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Lėktuvų Ispanijai
Prezidentas Rooseveltas bara lėktuvų fa
brikantus ir gal pareikalaus sustabdyti 

pardavimą ginklų Ispanijai
WASHINGTON, gr. 29. — 

Prezidentas Rooseveltas gal
būt paprašys kongresą atei
nančią savaitę skubiai priimti 
bilių, kuris suteiktų jam ga
lią paskelbti ginklų ir amuni
cijos embargo abiemš kariau
jančioms Ispanijos pusėms.
^Administracija pajuto reika

lą tokio įgaliojimo todėl, kad 
Jersey City, N. J., eksporteris 
Robert Cruse gavo leidimą iš 
valstybės departamento eks
portuoti į Ispaniją $2,777,000 
vertės lėktuvų, motorų ir jų 
dalių. Tie lėktuvai bus ekspor
tuoti į Bilbao ir yra skiriami 
Ispanijos lojalistams.

* k

Suteikimas leidimo ekspor
tuoti tokį didelį kiekį lėktuvų 
yra tiesioginis sulaužymas val
džios neutraliteto, bet valstybės 
departamentas neturėjo lega- 
lio pagrindo sustabdyti tą eks
portą.

Valdžia ne tiek rūpinasi par
duotais lėktuvais, kiek yra su
sirūpinusi tuo, kad fabrikan
tai neboja valdžios pasmerki
mo ginklų ir amunicijos par
davinėjimo Ispanijai.

Prezidentas Rooseveltas vie
šai pasmerkė lėktuvų parda
vimą Ispanijai kaipo “labai ne- 
patriotingą” dalyką.

Gavus gi vieną leidimą ne
bus sunku gauti leidimus ir 
didesniam ginklų ir amunici
jos gabenimui. Kad pastoti tam 
kelią senato Užsienio reikalų 
komitetas jau ruošiąs bilių, 
kuris busiąs pasiūlytas kaip 
tik, susirinks .kongresas sausio 
5 d. f

Norima dagi uždrausti ir 
amerikiečių stojimą į svetimų 
šalių armijas ir tam norima 
pritaikinti prieš 20 metų pri
imtus neutraliteto įstatymus, 
kurie betgi visai nesustabdė 
stojimo į talkininkų armijas.
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SUDUŽO ATSIMUŠĘS 1 KALNĄ

United Air Lines keleivinis lėktuvas, Boeing modelįo, kuris sudužo netoli Saugus, Cal. 
Atsimušė į kalną, žuvo 12 žmonių. (Kiti paveikslai užpakaliniame puslapyje).

Naujienų-Acme Photo.

15,000 svetimšalių 
kovoja Ispanijos 

lojalistų eilėse
Dvi svetimšalių brigados jau 

dabar kovoja prieš fašistus, 
organizuojasi ir daugiau pa
našių brigadų.

$25,000 4 katėms
SAN FRANCISCO, Cal., gr. 

29. Rašto kjeikas Shirley 
Moore, 57 m., mirdamas pali
ko savo, visą . $2^,000 turtą 
tiems žmonįėmsi kurie prisiims 
gerai užlaikyti jo keturias juo
das kates. Bet kačių globėjai 
turi būti bevaikiai.

Lojalistų armija at
kariavo Saragossa 

klonį
Prie Madrido sukilę ių eilėse 
' kariauja 20,000 vokiečių.

Areštuotas Palangos
Burmistras Kraujalis
Žymus tautininkų vadas liko areštuotas 

už išeikvojimą 30,000 litų savy
valdybės pinigų i

(“Naujienų” ko- 
pranešimas). —

Arkliai neša lavonus 
iš susidaužusio
. lėktmfi

BŪftBANK, Cal., gr. 29. — 
Kadangi kitaip negalima pri
važiuoti, tai lavonai iš susi
daužiusio kalnuose transporto 
lėktuvo yra gabenami arkliais. 
Visi 12 lavonų jau yra išimti 
iš lėktuvo. Išrodo, kad visi žu
vusieji liko užmušti1 vietoj.

Kadangi į kalnus bando atr 
vykti daug žmonių, tai jie li
ko įspėti nevažiuoti į nelaimės 
vietą, nes jau daugelis buvo 
paklydę ir turėjo per audrą 
klaidžioti pavojingais tarpkal- 
niais.

Lėktuvas susidaužė tik už 
7 minučių skridimo nuo Union 
airporto.

