas, ne 
sodžiaus arba iš sodžiaus kilu
siųjų vargai ir rūpesčiai. Pra
dėję skaityti 'žemaitės raštus, 
iš tiesų mes pasijuntame įžen
gę į sukrypusias, samanotas ba
kūžes, kur žmoneliai didžius * 
vargus vargsta, didžius rūpes
čius turi, ir retai kuomet 
džiaugsmo ir linksmybės Valan
dėlės teatlanko. O neretai net 
mes pamatome, kad žmdneliai 
nėra dar pilnai išgyvenę buvu
sios baudžiavos, kad jie nere
tai dar pakvimpa baudžiavos 
palikimais, kad jie daugiur te
besijaučią kuone tokiais bau
džiauninkais, vergiška^ laikyda- 
mies prieš ponus, kunigus ir 
kt., griebdami jiems bučiuoti 
rankas ir t.t. Iš tiesų, tose su- 
krypusiose, samanotose bakū
žėse daugiau dar nuo D. Poškos 
laikų tebemuniuojame dainelę:

Plungės
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Rašo ANTANAS ŽYMONTAS
Daugelis žmonių supranta, 

kad taika yra galimas daly
kas. Amerika yra ta šalis, kuri 
gali nurodyti kitoms šalims 
taikos kelių.

Kad apsaugojus šalyj taikų, 
kad kuo daugiausiai žmonių 
dirbtų dėl taikos. Juo daugiau 
pavienių asmenų, grupių, or
ganizacijų dirbs dėl taikos, 
juo labiau taika bus apsaugo
ta, o karo paVojus pašalin
tas. •

Negalima prigaudinėti ’įfi- 
kų. Negalima prileisti berniu
kams (ir mergaitėms), kad jie 
padarytų tokių baisiausių klai
dų, — eitij į karų.

Didysis pasaulinis karas 
turėjo /visus (pamokyti,? kad 
karas yra didžiausias žmoni
jos pavojus.

žmonės dabar turėtų turėti 
daugiau pasiryžimo, daugiau 
patyrimo, daugiau inteligen
tiškumo, kad apsaugotų jau
nuolius nuo karo pavojaus.

Vienok randasi asmenų, ku
rie klausia:

Mums dabar nėra jokio pa
vojaus nuo karo, tai kam tas 
bereikalingas gąsdinimas ka
ru r

Jei Amerikai dar ir nėra 
karo pavojaus, vienok Euro
pai yra didelis pavojus. O jei
gu Europoje kiltų karas, nėra 
abejonės, kad ir ši šalis butų 
įvelta į tų pavojų. Taip kaip 
buvo ir pasauliniame kare.

Buvęs prezidentas Wilso- 
nas taip yra pasakęs:

“Kiekvienas inteligentiškas 
žmogus supranta, jogei karas 
yra dėl to, kad apsaugotų pri
vačius investmentus.”

Dėl išvengimo karo reika
linga, kad visi piliečiai turėtų 
progos balsuoti, ar jie nori 
karo, ar ne. Amerikos ir viso 
pasaulio piliečiai niekuomet 
nebalsuotų už karų.

Europos diktatoriai šaukia:
“Mums reikia da\igiau vai

kų !“
Kam? Ar manote, kad jie 

dėl meilės • tų vaikų taip šau
kia. Kiekvienas aiškiai supran
ta, kodėl jiems (diktatoriams) 
reikia daugiau vaikų. Jie nori, 
kad tie vaikai išaugtų į svei
kus ir stiprius vyrus. Ir rei
kalui esant, kad galėtų juos 
pasiųsti į karo laukų.

To niekuomet negalima pri
leisti, kad jatini, sveiki, stip
rus vyrai butų atiduoti pražu
vimui. i

Į karų ima sveikiausius ir 
stipriausius vyrus. Bet tokie 
vyrai yra labiausiai reikalingi 
namie. Jie turi būti vyrai duk
terų ir tėvai vaikų.

Geras vyras labai dažnai sa
ko savo žmonai:

“Motin, tu mokyk vaikus 
kas yra gera, o aš tau visuo
met pritarsiu ir pagelbėsiu.”

Vyrai ir moterys turi dirb
ti ir kovoti dėl pastovios tai
kos; dėl apsaugojimo jaunų 
gyvybių ir naikinimo turto.

Jaunuoliai mėgsta bu‘(i pa
triotai. Mėgsta sportų. Mėgsta 
pasididžiuoti šalies laimėji
mais. Vienok nėra jokio lai
mėjimo, jei jaunuoliai yra šau
domi kitų jaunuolių, kurie ne

paskutinis karas. Bet taip nė
ra. Europos Šalys ginkluojasi 
ir rengiasi karui.

Diktatoriai dar sėdi savo 
vietose. Ėkoilominė SUjtutė, 
žmonių* vargas nesumažėjo, o 
kai kur padidėjo dėl karo pa
vojaus.

Karo negalima pašalinti vien 
tik gerais norais, čia reika
lingas darbas kiekvieno žmo
gaus. Reikalinga daryti spau
dimas j valdžių — į preziden
tų, į senatų, į atstovų butų. 
Kiekvienas turi būti sargybo
je dėl karo pavojaus. Mes tu
rime turėti drąsos ir pasiry
žimo pašalinti karų. 'Turime 
kiek galima daugiau dirbti dėl 
taikos.

Jaunimas, berniukai ir mer
gaitės, tUfi ateiti pagelbon. 
Jūk berniukai .net ir mergai
tės bus netolimos ateities ka
reiviai. Jiems gręsia didžiau
sias pavojus!

Kiekviena motina turėtų bū
ti taikos vadovė namuose. 
Taip pat kiekvienas tėvas na
muose turėtų būti agitatorius 
už taikų, už pastovių taikų.

Redaktoriai, aktoriai, artis
tai, poetai, turėtų Kuli agita
toriai Už taikų.

Tos moterys, kurių sūnus 
yra žuvę pasauliniame katey 
nuolat turėtų priminti savo 
vaikams ir anūkams, kad ka
ras, — tai tikras pragaras. Jo 
reikia saugotis labiau negu 
maro, bado, ugnies ir kitų bai
siųjų nelaimių.

Vyrai, kv.rie neapkenčia ne
reikalingai pralieto kraujo ir 
kuriems reikėjo s braidyti po 
purvynus apkasuose, turėtų 
visur ir visuomet priminti savo 
draugams ir pažįstamiems, kad 
karas, baisiausia žmonijoš ne
laimė.

Laikraščiai, žurnalai, kny
gos, teatrai, turėtų susijung
ti kovai prieš karų. Visi iš
vien turėtų dirbti taikai!

Daugiau* negu kokios kitos 
grupės, jaunoji karta labiau
siai turi prisidėti prie taikos 
judėjimo. Europoje jaunoji 
karta beveik jau yra pralai
mėjusi taikų. Penkiolikų mi- 
lionų jaunuomenės dabar jau 
dirba tiesioginį militariška 
darbų, — netiesioginiai rengia
si karui. Pavojus gręsiančio 
karo sumažino jų visų entu
ziazmą. Beveik visi jie yra 
prirengti karo lauko mūšiams.

Juk nebe reikalo žmonės kal
ba taip:

“Jaunimas nėra niekas ki
tas, kaip tik maistas kanuo- 
lėms.”

Tai prastas dalykas.
Jaunuomenė turinti įmano

mų, įvairų gyvenimų, besinau
dojanti visomib jo gėrybėmis 
ir tai jaunuomenei reikia su
siaurėti, suftienkėti, — būti 
priešu! kitų šalių jaunimo. Tai 
baisu! --

Norima gyvenimas taip su* 
tvarkyti ir padėti tokius pa
grindus, kiul niekas daugiau 
nebeliktų, kaip tik paaukoji
mas viską karui. Pašalinimui 
to pavojaus jaunimas turėtų 
atsiraitoti rankoves ir dirbti,

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašaipiais Kliubas 12 wardo 
laikė prieŠmetinį .. susirinkimų 
20 dieną gruodžio. Kaipo j 
priešmetinį susirinkimų, tai na
riai atsilankė skaitlingai.

Perbėgus kliubo reikalus pri
eita prie rinkimo valdybos 
metams. Nariuose pasirodė už* 
sitikėjimas senąją valdyba^ 
kurios nariai visi vienbalsiai 
btivo patvirtinti, išėmus tik ka
steriu ir viėe-pirmininkUi šie! 
vaidybos nariai atsisakė, tai 
teko jų vietoms išrinkti nauji.

1937 metų valdybon įeina 
šie asmenyse pirmininkas J. 
Svitorius, pirmininko padėjė
jas J. Butkins, nutarimų raš
tininkas Paul J. Petraitis, turJ 
to raštininkas B. Putrimas,, 
^kontrolės raštininkas Francis 
Wiltis, kasieriivs J. Yuška, dak
taras kvotėjas Dr. A. J. Maj 
nikas, teisėjas A. Laurinaitis,- 
maršalka J. Balčitis.

Toliau kliubas pasistengė iš
mokėti priklausančias pomir
tines Misevičienės ir Laurinai
tienės. Išmokėjus visas biias, 
pasirodė, kad dar kliubai lieka 
gražaus turto. ,

Besvarstant kliubo reikalus 
susidomėta ir kitų piliečių ge
rove, ypatingai 12 wardb 
Brighton Parko apielinkėj, 
kurių plėšikai terorizuoja jau 
per kiek laiko. Taigi klii/oas, 
kaipo politinis, nutarė kreiptis 
į miesto valdininkus reikalavi
mu apvalyti šių’ kolonijų nuo 
ližpuolikų ir ypač rūpintis ta 
apielinke, kur lietuviai yra ap
sigyvenę. Kalbamas reikalas 
pavesta trims nariams, kurie' 
yra gerai apsipažinę su politi
ka, būtent B. Petkievičiui, A. 
Saidokui ir J. YUškai.

Einant prie suvirinkime pa
baigos barikietč rfe'rigimo ' komi
tetas priminė nariams, kad visi, 
kurie nori dalyvauti bankiete 
Naujiems Metams sulaukti, įsi
gytų bilietus iš anksto. Tuo1 
susirinkimas ir užsibaigė.

—Paul J. Petraitis
— ■■■.f M   ■ —M. . ■!     II<1 II nr^|į'į,4<^w,| U IJ !■■■

kad daugiau karų nebebūtų!
JauniVomenė turi žiūrėti ir 

saugoti, kad pats gyvenimas 
nesusiaurėtų; kad nepasidary
tų neįdomus, bevertis.

Jei jaunimas nebus sargy
boje, gali pasijusti, kad pri
ima tų karo psichologijų ir 
maršuoja, kaip avinai į karo 
laukų.

Kiekvieno jaunuolio tupėtų 
frati pirmutinė pareiga, — lai
kyti savo entuziazmų gyvu ir 
veikiančiu! ' ,

Jaunuomenę laukia dideli ir 
prakilnus uždaviniai. Prieš 
juos stoyi išradimai, pažanga 
ir aukšti socialiai ir kultūros 

■ idealai.
Jaunuomenė turėtų prisidėti 

prie taikos judėjimo ir kitiems 
nurodinėti, kad taika yra bū
tinas dalykas visiems!

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

lietuviai ir lie<( Maut) pasižadėjimai
TUVAITĖS PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Naujiems Metams
1 \ ................

1. — Gal būt visų musų bu-
šie lietuviai ir LiETūyĄlT^s tiniausias reikalas yra užlaiky- 
išsiėmė Laiškius (leidimus) ir gera sveikata. 

VEDYBOMS: ,
2. — Išfifeš nelaimei ar 1L 

gai, kreiptis t>^s žavo tautic-

- Stengtis palaikyti ge- 
Įrą nuotaikų: šeimynoj it tin- 
fcąmai užlaikyti namus taiį> iš 

f*1’ ... Į oro pusės, kaip ir iš vidųius.
lr er | 4. — Stengtis palaikyti tai

kų si/ kaimynais ir reikalui iš-
ir Baf^ Rkus pagelbėti jięm's.

i 5. — Vengti tokių da> 
lykų, kurie žmogaus kanų ir 
dvasią gadina.

; 6. Sekti žinias iš politi
nio ir ekohominiė gyvenimo 
taip savO tautos, kaip it ki- 
!tataiičiU;

7. ~i Stengtis'paremti kiėk- 
vlenų gerą lietuvių sumanymų 
bile tik jis žada geresnę atei- 
itį lietuviams ir kitiems žmo
nėms. i

8 
giają spaudą ir skaityti jos 
leidžiamas knygas.

Stephen Stoj 22 m. ir Sa
bina Janušžae#ski 19 m.

John Staniszetvški 26 m. ir 
Eleanor Rimkus 26 m.

George Cermak 22 m. ir Jo
sephin’e Gudauskai

Peter Jansen
nice Supis '■

Barry Sealey
bara Radomski

John RėikaS i'28 m. ir Millie
Mikėnas 25 m.!{„

Michael Krainas 29 m. ir 
Alice Veraitis 23 m.

Frank SRckatJskas 26 
Salome Žąsytis 24 m.

tį gydytoją.
3.

23
21 
m.

m2$
25 m,

ir

i

9. — Rerhti Amerikos Lie
tuvių Kongreso nutarimus, ko
voti už Lietuvos liaudies lais
vę ir gerovę.

10.
ir jų šeimynas, kurie Vieno
kiu ar kitokiu budu bekovo
dami su Smetonos diktatūra 
tapo uždaryti Lietuvos kalėj i- 
imnose.

kų vadus, kurie savo įsitikini
mų nemaino\ pagal vėjo pūti
mų.

12. — Keftiti Amerikos dar
bininkų kovas už augštesnes 
algas ir trumpesnes darbo va
landas.

• 13. —- Gerbti šios šalies pre
zidentų F. D. Rooseveltą už

Remti tuos žmones

- Gerbti tuos darbinin-

m.

NAUJŲ

Dainuos 
mužiką,

MĖT^P'ROGĖAMAS

Granadieriai, 
sveikinimai, 
kalbos, etc.

pmagi 
įdėmios

! Remti lietuvių pažan-

jo nuveiktus žmonių gerovei 
darbus.

14, — Ir ateity temti prezi
dento gerus darbus ir suma
nymus.

— M. KarČauskas.

Nuteistas Mirti Elek 
tros Kedeje

27 metų negras Ėtifo S\Vaih 
btivo nuteistas elektroj kėdėn 
už iŠgėdiirimą ir nužudymų 
moteriškės, Mary Louise Tra* 
mmell,' New Štate viešbutyje, 
553 South State Street.*

Nuosprendis bus įvykintas 
vasario 19 d., 1037.

—i fe. j.

M'i O II IWWL-

PASITIKIT NAUJUS METUS LINKSMAI
PAS DRAUGUS VAIČikONIŪS

WAITE INN TAVERN
6410 So. Ashland Avenue

Buš graži muzika, skanių všlgių it gėrimų 
kviečia visus draugus ir paiįstamtls* 

Į > I II Į —.!■■■■■ i i i 1» ■■ ■ ■■! mm IB i Į>| i n u i iir *

t

Šiandie, ^ritradiė'nį, 7tą Va
landų vakare esate užprašyti 
pasiklausyti specialiai pareng
to Naujų Metų račtio programo 
rūpesčiu Peoples Rakandų Ben
drovės krautuvių, 2536 ‘West 
63rd Street ir 4183 Archer 
Avenue. Programas bus gra-; 
žus, linksmas ir įdomus. Dai
nuos Gfanadierių (vyrų) kvar-' 
tetas, trio,’ duetas, solistai ir 
1.1. Bus linksma mu*zika, . gra
žus pasveikinimai bei įdomų® 
visuomeniški i ir prekybihiai 
pranešinriai. Kviečiame visus 
pasiklausyti ir smagiai, nAti- 
dingai ir įdomiai laiką pfalei-> 
sti. i į

— Rep. xxx

Policija "areštuoja ■ 
teatrų menedžerius
Sekmadienio vakarė phien- 

gos policija areštavo dar dtt 
teatrų menedžerius už leidimą 
laimėjimui tam tikrų pinigų 
sumų. Taigi su areštuotais šeš
tadieny keturiolika mehedžėrių 
dabar viso areštuotų yra 16.

Areštuoti sekmadieny buvo 
Orville Baltassari 30 mėtų, 
menedžeris Roseland / Theiater, 
11102 So’. Nfichigan avenūte, 
kai jis leido lotorejaii $750 pri
zų. Antrą policija areštavo 
Henry Kėmpų, menedžėrį, Mi- 
chigan Theater, 110 East Gar- 
field boulevard, kai jis leido 
JaimėjimUi $1,400 piriigaiš.

Balaban ir Katz teatrų, vą^ 
dovybė paskelbė, kad ji liovė* 
[ši leidus pinigus ląjmė)imųi 
iki to laiko, kai policija liau
sis kliudžiusi šiam Mžnitii.

Pirmadięny, gruodžio 28 
dieną, visi areštuotieji teatrų 
menedžeriai turėjo stoti teisi
mam Ir į tAi! žiūrėta kaip į 
pradžią teatrų ■ savininkų -ir jų 
menedžerių bylos, kuri bvtš iš
kelta teismuose, kad m/štaty- 

iti, ar valstijos įstatymai lei
džia teatrams rengtis tokias 

pinigų naktis, kokias jie ren
gė iki šiol.
.... ...... I..,.,.,. -. ■ , ,

..a....