(žiūrėk paveikslų.

Pasipiovė Cicerietė
Užsidariusi, rūbų spintoje, 

pąsipiov^i. i ..cicerietė,, Louįąę 
Neiln, 2112 50th' ČOurt.
Vyras pasakoja, kad ji buvo 
susirupinusi dėl netikusios 
sveikatos. Velionė buvo apie 
63 metų amžiaus.

Po 44 Mėty Nusibodo 
Pjaustyti Lavonus

Ištarnavęs miesto koronerio 
ofise per 44 metus, rezignavo, 
Thomas Hamilton Mahon, 73 
metų, 1871 Ogden avenue.

Po beveik pusės šimtmečio, 
seneliui, matyt, nusibodo piau- 
styti lavonus.

Numirė Policijos Ser
žantas

Pavogė $2,200 Arpą
Sumušę muzikantą taip 

smarkiai, kad jis neteko sąmo
nės, vagys pasiėmė jo didžiu
lę arpą-(lyrą), kuri yra verta 
apie $2,200.

Apvogtasis yra Peter Eagler 
5301 West Monroe Street.

STOCKHOLM, gr. 29.—Ma
noma, kad 16 narių įgulos nor
vegų laivo Vorma žuvo, laivui 
paskendus vakariniame Švedi
jos pakraštyje.

Per pastara-CHICAGO.
sias 24 valandas nuo plaučių 
uždegimo ir influenzos Chica- 
goje pasimirė 42 žmonės.

PIĖRRE, S. D., gr. 29. — 
Gub. Berry Jungt. Valstijų se
natorium paskyrė demokratą 
Herbert Hitchcock, vieton šio
mis dienomis mirusiojo repųL 
blikono senatoriaus Peter Nor- 
beck.

sme-
nuo-

Nuo kraujo paplūdimo 
genyse mirė centralinės 
vados seržantas, Thomas J. 
Clancy. Gyveno adresu, 7707 
Essex avenue.

LONDONAS1, gr. 29. Ne- 
oficiąlė parlamentarė komisija, 
susidedanti iš vieno liberalo ir 
trijų konservatorių, išvyks j 
JUngt. Valstijas. Ji sieksis di
desnio Amerikos ir Anglijos 
susiartinimo.

MADRIDAS, gr. 29. — Lo
jalistų eilėse ' dabar kariauja 
apie 15,000 svetimšalių. Jie 
'yra suvažiavę į Ispaniją iš vį- 
sos Europos. Daugelis jų at
važiavo piniginiais išrokavi- 
mais, bet didelė dauguma ko
voja už idėjas. Jiems šis ka
ras yra kryžiaus karas prieš 
fašizmį.

Svetimšaliai sudaro dvi bri
gadas, Jos nebuvo, sudarytos 
valdžios. a&A&dos užsienio 
partijos/'* Nuolatos ^Vykstant 
svetimšaliams savanoriams, na
tūraliai teko juos burti į tos 
pačios tautybės kuopas ir ba
talionus. Dabar organizuoja
ma ir daugiau svetimšalių bri
gadų.
f Vyrauja francuzai, vokiečiai 
ir italai savanoriai. Lenkai mi
gi turi vieną batalioną. Yrą 
savanorių anglų, belgų, šveica
rų, rumunų, jugoslavų, holan- 
dų ir, sakoma, net rusų balta
gvardiečių' iš Paryžiaus.

Dauguma savanorių, ypač 
vokiečių, italų ir lenkų, atvy
ko iš Francijos, kur gyveno 
kaipo politiniai tremtiniai. Bet 
kiti atvyko iš savo šalių, prieš 
norą savo valdžių. Važiuodami 
tavoriniais traukiniais, eidami 
pėsti per kalnus ir kęsdami di- 
džiausį vargą jie 
paniją ir įstojo į 
les.