Gaivinantis Žiemos Gėrimas
Ar esstte jau pasiruošę kovoti su ateinančia žiė.na, ar leisite sveikatai susilpnėti ir pasiduosite 
nervotumui bei neramumui ?
Ar esate nustoję svorio — ar netekote apetito? Ar tenka kęsti nemiegą?
Jei taip, tai įlriišoriiė padaryti štai ką — nueikite pas artimiausį vaistininką .ir. išgerkite *bonką 
Malvaz. Jus pamatysite, kad tai yra kaip tik tas, kas reikalinga fčfeų JSgotn's atnaujinti, pastip
rinti i/ suteikti reikalaujamos energijos.
Malvaz yra daromas iš geriausios salyklOs ir kitų sveikų grudų tam tikroje tiksliausiai nūStit- 
tvtdje temperatūroje.
Daugumas gydytdjų pataria Malvaz vartoti moti noms motinystes dienose nes jie patyrČ, kid jis 
padaro motinos, pieną maistįngėšniu ir padidina išteklių.
Bet mes nenorime jus įtįkihti ir tuo priversti įus gerti MalVaž su ta mintimi, kad jis gydo 
viską arba1 kad tai turi terApeutikos ypatybių. Ne, tai ne MaįvaZ priederin^. ,
Daugelis sunkiai dirbančių darbininkų, nusilpę ir netekę svorio jau pfftyff, kad MUlvik yrt Ste
bėtinas sveikatos . pastiprintojas ir būdavotojas dėlto, kad jis yfa dirbamas iš energiją gaminan
čių daiktų. .'
Tod.el, mes garantuojame i?.- prašome jį išbandyk, kad patys savęs patenkinimo- dalim iufetUmetė 
įrodymų. .. ' . f .
Jėi jums fiėpatogu gauti, pritšome patelefonuoti mums Canal 6500 Ir leiskite pristatyti 12 air 24

MALVAZ
Siūlome su garantija, 
kad■ tarįtė bari 
patenkinti arba mes 
sugrąžinsime jūsų 
įmokėtus pinigus.

bonkų luobų. Išgerkite po boft- 
ką kasdien per keletą dienų, ir 
jei jus tikrai įsitikinsite, kad Jis 
jums nieko nepadeda — mes pra
šome leisti jums pinigus sugrą
žinti if . pasiirhti siuntinį. Dabar 
tai aiškūy ar ne tiesa. O mažiau
siai, tai įrodo musų pasitikėjimą 
kad Malvaz jus patenkins. Pašau
kite nius dabar!

.; Malvaz daro Monarch . aludariai.

J (2a.
•, «S'/. • c 500

5ėc

galinos 
onka JuoVas

noofaictos už gĄžiritafc 
tuščias bonkas

12 bonką luobas

*1.40
V ** « . *

25c . nūolaięloš už
gražintas bbrtkas

turi jokio piktumo savo “prie
šams“. čia nėra jokio didvy
riškumo, tik didžiausias paže
minimas ir naikinimas gyvy
bės, kuri šiame gyvenime kiek
vienam žmogui yra brangiau
sias turtas.

Tėvų didžiausia svajonė — 
vaikų ateitis. O pagalvojus 
apie karo pavojų, tėvams net 
šiurpas eina per kūną.

Jaunuomenės ateitis turėtų 
būti skaisti, be didelių pavojų, 
be karą Jie turi augti namie. 
Jie palys turės susikurti savo 
šeimynos židinius. Be taikos to 
negalima padaryti.* *

Aštdonioliką metų atgal pa
sibaigė didysis pasaulinis ka
ras. Buvo manoma, kad tai bus

r >ti~—r~~—fTBtt.
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Simano Daukanto 
D-jos priešmetinis 

susirinkimas
• '■

Sekmadieny, gruodžio 6 die
ną, Lietuvių Auditorijoj įvyko 
Simano Daukanto Draugijos 
priešmetinis susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas 
Vin. Kriaučiūnas.

Pirmiausia eita prie raportų 
apie sergančius narius. Išklau
syti ir priimti raportai lankyto
jų, taipgi nutarta pašalpa išmo
kėti tiems, kuriems priklauso. 
' Po to sekė nauji sumanymai 
ir svarstymas klausimų kaip 
draugiją išauginti dvigubai di
desnę nariais ir turtu ir įrašy
ti j ją jaunuolius. Nutarta pri
imti draugijon jaunuolius iki 
25 metų be įstojimo mokesties, 
(taipjau nutarta priimti draugi
jon ne vien vyrus, bet ir mo
teris nuo 18 iki 45 metų am
žiaus, taip kad kiekvienas drau
gas turės progos įrašyti į drau
giją taipgi savo moterį, dukte
ris ir sūnūs.

Nutarta už prirašymą naujų 
narių duoti kiekvienam nariui 
gerą atlyginimą. Draugijos gy
dytojas Dr. J. P. Poška tuo la
bai įdomauja ir pasižadėjo pa
sidarbuoti jaunuomenei įrašyti 
ir sudaryti jaunuomenės sky
rių.

Paskiau apsvarstyta daugi ki
tokių svarbių dalykų, kurių čia 
neminėsiu dėliai vietos stokos.- 
Apsvarsčius visus bėgančius 
reikalus, išrinkta valdyba 1937 
metams. Valdyba pasiliko be
veik visa ta pati, išėmus mar
šalką ir knygų prižiūrėtoją. 
Valdybon įėjo: pirmininkas 
Vin. KHauščiunas, pagelbinin- 
kas J. Raceviče, nutarimų rašt. 
Peter Killis, iždininkas A. J. 
Zalatoris, finansų raštininkas 
A. Kaulakis, kontrolės raštinin
kas Iz. Masaitis, kasos globėjas
J. Malinauskas, maršalka L« 
Jučius (atsisakius K. Demerec- 
kiui), knygas prižiūrėti išrink
tas A. Vilkis, ligonių globėjas
K. Valaitis, sveikatos prižiūrė
tojas Dr. J. P. Poška, metinio 
turto patikrintojai J. Locaitis, 
K. Demereckis ir J. Stanaitis.

Baigdamas šią korespondenci
ją tariu širdingą ačiū visiems 
draugams, ypač tiems, kurie 
dalyvavo susirinkime ir išrinko 
valdybą, kuri uoliai darbuojasi 
draugijos gerovei. Nors aš as
meniškai negalėjau dalyvauti 
susirinkime, ba buvau piktada
rių sužeistas, tačiau išrinkote 
ir mane raštininko vietai. Todėl 
šiuomi pareiškiu, kad kaip dir
bau per praėjusius dešimtį me
tų, taip dirbsiu ateity visų 
draugų ir draugijos labui.

Varde draugijos tariu ačiū 
Naujienoms už talpinimą kores
pondencijų ir pranešimų apie 
susirinkimus. Pagalios sveikinu 
visus draugus su šventėmis. 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų linkiu visiems 
draugams ir pažįstamiems.

P. Killis, sekr.

KALĖDŲ DOVANOS AUTOMOBILIŲ AUKOMS

Be-

Pa-

Prieš įstatymus nusidėję automobilių valdytojai Kalėdų dieną lankėsi Gook 
apskričio ligoninėje, kur apdovanojo daiktais ir pinigais automobilių nelaimių su
žeistuosius. Tokia buvo bausmė, kurią uždejb teisėjas John Gutknecht, trafiko 
teisme.' K Naujienų Tribūne Photo

Kada “chwala boska 
cerpi”?

Čia parašysiu apie vieną sa
vo atsiminimą, kurs rišasi su 
vienu šių laikų reikalu. \

Aš lankiau seminariją, kur 
oficialė kalba, buvo lenkiška. 
Kalėdų šventėje mes klerikai 
giedodavome be kitų giesmių 
“Salve Jesu” — Sveikas, Jė
zau. Tos giesmės žodžiai “link-, 
sminkimės ir džiaugkimės” lo
tyniškai yra: “Exultemūs et 
laetemL‘r”. Pradžioj- kai kurje 
klerikai, menki latinistai, gie
dodami padarė klaidą, būtent: 
vietoj “laetemur” tarė “laete- 
mus”. Vakare bendrose pamal
dose seminarijos kapelionas ir 
padarė pastabą apie minėtą 
klaidą. Išaiškinęs kaip reikia 
minėtą žodį tarti, pridūrė, kad 
dėl tokių gramatiškij klaidų 
“chwala boska cerpi”. šios pa
stabos užteko ir klerikai gies
mę giedojo be klaidos.

kiekvienas, ar tai kunigas 
ar prasčiokas, pripažins, kad 
kalba poteriuos^ turi būti tai
syklinga ir kad dėl gramatiš
kų klaidų ar dėl gramozdiško 
maldos ar giesmės žodžių išta
rimo “chwala boska cerpi”. 
Taippat kiekvienas pripažins, 
kad .Dievo žodis privalo būti 
skelbiamas rimtai ir taisyklin
ga kalba.

Tą pripažinę, .. eikime prie 
taip vadinamų angliškų pa
mokslų, sakomų lietuvių kuni
gų musų lietuviškose bažnyčio
se. Kas tik iš šiek tiek prasi
lavinusių žmonių pasiklausys 
tų “angliškų” pamokslų, tas 
pasakys, kad tų pamokslų kal
ba nėra angliška, o “Gibber- 
ish”.

šiiA> sykiu palikime nuoša
liai lietuvišką .sentimentą, o 
žiūrėkime Dievo garbės. Ar 
musų bažnyčiose, kaip va šv.

Jurgio, Gimimo Panelės šven
čiausios, Visų Šventų, dėl šito
kių pamokslų “necerpi chwala 
boska?” Vienas iš tokių pa
mokslininkų negali tinkamai 
ištarti angliškai nei Dievas-— 
God.

Nėra jokia gėda tiems atei
viams, kurie neįstengia įgyti 
gryną amerikonišką akcentą. 
Bet gėda tiems kunigams at
eiviams, kurie gerai nemokė- 
daiųi angliškos kalbos ir turė
dami gramozdišką akcentą, be 
jokio reikalo užsimanė saky
ti ir be jokio reikalo, nepaisy
dami kritikų, tebesako lietuvių 
bažnyčiose angliškus pamoks
lus.

Tuo klausimu btfvo^daug ra
šyta, bet tie musų kunigai, 
kaip pralotas M. L. Krušas, 
kun. A. Baltutis, kun. J. Paš- 
kauskas, neatbojo ir neatėjo 
į protą. Man rodos,; kad atėjo; 
laikas atkreipti' j J tą dalyką 
augštosios dvasiškos vyriau
sybės demėsį. Juk kunigai to
kiais savo pamokslais žemina 
ir save ir bažnyčią. Kunigai 
tokiais savo pamokslais varo 
musų bažnyčiose ne amerika- 
nizaciją, ne evangelizaciją, o 
stidtifikaciją (kvailinimą). Sa- 
pienti sat. ■

— Sacerdos.

Svarstys Sočiai Se- 
curity įstatymą

Stevens viešbutyje šiandien 
prasideda American Associa- 
tion for Labor Legislation 
konvencija. Ji užsitęs tris die
nas. Delegatai suvažiuos iš 
visos Amerikos. Jie pašvęs 
daugiausiai laiko nagrinėda^ 
mi socialės apdraudos įstaty
mą.

Benis Pastumdėlis
/ . • J . • *

(Dirba kaip* pastumdėlis)
Dženitoriaus darbas nėra 

jau taip lengva gauti, o tai 
dėlto, kad žmogus turi būti 
unijistas. Gi į uniją įsirašyti 
negali, jei neturi darbo, o dar
bo negali gauti, jei neturi uni
jos kortos. /
. Benis PAstii^Adėlis kur ten 
laikrašty pastebėjo, kad kas 
ten ieško unijišto dženitoriaus 
pagelbininko. Benis, tiesa, ne
buvo unijistas, bet jis'galvojo 
mažu galėsiąs į uniją įstoti.

Taigi nusiskubino Benis nu
rodytu adresu, paskambino 
durų skambutį, duris atidarė 
apšepęs žmogelis, kurs iš vis
ko atrodė -suvargęs. Paprašė 
žmogelis Benį vidun, liepė sė
stis. Dabar jau sėdėjo trys

svečiai ir tas apšepęs žmoge
lis. Ant stalo stovėjo tuščia 
alaus bonka ir dar neišgerto 
alaus stiklinės. Mažiukai stik
leliai stoyėjo tušti.

Bet buvo dar ant stalo pus* 
bonkė; apšepęs žmogelis pri
pylė iš jos kokio tai balto 
skystimo ir pasiūlė jo gerti 
naujam svečiui, Beniui Pas
tumdėliui. Benis išgėrė jį iki 
dugno.

Dar žmogelis pridėjo kitą ir 
užvedė kalbą: “Tamsta mai 
tai, man reikalingas geras, tei
singas ir blaivus pagelbinin- 
kas... Ar tamsta negeri?”

—N eger i u—pasiskubino 
uis užtikrinti žmogų.

—Ar esi unijistas?
—>$o, ne— atsakė Benis 

stumdėlis.
—Žinai ką—aiškino žino- 

gus-^-aš tamstą priimsiu laiki
nai. O kai darbą išmoksi ir 
gerai dirbsi, tai ir į uniją įra
šysiu. Dabar gi gausi paval
gyti ir gulėti vietą. Mokėti už 
darbą negaliu. Ąš pats mažai 
darbo turiu ir vos galiu pra
gyventi. Mano didžiausia ne
laimė tai liga—kad ji nors 
greičiau mane pribaigtų! Kas 
gi, brolau, nori būti amžinas 
ligonis. Netik (reumatizmas 
kankina, bet dar sako dakta
ras, kad inkstai nesutartinai 
dirba, štai šitame ve šone, kai 
tik mėginu ką dirbti, tai kau
lai girgžda, ir dar taip gar
siai. Et, ir kiek aš čia begy
vensiu, padžiausiu kojas, tat 
ir turėsi darbą.

Benis Pastumdėlis ramina: 
“Labai gaila, kad tamsta turi 
tiek kentėti. Bet gal dėl to ne
reikia nusiminti—jei tik tin
kamai užsilaikysi, tai, rasi, ir 
vėl sveikas busi. O aš, jei tik 
į uniją įsirašysiu, tai vėliau 
gal susirasiu kur kitur darbą, 
todėl dėl manęs tamsta gali 
gyventi nors šimtą metų.”

—Na tai gerai — sako ap
šepęs žmogelis. Pripila ma
žiukus stiklus sau ir Beniui 
ir išgeria, o ant viršaus dar 
po stiklą alaus* .

Ant rytojaus Benis Pastum
dėlis jau buvo vietoj, Truput; '

pavėlavo, taigi neturėjo laiko sunkiai dirbo ir labai pavarg- 
nė kalbėtis su savo samdyto
ju. Apšepęs žmogelis rodė ir 
aiškino kas ir kaip reikia da
ryti, o Benis Pastumdėlis vik
riai ir gerai darė. O daryti 
buvo nemažai kas: viskas ir 
visur atrodė panašu į šiukš
lyną; atrodė, kad tie trobe
siai nematė dženitoriaus per 
ištisus mėnesius.

Nuomininkai žiurėjo didžiai 
patenkinti į vikrų naują dže
nitoriaus pagelbininką. Jiems 
norėjosi kiekvienam pasikvie
sti į butą Benį Pastumdėlį 
ir parodyti kiek daug yra į- 
vairių taisytinų dalykų jų bu
tuose. Bet... Benis Pastumdė
lis 'buvo juk ne dženitęrius, o 
tik dženitoriaus pągelbininkas 
ir todėl jie vistiek turi reika
lą su dženitoriu.

Benis Pastumdėlis, nors ir

davo, jautėsi gerai. Užbaigus 
dieną, ir apšepęs žmogelis 
reiškė pasitenkinimo Benio 
darbu. Apšepęs žmogeliš*lie- 
siai pamylėjo Benį Pastumdė
lį ir užsimanė arčiau pažintį 
jį. Pradėjo klausinėti kas 
Benis yra, kur iki šiol gyveno, 
ką dirbo ir tp. Benis papasa
kojo kur mokinosi, ką dirbo 
ir ką gali dirbti. Tarp kitko 
papasakojo, kad dirbęs Bro- 
oklyne viename banke. Pasi
rodė, kacį apšepęs žmogelis 
tuo laiku gyve.no Brooklyne ir 
dirbo prie kriaučių už prosy- 
toją. Tada jis dar buvo tvir
tas žmogus ir daug uždirbda
vo, taigi ne vieną čekį Renis 
Pastumdėlis yra išmainęs 
jam, apšepusiam žmogui.

(Bus daugiau)

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVĮ
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. Tet BoUlevard 7258

GERKIT TIK GERĄ ALUI

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L M. NORKUS 
Res. HEMLOCK 6240 

....... -.....