Normaliu laiku
buvo įvairių politinių ■ pažiūrų 
ir įvairių tikėjimų. Bet dabar 
jie išvien kovoja fašistus. Jie 
nesikiša į vietinius politinius 
reikalus ir vadovaujasi tik vie
nu obalsiu “Nugalėti fašizmą”. 
Tarp jų visį, nežiūrint kalbų 
ir įsitikinimų skirtumo, yra 
didelis draugiškumas. \

pasiekė Is- 
lojalistų ei-

tie žmonės

Motina teisme nušo
vė sunaus užmušėją

JACĖSON, Ky., gr. 29. — 
JOhpny Sh^pherd, 18 m., ku- 
ris kartu* sū savo broliu buvo 
kaltinamas užmušęs Harvey 
Gabbard, 17 m., liko Breathitt 
kaūntės teisme, nušautas už
muštojo jaunuolio motinos 
;Mr|." Viola Wičkline, 35 m., 
kuri’.’ prAsidej us- teįsmųk t sava 
sūnaus užmušėją paleido bpa- 
pliaupą< šūvių. Kulkos peršovė 
ne tik’’’ ’Shepherd/i bet taipjau 
kliudė ir»’sužeidė dar tris žmo
nes. šovikė, ) jos vyras ir dar 
keli žmones liko: areštuoti, nes 
šaudžiusi ne tik motina, bet ir 
pašaliečiai žmonės. J

Tas teismabutis yra įlaskil- 
rbęs kruvinomis kovomis. 1

WASHINGTON, gr. 29. — 
Immigracijos priešininkai kon
grese ruošiasi pasiūlyti dar la
biau suvaržyti immigraciją įr 
žymiai sumažinti ateivių kvo
tas/

ALBANY, Gta., gr. 29.—Du 
dirbę prie kelių pravedimo ka
liniai nužudė sargą ir pabė
go. '' • ' ■

MOLINE, III., gr. 29.—Uni
versiteto studentas ir kitas 
jaunuolis liko užmušti jų tro- 
ką užgavus' traukiniui.

GRUODŽIO 31 D. NAUJIENŲ RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA 6-tą VALANDĄ

Maskva puotauja
MASKVA, gr. 29. — La

biau pasiturintys maskviečiai 
išpirko visas rezervacijas Nau
jiems Metams ir tai už tokias 
kainas, kurios verčia abejoti 
apie išnykimą pelnagaudystės 
sistemos Rusijoje.

Keturi svarbiausi hoteliąi 
ima 115 rublių ($23) — apie 
dviejų savaičių algą vidutiniš
ko darbininko
vakarienę ir bonką rusiško 
šampano ir už teisę šokti iki 
ryto.

Vodka ir šampanas parsida- 
vinėja po 32 rub. hoteliuose 
— arba tris sykius brangiau, 
negu kainuoja valstybės san
krovose.

Kuklesni pokiliai bus ruošia
mi kliūbuosę ir viešuose par
kuose. r

MADRIDAS, gr. 29. — Ka
ro ministerijai pranešta, ikad 
lojalistų kariuomenė; Teruel ir 
Mansueto kapines, tuo pilnai 
užvaldydama visą Saragėssa 

■klonį. i ’
Nežiūrint tirštos miglos ir 

didelio šalčio lojalistai užėmė 
šias dvi pozicijas j šiaurry
čius nuo Madrido po mūšio su 
sukilėliais.

Sukilėliai padarė labai smar
kių kontr-atakų, siekdamies 
atsiimti prarastas pozicijas 
užpakaly.jų|iįniJU, bet liko at- 
pąuštj,. ontr-atakos buvo. , da
romos ir į pietus nuo Madrido, 
bet ir čia sukilėliai pralaimė
jo. ; r. ■ ,

Sukilėliai atsigabeno savo 
rezervą ir visus ginklus ir be 
paliovos iš kanuolių bombarda
vo miestą, o kulkosvaidžių tra
tėjimas buvo girdimas ir mie
sto centre. ?

Madrido komanduoto jas gen. 
Jose Mia j a apskaito, kad su- 
kilėjių eilėse prie Madrido da
bar kariauja mažiausia 20,000 
vokiečių. ' ?
’ .. ’ ■ * y.
Lojalistų laimėjimai pietuose.

Mūšiai su sukilėliais eina ne 
tik prie Madrido, bet jie per
simeta ir į pietinę Ispaniją, 
kur Jaen provincijoj lojalistų 
milicija aplaikė svarbių laimė
jimų Cordoba sektore.

KAUNAS, 
respondento 
Per kiek laiko Palangos bur
mistru buvo amerikietis vei
kėjas Dr. Jonas šliupas, kuris 
kidk išgalėjo, tiejk Palanga 
tvarkė., Bet jis, kaipo nepri
klausomas žmogus, nepatiko 
tautininkams, tad jie pasirū
pino Dr. šliupą pašalinti iš 
burmistros vietos, o ton vie
ton įstatyti savo žmogų.

Tautininkai Palangos bur
mistru paskyrė ne vietinį žmo
gų, o importavo iš kitur. Im
portuotas burmistras Krauja
lis pradėjo plačiai veikti tarp 
tautininkų, patapo Palangos ra
jono .tautininkų vadu ir jam 
plačiai visur atsivėrė durys. 
Jis turėjo didelį pasitikėjimą 
tarp tautininkų, o laikraščiai 
plačiai rašė apie jo nuveiktus 
“darbus”, kurių betgi nematė 
vietos gyventojai.
’ Burmistras Kraujalis mėgo 
labai platų gyvenimą, bet dar

labiau mėgo kortas. Ir korta- 
vimui niekad pinigų netruko. 
Jis turėjo platų pasitikėjimą 
ir yisi noriai skolindavo jam 
pinigus.

Bet štai dabar gauta žinių, 
kad Palangos burmistras Krau
jalis liko areštuotas už išeik
vojimą savyvaldybės pinigų. 
Patikrinus knygas surasta, 
kad jis pasisavino mažiausia 
30,000 litų savyvaldybės pini
gų. Tokia suma sudaro apie 
pusę visų Palangos savyvaldy
bės metinių pajamų. Be to spė
jama, kad’jis kitą tiek yra pra
siskolinęs ir žmonėms.

Kai Kraujalis pateko kalėji
mam tai dabar pasidarė nebe: 
geras ir tautininkams, kurie 
išbraukė jį iŠ savo partijos.

. (Platesnė “Naujienų” spe- 
cialio korespondento Lietuvoj 
žinia apie šį garsų Palangos 
burmisti^ tilps “Naujienose” 
rytoj).

J ai

už menka

Tautininkai Veda Dery- 
.•Stt K

Į i III         —I .J|||

Tautininkai bandą susitaikinti su krikš-. 
čionimis demokratais. Taipjau laukiama 

pakeitimų ministerių kabinete.

1 Jii

Anglija statysis 
naujas dideles gin

klų dirbtuves
LONDONAS, gr. 29.

paruošti planai $125,000,000 
projektui pastatyti keturis ar 
penkis naujus arsenalus Vali- 
joj, šiaurinėj Anglijoj ir Ško
tijoj, taip kad ištikus karui 
amunicijos gamyba butų de
centralizuota. Statybą veš pH- 
vatinės firmos.

Dabar svarbiausiu amunici
jos gamybos centru yra Wool- 
wich arsenalas, Londono ; pa
kraštyj e, kuris buvo vokiečių 
bombarduojamas pereitame ka- 

ire. .

PARYŽIUS, gr. 29. — tyai- 
sto sankrovų darbininkų stre
ikas užsibaigė susitaikymu. De
rybas vedė pats 
Blum.

premieras

aMKac1

Ispanija paliuosavo 
vokiečių laivą

BERLYNAS, gr. 29. i- Ofi- 
cialiai paskelbta, kad Vokieti
jos Ikruižeriui Koenigsberg at
plaukus į Bilbao ,ir griežtai pa
reikalavus paliuosuoti užgrieb
tą vokiečių laivą Palos, baskų 
Valdžia laivą paliuosavo, bet 
pasilaikė dalį krovinių ir vie
ną ispaną pasažierių. ’

Vokiečiai net prigrūmojo 
stabdyti ir kratyti yisus į BiL 
bao plaukiančius laivu^. Bet 
vokiečiai sakosi nepaliausią 
reikalavę grąžinti ir likusią da
lį laivo krovinio ir taipjau to 
suimto ispano.

Vofldečįai siunčią į Baskų 
įlanką ir daugiau karo laivų.

KAUNAS. (“Naujienų” ko
respondento 'pranešimas).—Ei
na gandų/ kad netolimoj atei
ty įvyksią permainų ministe- 
rių kabinete ir kad išeisią vi
daus reikalų, teisingumo ir že
mės 3 ūkio ministeriai. Jų vie- 
ton busią pastatyti kiti žmo
nės. Tie pakeitimai betgi nė 
•kielk nepakeis valdžios politi
kos.

Taipjau eina gandų, kad vie
nas augštas valdžios narys, pir
miau > buvęs krikščionis \ demo
kratas, bet dabar nuėjęs pas 
tautininkus, bando tautinin
kus sutaikinti su uždarytosios

Papa galį mirti bile 
valandą

sakosi nepaliausią

” Čhicagai ir apylinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietus; šalčiau į va- 
karą.