Atėmė Nuo Lietuvės 
I. Andrius $35

NORTHSIDE. — Užpuolęs 
lietuvę kasierę Bank ikavos 
krautuvėje, plėšikas atėmė 
nuo jos $35.00 pinigais. Nu
kentėjusi yra,\Isabela Audre
lis, 3414 Nodfih Springfielc 
avenue.

Pašovė du žmones 
alinėje

Matt Hogan alinėje, ties 8043 
S. Ashland avenue buvo pašau
ti du žmonės. Jie yra Joseph 
Strasser, 26, 8217 S. Honore 
Street, ir Richard Howarth, 
7640 S. Bishop street.

Kaltininkas esąs John Mi- 
nogue, 7145 S. Claremont avė., 
buvęs kalinys ir gengstęris.
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f KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RAMO PROGRAMAS

STOTIS W. S. Bi G (1210 KILOCYCLĖS) 
KIEKVIENA

antradieni ir TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
I • . - ’ ■ ' 1

--------------- --------------- :______ ___ ________ a _______________
STOTIS w. G. E. S. 1360 KILOCYCLĖS

KAS ŠEŠTADIENĮ
- 8:30 valandą ,iš ryto.

i Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daiąinkai
Gražios Dainos ir Muzika.

ŠEŠI SUDEGĖ SUDUŽUSIAME LĖKTUVE

NAUJIENŲ
IŠKILMINGAS METINIS

KONCERTAS
ŠAKALĮ! SVETAINĖJE

2343 SOUTH REDZIE AVENUE

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

’M
Degantis sudužusio keleivinio lėktuvo laužas, kuriame sudegė šeši žmonės—. 

Inžinieriai skrido 
pakeitus jo motorui Ne-

Nąujierit^Ąfifne Photo

inžinieriai ir mechanikai. Lėktuvas priklausė Braniff linij 
darydami pirmus bandymus, lėktuvą atremontavus 
laimė įvyko Dallar, Tėxase.

gyve.no
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Santa Claus Neuž
miršo p. Tupikaičių, 
Juos Apdovanojo, 

Bet — _ _
Visas dovanas, kartu su 

genybėmis ir rūbais 
plėšikai.

bran-
išnešė

Claus

Ku- 
ne-

kad pp.
apleisti 

svečiuotis.

Tu- 
na-

' GAGE PARK.—Santa 
buvo geras pp. Tupikaičiams ir 
jų sunui. Jų neužmiršo, 
čių vakarą atnešė jiems 
mažai dovanų.

Bet pasitaikė, 
pikaičiams teko 
mi.*3. Jie išvyko

Matomai, nužiūrėję, kad nie
ko nėra namie, plėšikas ar plė
šikai išdaužė langą, ir iš buto 
išnešė visas Kalėdų dovanas; 
pąsiėmė A. Tupikaičio ir jo 
sunaus siutus, žmonos deiman
tinę apyrankę, $65.00 pinigais 
ir kitų dalykų. Nuostoliai sie
kia kelis šimtus dolerių.

Pp. TupikaiČiai gyvena ad
resu, 5529 So. Sacramento avė. 
A. Tupikaitis yra Peoples Fur- 
niture Company narys.

Čikagoj Plinta Plau
čių Uždegimas ir 

Influenza
Sergančių skaičius paskutinė

mis dienomis padidėjo 
dvigubai.

Tuojau 
Chicagoje 
//kaičius 
plaučių uždegimu ir influen
za. Ligos ėmė taip smarkiai 
plisti, kad į 48 valandas ligo
nių skaičius padidėjo daugiau 
negu dvigubai.

Miesto sveikatos departa
mentas skelbia,., kad dvi pa-r 
ris susirgimų plaučių uždegi
mu raportuota 240, o influen
za—76. Dvi paras prieš tai, 
plaučių uždegimu sergančių 
buvo — 120, influenza — 31.

Mirimų per tuos du perio
dus buvo 31—pirmam, 37 ant
ram, — nuo plaučių ir 11 pir
miau, 19 antram—nuo influ- 
enzos.

Prie ligų išsiplėtimo dau
giau prisidėjęs netikęs oras.

po Kalėdų švenčių 
staigiai padidėjo 

žmonių sergančių

Socialės apsaugos 
ekspertų suva

žiavimas
28Pirmadieny, gruodžio 

dieną, Stevens viešbuty, .Chi
cagoj, prasidėjo suvažiavimas 
organizacijos, kuri vadinasi 
American Association for La- 
bor Legislation. Konvencijon 
atvyko apdraudos nuo nedarbo 
žinovai iŠ visų valstijų, o tai]> 
gi valdžios atstovai iš Wash- 
ingtono, D. C. Vienas svar
biausių klausimų* kuriuos su
važiavimas svarstys, bus ’ ap
draudos /nuo nedarbo klausi
mas.

SLA Radio pro 
gramai

Gerbiamieji—sekantis iš ei
lės musų organizacijos pro
gramas yra transliuojamas 
šiandie, gruodžio 29 dieną iš 
WGES stoties nuo 7 ;45 valan
dos vakaro. Programas šiandie 
transliuoti tenka SLA 178-tai 
kuopai iš Mt. Greenwood. Tos 
kuopos pirmininkas ir krikšto 
tėvas P. B. Walantinas yra 
nuoširdus vietos darbuotojas. 
Jis pats šį 
per radio į 
nę.

Nuo savęs
ir linkiu daug laimės visiems 
su Naujais Metais, 
svarbiausia man, kad 
tumet Susivienijimo 
Amerikoj nariais.

—K. P. Deveikis

vakarą prakalbės 
plačiąją visuome-

gi sveikinu visus

O už vis 
visi tap- 
Lietuvių

Prisiviliojęs 10 metų berniuką pagrobėjas 
vertė ji ubagauti

metų
6919

besi-

Pagrobtasis berniukas Robert Polk su motina, Mrs.
Warren Polk. Naujienų-Trįbune Photo

Gyvenęs suvirs mėnesį laiko siūlyti šeimininkėms pirkti 
vien kava ir “sweet-rolls” ir 
nakvojęs visokiose landynėse, 
namo vakar sugrįžo 10 
^berniukas Robert Polk, 
Kimbark avenue.

Praleido jis visą laiką
'bastydamas po'Chicago ir pri 
emiesčius su buvusiu šeimy
nos įnamiu, Joseph Holk-Tur- 
ner, kuris berniuką pagrobė.

Prižadėjęs nupirkti jam dvi
ratį ir daugybę kitokių daik
tų, įnamis išsiviliojo berniu
ką iš namų ir išvažiavo į Ga
ry, Ind. Ten nuvykęsę vertė 

eiti per namus elgetauti irJi

muilo. \
Kankinamas :ir nusikama

vęs, berniukas norėjo pabėg
ti nuo pagrobėjo, bet bijojo 
grįžti namo, manydamas, kad 
motina pasiųs jį į pataisos 
namus.

Berniukų išgelbėjo jo moti
nos draugė, Mrs. William 
Casement, 5204 S. Park ave
nue,/ į kurios namus jis atėjo 
prašydamas aukų. MoterUkė 
berniukų įtempė vidun, o nu
sigandęs pagrobėjas pabėgo, 
bet netrukus pakliuvo į poli
cijos rankas.

Joseph Turner-Holk, policijos rankose. Jis verte de
šimties metų pagrobtą berniuką elgetauti.

t Naujienų Tribūne Photo
Mažasis berniukas pasakoja, kad pagrobėjas, vertė 

eiti pėsčiam iš Gary į Indiana Harbor, o iš ten Chicagon.

100 Žmonių SLA 36 
Kuopos Jubiliejinia

me Vakare
Programėlis gražus, 

ras, bet nedaug
lipas ge 

svečių

prie 32-sMildos svetainėje
Halsted gatvių sekmadienį, 

įvyko SLA 36-tos kuopos va
karėlis. Jo tikslas buvo pami
nėti SLA 50 metų jubiliejų.

žmonių atsilankė apie 100. 
Susirinkę buvo geram upe ir 
vakarėlio nuotaika buvo jau
ki. Kuopa,turi apie 400 narių.

Gražų programėlį išpildė, 
dain. G. Giedraitienė ir J. Ro
manas, ir šokėjos, seserys 
Stradomskaitėš ir J. Aleksiu-

ir

| drg. Kenstavičiųs. Kalbą pa* 
sakė drg. F. Abękas.

Vakarėlio publika buvo 
graži. Jos buvo apie 500. R.

Palaukęs Pašto, šis 
Veteranas Nebūtų 

Nusižudęs

Trumpas kalbas apie SLA. 
pasakė Centro iždininkas, ad
vokatas K. P. , Gugis, J. Zala
torius, kuopos pirmininkas ir 
V. Briedis.