Vakar g vai. po piet tempe- 
ratura Chicągoj buvo. 37°.

Saulė teka 
4;27. ■

7:18, leidžiasi

WASHINGTON, gr. 29. — 
Federalinė valdžia ruošiasi de
portuoti 16 ar daugiau atei
vių, kurie turėjo ryšių su bal
tųjų vergių prekyba.

WASHINGTON, gr. 29, — 
Visų 48 vahtijų gubernatoriai 
gavo specialius pakvietimus "j 
prezidentė Roosevelto inaugu
raciją, kuri įvyks sausių 20 ^d.

■ į

krikščionių demokratų parti-; 
jos Vadais. Slapti pasitarimai 
tarp tautininkų ir krikščionių 
demokratų (klerikalų) jau pra* 
sidėję ir numatomas susi tai* 
kymas. Jei įvyktų taika tani 
tautininkų ir krikščionių de« 
mokratų, tada krikščionims dej 
mokratams tektų anos trys mi
nisterijos. i

(Per ateinančas kelias die
nas “Naujienose’’ tilps keletas 
įdomių straipsnių apie tai kas 
dedasi Lietuvos politikos už
kulisiuose, rašytų “Naujienų’* 
specialių korespondentų Lietu
voj).

VATIKANAS, gr. 29. — Ge- 
rai - patyrusiuose Vatikano ra
teliuose vyrauja nuomonė, kad 
papos Piaus XI mirties dabar 
galima tikėtis bile valandą. 
Jau ir pats papa nebesitiki pa
sveikimo. Kad nors kiek pra
ilginti jo gyvastį, esą svarsto
mas hupiovimas užkrėstos ko
jos, nes gręsia išsivystyti gan
grena.
<*,........................ ■ — . —- -r •

—----r- . ‘
Pati Francija gink
luojasi, ginkluoja ir 

Lenkiją'

gr. 29. — Fran- 
butas paskyrė 
frankų (apie 

nepaprastiems

frankų (apie I
PEą -

NAUJIENAS
GAUT PASIUST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokjt NAUJIENOMS

> \ • a • r ■■ ■ .1. 7 > .z■ •• . ‘ 1
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PĄRYŽIUS, 
cijos atstovų 
1,750,000,000 
$81,725,000) 
kreditams apsiginklavimui.

J
Tada atstovai vienbalsiai nu

tarė sustiprinti sąjungą su 
Lenkija, suteikianti Lenkijai 
1,350,000,000
$63,045,000), paskolą sustipri
nimui Lenkijos apsiginklavi
mo. f

Šie nepaprasti kreditai yra 
tik dalis daugiau 19,000,000,- 
000 frankų (apie $887,300,- 
000), kuriuos Francija išleis 
savo apsiginklavimui.

/ RYMAS, gr. 29. — Mussoli- 
ni vėl prailgino penkiems me
tams specialį tribunolą teisti 
nusikaltėlius prieš valstybę, 
kitaip sakant nusikaltėlius 
prieš fašistus.

-1
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PASTABOS

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Toronto, Kanada

ADVOKATAI

provokatorius I Pa

Taspats

Toronto, Kanada

jau

APLINK PASIDAIRIUS

Toronto

KITATAUČIAI

Phone Boulevard 4189

Boulevard 4089

Phones Boulevard 5208-8418

Tel Puiįman 5703

Phone Yards 1188

Nariai Chieagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

ir kol jie 
socialistams

tus, arba, kad tik socialistai y- 
ra geri. Jis paliko tą asmens

rūodžio 14 d 
ė Lietuvoje

8819 LituanicaAvenue

Toronto komunistų 
' nukrito .

kaukė 
i «n

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 65)F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4445 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofisu Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1980.“Liaudies BąlSp” korespon

dentas stato sau klausimą: ko
kiais tikslais Grigaitis buvo 
Montreale ir Toronte? Ir po to i 
atsako taip: “Jo misijos tiks
las buvo ardyti tą vienybę, ku- 
ri buvo pradėjusi reikštis tarp 
Kanados lietuvių.”

Labai gudrus atsakymas. Jau 
geriau nebūtų atsakęs ir pats 
Antanas. Aš norėčiau paklaus
ti, kas ardė vienybę tarpe To
ronto lietuvių keli metai atgal? 
Ar. ne jus patys? Ąr ne jus pa
tys griovėte tą lietuvių vieny- 
bę, kuri viešpatavo 1928-9 mes
tais, kada Toronto lietuviai vie
ningai dirbo kulturinį darbą ir 
kure kultūriškas organizacijas.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street ' 

, • ■ u. •■ > • r < «• , -   ■

šių socializ- 
kso ir Engel- 
‘ai buvo kaip 
ąjsinimo įves

ti joj Komunis- 
nei 

apie

Dr. Grigaičio atvykimas į 
Kanadą yra kiek pavėlintas. 
Jei Dr. Grigaitis butų ątvykęs 
į Kanadą anksčiau, tai, esu tikr 
ras, kad vienybė, tarpe Kanados

prie! uGrigai^.*- ■ WWIėl ? 
svarbiausia todėl, kaį Toronto 
komunistai visai netikėjo, jog 
gerb. Grigaitis susilauks nuo 
Toronto lietuvių tokios simpa
tijos. Ir kada iš tikrųjų pama-' 
tė, kad žmonės pritaria kalbė
tojui, tai mėgino trukšmą su
kelti po susirinkimo, bet kai 
tas nepavyko, tai apsižiūrėjo, 
jog dėl to mėginimo išprovo- 
kuot suirutę Toronto lietuviai 
baisiai pasipiktino. Todėl dabar 
lyg ta katė miltus priteršus, 
ieško būdų, kaip savo prestižą 
pakelti. Lengviausias ir jų iš
minčiai prieinamiausias būdas, 
tai niekinti žmogų, kuris jiems 
nepatinka. Negana kolioti per 
spaudą, bet šiandien šaukiamas 
net specialis susirinkimas dėl 
Grigaičio prakalbų. Na, žino
ma, 'jau ten kad vanos tai va
nos pagal komunizmo “tezias,”;

Komunistų įikpjąs yrą, kad 
kaip nors įtikintu Toronto lietU-; 
vius, jog' Grigaitis ąrdąs darbi-1 
ninku vienybę. Bet tai papras-: 
tas komunistų męlas, be kurio 
jie nė žingsnio nežengia. Gerb. 
Grigaitis kritikavo komunistų 
taktikos ydas, bet nesakė, kad

JAU SUGRIŠO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
spcci aly

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

Phone Cicero 8656
Office 4930 West 13th Street

S.MSKUDAS 
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

EŽERSKIS IR SUNOS
10734 S. Michįgan Avė 

.r-r

Mrs. Anelia K. Jarusz 
' Physical Therapy 

and Midvrife
6630 S. Westem 

...Avė., 2nd floor
|g||| Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar lig°ninėse, 

||IFW^ d u °du massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets irtt.

BUHflKK Moterims ir mer- 
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Tel. Office Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų Ir vaikų Ilgų gydytoja •

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias Ir» chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus K-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 vai vakaro. ' 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių -Daktarų 

__ Draugijos Nariai _____

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

2400 West 'Madison Street 
Vai. J iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Sedey 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

&s) nuolat yra gvil- 
paftdpje, bet kalbėto- 
įdomiai kalbėjo, kad 
dar porą valandų 
jo kalbos.
dieną, t. y. gruodžio 

rakalbas rengė socialis- 
žmonėg. Tema 

Socializmas ir proletą- 
Čia gerb. M- 

pasirodė ne tik stip-
Tom Taylor

18 menesių 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY >

BOURBON 
C DEGTINE.

lietuvių butų buvus netokia, 
kokią jus dabar reklamuojate. 
Jei Kanados lietuviai butų tu
rėję tokį asmenį4 kaip Dr. Gri
gaitis, tai Kanados lietuvių šei
moje bųtų viešpatavus daug 
aukštesnė kultūra ir daug gy
vesnis veikimas socialistinėje 
srityje. Įr tada jūsų veidmai
ningai vienybei nebūtų buvę 
vietos tarpe progresyvės Kana
dos lietuvių visuomenės. Dr. 
Grigaitis čia atvyko ne vieny
bes ardyti ir ne pasipinigauti, 
bet j iš' čia atvyko, kad galėtų 
pasakyti keletą žodžių apie jū
sų veidmainingą politiką, su 
kuria apgaudinėjat mažiau su
sipratusius žmones, ir tie pa- 
sakyti Dr. Grigaičio žodžiai 
jiems buvo didžiausias smūgis, 
nes teisybė jums yra nemaloni 
ir dėl to; jums taip buvo baisus 
Dr. Grigaitis.