Renginio, komisiją sudarė 
K. Baronas V. Stulpinas ir M. 
Vaidyla.
Min'ejo ^Nužudymo Sukak- 

tuvesJ*
Kitoje pusėje gatvės Chięa- 

gos Lietuvių Auditorijoje įvy
ko vakaras “paminėjimui 10 
metų -sukaktuvių nuo nužudy
mo Lietuvoj keturių darbi
ninkų kiiasės vadų.” 
. Vakarą rengė ĄLIJLD ir 
kelios kitos komunistų orga
nizacijos, sudariusios bendrą 
komitetą, kuriam pirmininka
vo drg. Stasys Yuška.

Programą pildė teatrine 
grupė, “Kanklių” choras ’ ir 
Aido choras iš Roselando, ku
riam vadovauja p-lė H. Pečiu- 
kaitė. “Kanklių” vedėjas yra

Y. M., G. A.„viešbutyje, 826 
So. Wabash avenue, buvo ras
tas negyvas veterapąs Chris- 
tian E. Harle, iš Ąkron, Ohip. 
Atvyko jis Chicagon darbo ie
škoti. Ilgai ieškojo, bet ne
rado. / ’

Prie lavono buvo rastas 
apytuštis butelis nuodų. Iš 
nusiminimo, matyt, nusižudė.

Bet veteranas butų gyvas ir 
dabar, jei butų lukterėjęs paš
tininko. Tasai atnešė pakvieti
mą į darbą nuo Richard Grie- 
sser inžinierių firmos. s
\ —------------------ —

Vėl pradeda skai
tyti

Kaip praneša Carl B. Roden, 
Cbicagos viešojo knygyno ve
dėjas, šiemet skaičiais ėmėjų 
knygų iš viešojo knygyno pir- 
nąj kartą pradėjus didėti bė
giu pastarųjų penkių metų.

■ ■. ■ .' * ■ . ■

Knygyno vedėjas numato 
knygų ėmėjų skaičiaus didėji
mo priežastį tą, kad per pa
staruosius metus knygynas pa
jėgė naujų knygų pripirkti. 
Jis išreiškia viltį, kad knygų 
ėmėjų skaičius ir vėl pasieks 
normalę skaitlinę, kąi tik val
džia pajėgs kas metai papildy
ti knygyną nauja literatūra.

*
»•

Kraujas Gausiai Mirčiai šventes nėra
Plaukė Pereitą Sa-7

vaite;Žuvo 557
Milžiniškas skaičius nelaime 

se. žuvusių žmonių.

Kraujas gaijsiar . tekėjo pe
reitą savaitę — Kalėdų savai
tę. Tekėjo ęhicągos, kitų 
miestų ga|vęsė, fekejo vieške
liuose; tekėjo; visur kur tik 
pasirodydavo automobilių ratai. 

Iš visur ' surinktos statisti
kos žinios parodo, kad per 
Kalėdų savaitę f> automobiliai 
užmušė 557 žijiones. Didžiau- 
sias nuošimti^ žuvo Kalėdų 
dieną. '

Vien Chicagojė pereitą sa
vaitę užmuštų^ priskaitė 25, o 
Illinois valstijpfedbose —47. /

Tarp Chicagoj žuvušių žmo
nių lietuvių nėbuvo.

Miss Dorothy Dietz 22 me
tų, 1768 " Leland avenue, pa* 
skendo vonioj, kurioj ji „ren* 
gčsi išsimaudyti. Mergina kąį 
kada apalpdavo. Nelaimė įšti* 
ko ją sekmadieny.

Panaši neląime ištiko p-lę 
Bessįe Waįsman 23 metų/ 
4822 Noyth NtųptičeJlo avenue, 
Wright kolegijos studentę. Jr 
ji prigėrė voninėje praėjusį 
šekmadienj. (

Tą patį sekmadienį Samuel 
Campagno 44 metų, 6834 Lowe 
avenue, reųgėsi važiuoti pie
tauti į valgyklą adresu 225 So, 
Wabash avenue. pirm išva
žiuosiant jis ėjo į savo namų 
yoninę, paslydo jo koja kartu 
su karpetu4 ir griūdamas jis 
užsimušė.

Rastas negyvas John Ma- 
cken 64 metų, 5003 So. Bishop 
Street, savo namuose lovoj.

Kambarys buvo pilnas 
Jis mirė nuo gazo.

; Mrs. Nancy Major 37 
dantis pradėjo skaudėti 
teriškė tikėdąmasi, kad 
dėjimas praeis,

gazo.

metų 
Mo- 

skau
dėj imas praeis, nesiskubino 
p’as daktarą. Skaudėjimas ne
siliovė,'žandas ištino ir mote
ris mirė kraujo užnuodijimu.

Tai vis mirtis ištiko chica- 
giečius praėjusį sekmadienį. 
Mirtis švenčių nepripažįsta.

CLASSIFIEDADSi

Furniturė & BAixtures
Rakandal-Įtaisai

CLASSIFIEDADS
%

Mezgimo Dirbtuves 
—Knltting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTIJfp 
MILLS 

/ F. Selemonavich 
504 WEST 88-RD STREET 

Telefonas Victory 8486
Sveterių krautuvė atdara kasdieną * 

—ir vakarais ir skemadieniais.

Miscellaneous
Įvairus

'i

i

į

I

4

1J

Studentų susivieni
jimo suvažiavimas

Chicagoj v
Pirmadieny, gruodžio/ 28 

dienąr Cliicagoj prasidėjo 
American Student Union \su- 
važiavimąs, y

Suvažiavimas atstovauja ke
letą šimtų Amerikos universi
tetų ir, kolegijų.

Suvažiavimo programe nu
žiūrėtą tokie klausima^ kaip 
studentų kovą prieš kąrą, val
džios pašalpa bedarbiams, pla
tesnė socialė jstątimdavystė, 
artesnis studentų kontaktas 
su darbininkų unijomis, pro
gos visiems ,įgytiVĮapšvięitą, etc.

Suvažiavimo rėmėjai yra 
Cląrence Darrow, rabinas Jq- 
shua L. LiebmAn, vienuolika 
Chįeagos universiteto profeso
rių',] ų tarpe Paul Douglas ir 
Louis vVirth.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvęms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phojie LAFAYETTE 5800 /

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RlUS, visokio didžio su Coil Bąksąis 
(r sinkom, Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk? 
les, registerius ir icę baksus. Cash 
ąrba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumęt 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Sl’OGDENGYSTfi
Mes dęngiafne ir pataisome visokios 
tugięs stogus,, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Victory 4965

KAS NORITE perleisti gerą šu
nį. Aš primokėsiu kiek. A. Žilins
kas, Tailor, 4808 So, Ada Str.
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Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverną ir Rni- 
mingauzės biznis, kuris jšdirbtąs 
per daug metų. Pardavimo priežastį 
patirsite vietoje. 2113- So. Halsted 
Street. • .

PARSIDUODA Taverna pigiai, 
biznis išdirbtas per daug metų. Par
davimo priežastį patirsite vietoje.

842 West 59th 3t.

bUties 
pagei*

PARSIDUODA taverna — biznis 
išdirbtas per 20 metų, prieinama 
kainą. 2448 West 47th St,

PARSIDUODA taverna — geras 
biznis amerikonų, švedų ir holan- 
dų stotis — kampas.

7200 So. Green St.
■■ ■■ HH.MIHI į,  .............m ||.■ m  

Slankiam Gile# Telegrama i Vlaaa 
... -PaeauUo- Dalia ‘ '

LOVEIKIS
fCVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietamą 
ir Pagrabamą

3316 So. Halsted Si
Tėb BQUlevard 7314

i* PRANCIŠKA KASPĖR, (po 
antru ? vyru Andrijauskienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu j 
Gruodžio 26 d„ 5:10 v, PQ pie
tų, J986 m,. sulaukus pusės 
amž; gimus Lietuvoj, Panevė-

įgyvę4’

Burnside <
^Nąiijięnoa©^ ^ soi-me iiųių, 

praneštą, W Kloųis įr Bar* 
hlškis buvo st^ėį^tį., .

A, Klonis išbuvęs kelias ąą* 
yąltes Jigppihėjo j 
vp namus, bet . idar gerą! ne* 
gali vaikščioti.^® hJL Barąįškį^ 
išbuvęs sayąitę! laiko mimfo? 
išvažiavo į Igoninę, kur jąii 
randasi antrą savaitę. Ta Jįgo* 
ninė tai Illinois Central Hos^ 
pitąl, > 58QQ So, Stpny Jslaiid 
avenue. Ęari)išk| galima ątįaih 
kyti nuo 2 iki 4 valandos pp 
piety ir nuo 7 iki vąjąu- 
dos vakare; kambarys 264. 
Kas turite laiko, malonėkite 
Barniškį atlankyti:

po 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

dųktąri
Ir žentą Juųząpą ip ąpųke Vi- 
Vįan Slažųs, pusseserę Mortą 
iy švpgerl Adoįphą

dšįo 80

rmriasi 
Ūkio-

L ryto

Wl0M ątsįbuą gedųlipgop J?#* 
mokios UŽ velioni melą, g i$, 
ten bus nulydėta į Sv, Kw|* 
poierd kapinėj.

Visi A. A, Pranciškus Kas* 
per gimini, dragai ir parie
tami esat jiupš rėžiai kviečia’ 
ptf dalyvauti įąklotUVžse ir

NgJMe lwe.
Sųnųs, dūkto? žentas h gim* 
pątąrnauja ląid. dfr. Ą. Ma
salskis, tėl, Boulevaiį 4189.

susirinkimai
.iijUii m į m.4'ĮĮ<,iywĮI".

“Užburti Turtai” veikalo repeticijos atsibus trečiadienio vaka
re, 8 vai., 814 W. 33 St., buvusiame Universal Clube. Visi 
Dramątiško5 Ratelio vaidylos, kurie turi paėmę roles, malo
nėkite butįfįii dalyvauti. Laiko nebedaug, perstatymas at
sibus sausio 24 d., Lietuvių Auditorijoj. Rengia Cbicagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir LSŠ Chįeagos .Centralinė kuopa.

Ęom.

•>'1< ■ ATA
/ ■ . kiupęlis ? ri.

k Persiskyrė su šiuo pąsauįįu Gruodžio 28 dieną, 11:35 valandą 
ryto, 1036 m., sulaukęs 33 metų amžiaus, gimęs KvWposxpar., 
Lomos kalmfetpura^s apskrity. ■ <

s.............vaite, ? 
ną Klų 
Anelę I

Adelę ir GrąsiMą, 9 pusbrolį Mąteušą Ir Anta- 
jataąėsereš Wpniją Jącięhę, Agotą? Pąinblienę, 
Mąri|dpą Grik§ienę ir ąąsors 2 dukteris—Bmnis- 

jr paųllkįitę, supu Alfęųsą jr švegeri Joną / 
jypje iWlną rądliną, 2 brolius—Uųąąąpą ir $ta- 

; pątrppęję. Tąipgl d^ę įfaflą Kiųw ir

Ląidothvčs jvyks šęštądięni, aauaio 9 dįetją, 8 vai. <ta.iį. namų \ 
Šv/ Jw?app parąpiios bažnyčią, kurioje ątsibųs' gedulingos pa- 
i1w .1W Vėjioąiė sielą, ę iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
pine?. ’ ■ -. • '. ’■ .. ’
/isl.;Ax?Ąį.,Ka?iml§F9 .KiuMUe slmiųAS draugai ir pąžjstami 

esat nuoširdžiai kviečiami- dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
pąskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Moteris, Dukterys ir Giminės. /

J 
m

-■<

1

y

■

MARIJONA SEDEMKIENĖ, 
po tėvais Busilaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruod. 28 d., 7:30 vai. 
4986 m., sulaukus pusės 
gimus Lazdijų miestely, 
apskrity.

Amerikoj išgyveno 30
Paliko dideliame nubudime 

suųų Juozapą, sūnų Petrą ir 
jo žmoną Sylviją, seserj Oną 
Sedemkienę, brolį Adolfą ir 
anūką Edvardą, gimines ir 
draugus, o Lietuvoj brolj Juo
zapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
F. Eudeikio koplyčioj 4605 $o. 
Hermitage avė. Laidotuvės 
įvyĮcs ketverge Gruodžio 31 d. 
8:00 vai. ryto iš kop. j „šv. 
Kryžiau parap. bažnyčią, ku- 
rioįe atsibus gedulingos ' pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines. f

,, Visi A- A. , Marijonos-.vSe- 
demkienės giminės, draugai ir 
pažjątami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sunai, brolis, sesuo, marčia, 

anukaą ir gipsinės.
Patarnauja laid. dir. J. F. 

Eudęikis, tel. Yards 1741.

PARSIDUODA Taverna —geriau
sia ir gražiausia vieta West Sidėj— 
apleidžiu miestą. 2152 West Cor- 
mak Road.

,1

rytą, 
amž., 
Seinų

metų,

r

PARSIDUODA kampinė taverną, 
biznis išdirbtas ketvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompetieijos nėra. Kreip
kitės 8659 So. Hoyne Avė.

Help Wanted—Mate 
Darbininko Reikia

REIKALINGAS Janitoriaus pagel- 
bininkas — apysenis žmogus, ne
vedęs ir ne girtuoklis, kuris su
pranta ir namų darbą. 70 East 57 
St. Basemonte, Englewood 9768, 
Mike Keeny.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikią

MERGINA bendram namų darbui, 
virti—-lengvas skalbimas, 2 suaugę, 
referencąs, > vakarais išeiti.

W . i i

r. y? ’ -j- ■; - - y'""’ r“’' ^■-'77 vt*;-"*.’

MERGINA bendram namų dar
bui, patyrusi —. vaikąs, nėra skal
bimo, būti, 96.00. Lakeyiew 9567.

REIKALINGA senyvą mptęrjs 
prie namų darbo. 4482 So. WestęrO 
Avenue. ‘ ‘.
*— ----------------------.......................B11

REIKIA jaunos merginęs Ijęnd- 
ram namų darbui ir prižiūrėti kū
dikį—turi būti patyrusi. Sięgel, 
915 Hyde Park Boulevąid.
——1 '.,l X'.-/"1- .......

REIKALINGA mergina dirbti 
grosernėje. v Darbas ant visados.

atyrusi. Sięgel,

1

•1

-'■s

JONAS VEkSLOVAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 27 dieną, 12 valandą 
dieną, 1936 m., sulaukęs 46 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių aps
krity, Girkalnės parap.; Ražai
čių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Teklę, po tėvais Moc- 
' kiukę, 3 dukteris Sofiją Nor

kus, žentą Joną, Bronice ir 
Anną, posūni Kazimierą Pui
doką, . podukrą Helęn Russ, 4 
anųkus, br°lj, pusbrolius, dė
des ir kitų giminių, o Lietu
voje motiną Petronėlę, seserj 
Anelę jr gimines.

Priklausė prie Jaunų Lietu
vių Tautiško Kliubo, SLA. 36 
kuopos.

Kūnas pašarvotas randasi 
3305 So. Halsted St.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, Gruodžio 81 d., 10 vai. ry
to iš. namų bus nulydėtas j 
Liet. Tautiškas kapines.

1 Visi A. A. Jono Venclovo 
giminės, 
esat nų 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę Uejęame.
Moteris, dukterys, Rentas ir 

kitos gimines.
Laidotuvėse patarnaują laid. 

direktorius S. p. Mažeika, 
Tel. Yards 1J88.

' For Rent ",
RENDON — išrendųoju Taverną 

gerai žinomam buvusio Meldalįo 
name, 2244 Węst 23rd Place ir ge
rai išdirbta vietą, Renda nebran
gi. Kreipkitės pr|ę sąvinįnko Rapo
lo Girčiauą 2248 West 83rd Pigos,

Real Estete Pjr 8«U NąjntMemė
•MM*********************^111*^^

TIKRAS BARMENAS
4-flatų muro narnąs, kampinis, 

2-garage, gteaih heat, JI mėtį se
numo. Parsiduoda už $ll,&0O.-Taip
gi didelis pasirinkimas kitų bąrge- 
nų. . <

Z. S. MICKĘVICE and CO.
6816 So. Westefn Avė., 

Hemlock 0800 , • v. t

J

■

f
.1
J
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>me 
dth
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ANGLYS!

lB HilE
AUKŠTOS ILLINOIS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENĄ ĄR NAKTĮ

TeL Kedzie 3882
Patarnaują ; laid« dir. L J. Zolp, tel. Boulevard 5203.

■
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jRESYVERIS turi parduoti ' bųn- 
galows, 2 flatus ir didelę biznio 
Iirąpertę, jūsų pačiu kalną, 
imate. Telefonųokite Central 680& 
įambarys 1604, 228 No. La SąlĮė 

Street. ' ’ ■'

SMULKIU 
GARSINIMUS 

Pardavimus 
Pirkimus 

PRIIMAM 
TELEFONU 
' Garsinta 

Naujienose 
Apsimoka

PAŠAUKIT M
CANĄL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji- 
mus duodama gerą nU6«



r*__________ ________ ,............................... •

Nušokusi Nuo Traukinio Už
simušė Anna Kiškunaitė

■ III iirw ..... —— m. ,11 ■

Buvo išvykusi Floridon atgauti sveikatą; 
užsimušė Georgia valstijoj

Nušokusi nuo einančio eks
presinio traukinio, užsimušė 
jauna cicerietė, Anna Kišku- 
nas.

Nelaime įvyko prie Way- 
cross miestelio, Georgia vals
tijoje.

Moteriškė nušoko nuo Illi
nois Central linijos ekskursi
nio ekspreso, “Seminole”, ku
ri paėmė -Chicagoje kelionei į 
Floridą.

Miestelio koroneris, D. F. 
Warren padarė kvotimą ir iš
nešė nuosprendį pareikšda
mas, kad mirtis buvo savažu- 
dystė.

A. Kiškunaitė buvo 29 me
tų amžiaus. Ji gyveno Cicero- 
je, adresu, 1532 South 48th 
Court, kartu su motina, Karo
lina ir sesute, Adele.

Jos pasakojo, kad devynis 

mėnesius atgal velionė gavo 
nervų paįrimą, nusiminusi 
dėl tėvo Walter Kiškuno mir
ties. Tėvo netekimas velio
nei buvęs didelis smūgis. Bet 
motina ir duktė netiki, kad 
velionė nusižudė.

Per ilgą laiką neatgaudama 
sveikatos, pereitos savaitės 
pabaigoje ji nutarė išvažiuoti 
j Miami, Floridą pasilsėti. Iš
važiavo, bet kelionės nepabai
gė.

Traukinio Pulhnan porteris, 
John McCabe pasakojo koro
nerio tyrinėjime, kad Kišku
naitė staigiai, dėl kokios tai 
priežasties, susinervavo; išbė
go į traukinio užpakalinę 
platformą, perlipo per tvorą 
ir šoko žemyn pirm negu jis 
spėjo ją sulaikyti.

Traukinys moteriškę nu

sviedė apie šimtą pėdų nuo 
bėgių. Jos kūnas buvo labai 
sudaužytas.
Kulią pargabens trečiadienį.

Velionė per paskutinius 
penkioliką metų dirbo už ste- 
nografistę Hot Point Applian- 
ce Company, 5600 Taylor st.

Gclžkelio viršininkai pra
nešė giminėms, kad velionės 
kūną pargabens Chicagon tre
čiadienį.

Laidotuvėmis rūpinsis Cice
ro laidotuvių direktorius, A. 
Petkus, 1410 South 49th Ct. 
Jis mano, kad laidotuvės 
įvyks šį šeštadienį.

Gelbėkite! Voverė!
Rogers Parko policijos nuo

vadoje suskambėjo telefonas. 
Skambino M'rs. E. Swanson, 
1802 Toiihy avenue. Maldau
dama ji prašė policiją atva
žiuoti ir išgelbėti ją nuo kokio 
tai /keisto, pavojiiigo gyvūno, 
kuris daužėsi po kambarius.

Nuvykusi į moteriškės bu
tą, policija rado iškampo po 
kampą bešokinėjančią vove
rę, kuri buvo daugiau išsi
gandusi, negu moteriškė.

NAUJIENOS, Chicago, III. ---------     —i---------- -- . ...m        —    
■ ... . I. ■ ■■ J ■ ' 1 • ' M ■ ■

Įkalino policisto su-Džiaugėsi, kad poli- 
nų metams už 14 

apiplėšimų
BuVo gabus ir pavyzdingas
mokinys Calumet mokyk-

• ' loję . ; .• ■

Kriminalio teismo teisėjas 
M. L. McKinley vakar uždarė 
vieniems metams kalėjimo jau
nuolį, George Kamber, 20 me
tų, 7743 Rhodes avenue.

Nubaustasis yra sūnūs žy
maus policistb, .Harry Kamber, 
kuris suvirs 20 metų tarnavo 
policijoje ir turi pavyzdingą 
rekordą. Tėvas ašarojo ir mal
davo teisėjo sunaūs pasigailė
ti, bet gavo atsakymą, kad 
yra įrodjimų, jog jaunuolis pa
pildė net 14 apiplėšimų, kai 
kuriuos su ginklu.

George Kamber buvo pa
vyzdingas mokinys Calumet 
High School mokykloje, South- 
sidėje. Gabiai mokinosi ir 
draugai buvo pasirengę jį iš
rinkti abiturientų kliasės pir
mininku.

GARSINRITES “NAUJIENOSE” GARSINRITES “NAUJIENOSE”

cija spėjo jį sugauti 
į laiką

Negavęs merginos rankos no
rėjo ją nužudyti 

’ 1 ' ■" 'i V, ; ' ■
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Važiuodamas < aštuoniasde- 
šimts mylių į valandą Wąrren 
bulvaru, nuo policijos bandė 
ištrukti mechanikas, Clarence 
J. Howard, 30, 4230 West End 
avenue. Bet kai jį sugavo, tai 
vyras džiaugėsi.

Policija rado pas jį didžiu
lį revolveri. Suimtasis aiškino, 
kad skubėjo tuo revolveriu 
nužudyti savo merginą, kuri 
atsisakė, už jo ištekėti. Jis 
taipgi planavo nusišauti tuo 
pačiu revolveriu.

Męrgina, kuriai kulka buvo 
skirta / yra, Alice Palmer, 19, 
gyvenanti Roxy viešbutyje, 
1310 Jackson blvd. Ji patvir
tino suimtojo žodžius apie at
sisakymą ištekėti.

Howard džiaugiasi, kad bu
vo suimtas, nes jau pakeitė 
nuomonę apie nusižudymo iš
mintingumą.

Antradienis, gr. 29, 1986

NAUJŲ METŲ 
LINKĖJIMAI

Naujienose jūsų giminėms ir draugams 
priduos drąsos ir energijos grumtis su 
gyvenimo aplinkybėmis.
PADIDINTA NAUJŲ METŲ LAIDA 
IŠEIS KETVIRTADIENĮ, GRUODŽIO 

31, 1936.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■■■■■■ _ ' ■ ■ •

Didina Raudonąją Armiją - Žemės Drebėjimas Salvadore
■ ■ .. ■ ■ . • ' . • ' . . . ' . . . . . . / ■ . • .  !_____________________________________________________________________________

RUSIJA DEMONSTRUOJA SPĖKAS. — Militaris 
paradas Maskvos raudonoj aikštėj, 19-tų revoliucijos 
sukaktuvių proga. Rusija nuolat didina Raudonąją ar
miją. Naujienų-Acme Photo M®

m

ŽEMĖS DREBĖJIMO REZULTATAI. — EI Salvador 
valstybės miestas San Vincente po žemės drebėjimo, 
kuris įvyko gruodžio 19 d. Naujienų-Acme Photo

PIRMIAU ČIA BUVO KAIMAS. — Tik krūvos lau
žų įr griuvėsių paliko iš kaimo EI Salvadore, po dre
bėjimo, gruodžio 19 dieną. Naujienų-Acme Photo

•’ 1 ' - ■ ■ ' '

ŽUVO 250. — 250 žmonių žuvo nuo žemės drebėji
mo San Vincente mieste, EI Ėalvador valstijoje, kuri 
randasi Pietų Aiherikoje. Naujienų-Acme Photo 
•. ’ t < ■ ■ : t . • ....

IŠDUODA AMBULIANSŲ VAIKYTOJŲ PASLAPTIS. — Prokuratūros polici
jos seržantas Patrick Mclnerney su George L. West (dešinėj) prokuratūros rū
muose. West buvo suimtas Kalamazoo, Michigan, mieste, kur slėpėsi nuo Ghica- 
gos policijos. Jis yra vienas iš ambulansų vaikytojų gaujos Chicagoje. Jis pasako- 

s jo, kad gaują sudarė keli daktarai, advokatai ir laidotuvių direktoriai. Ta gaują 
turinti špecialę mašiną, kurią “sužalodavo” savo"klientus, kad jie galėtų eiti teis
man ir reikalauti atlyginimo nuo stambių firmų už sužeidimus.

Naujienų-Acme Photo

' NAUJAS UGNIAGESIŲ 
vamzdys. — Springfield, 
Massachusetts valstijos ug
niagesiai bando naują prie
šgaisrinį vandens vamzdį, 
kuris išmuša vandenį į ste
bėtiną aukštį.

Naujienų-Acme Photo

- Miss EliPRAŽUVO.
zabeth Buttęrfield, 37 m., 
iš Minneapolis, Minn., kuri 
nuvykusi į New Yorką din
go, nuvažiavusi vidurmies- 
tin su drauge pasipirkti do
vanų.
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PERSPĖJA HITLERĮ. — 
Francijos užsienio reikalų 
ministeris, Yvon Delbos, 
kuris perspėjo Vokietiją su
stabdyti pagalbą Ispanijos 
sukilėliams.
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