Gyv. vieta: 6738 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

musų 
širdingiausias 

buvo Danijos 
kaip pasidarė

“Liaudies Balsas” neria is 
kailio ir stengiasi ąpjdodinR: 
Dr. Grigaitį ir visus tuos as
menis, kurie jam rengė prakal
bąs. Vienu žodžiu sakant, nori |- 
tikint Toronto lietuvius, kad ką 
Dr. Grigaitis kalbėjo, tai vis 
melai ir šmeižtai prieš komunis
tus ir Sovietų Sąjungą. Drabs- 
tymas purvais ir visoks niekini
mas Dr. Grigaičio ir kitų asme- ' 
nų nieko gero jums neatneš, 
vien tik pasirodysit, kas per 
vieni jus esate ir kas slepiasi 
po jūsų “demokratiškumo” kau
ke, kurią užsidėjote keli metai 
atgal

A. PETKUS 
idęerp Phone Cicert> 2109

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Opfiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard .7589kratii 

mitet 
Grigaitis kalbėjo apie Lietuvoj 
buvusią ligi 1926 m. gruodžio 
17 dienos perversmo, ir šian
dieninę vpadėtį. Antru atveju 
kalbėjo apie Ispanijos šiandie
ninę fašistų revoliuciją. Nors 
šie dalykąi (kaip Lietuvos taip 
ir Ispąnj 
denami i 
jas taip 
norėjosi 
klausytis

Antrą/ 
15 d 
tinės minties 
buvo 
riato diktatūra 
betojas 
rus ir nesugriaunamas tų daly
kų žinovas, bet ir kaipo geras 
ir nepamainomas kalbėtojas! 
Gerb. pralegentasl vieną po ki
tam vertė istorijas lapus, par 
teikdamas stipri, 
mo teoretikų Mai 
so argumeatusL; 
ir ieškojimas pa! 
tas šjandięų 
tų diktatu^/ Bet} dėja, 
Marksas, n'ei Engelsas 
tokią diktatūrą nekalba p tuo 
tarpu komunistai visur afi- 
šuojasf kaipo “geriausi Ir nė-

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashtand A ve.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 11d 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo lO iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. TeL Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
8939 SOUTH CLAR^MONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

Telefoną? Yards 0994
Dr. Maurice Kabn
4631 SOUTŲ ASHLAND AFĘ.

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

7 iki 8 vai. Ned#. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409.

Nuo komunistų veidų nukrito- 
kaukės

Gerb. “Naujienų” redakto
riaus, Dr. P. Grigaičio, prakal
ba tetna “Socializmas ir prole
tariato diktatūra” kaip Mont- 
real, taip ir Toronto komunis
tus įvarė desperacijon.

Torontiečiai lietuviai socialis
tinės minties grupė pasinaudo
dama Dr. P. Grigaičio lanky
mus! Montreale proga, surengė 
prakalbas ir Toronte, 62 Clere- 
mont St., lenkų svetainėje, 
•gruodžio 15 d. Pradžia buvo pa
skelbta 7 vai. vakare, bet pra
sidėjo 7:30, nes publika suvėla
vo susirinkti. Komunistai atė
jo susiorganizavę, kad kaip 
nors diskredituoti gerb. “Nau
jienų” redaktorių. Markys vedė 
visą komandą. Pats buliaus bal
su baubė ir kitiėms įsakinėjo 
baubti, bet mažai atsirado jam 
pritariančių V Gerb. Dr. P. Gri-

(Tąsa ant ■ 3.-čicr. ęu^l.)

radio ir beveik 
sulaikydami, ausis iš- 
ksausėmės tų širdingų 
kurie vieni už kitus 

gražesni ir

s. C. J ACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 251.5
——................  a11 *>

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus ąeredoipis ir subatomią,

DR. G. SERNER
Lietuvis

Clement J. Švilow 
ADVOKATAS

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

Marąuettė Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.^

Ofiso Tel. Dorchėster 6194 
Rez. TeL Drexel ‘9191

DR. A. A. ROTU
«whw Gydytojas Ir CMrargas

Moteriškų, Vyriškų, Valkų ir viR 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony laland Avė.
Valandos: 2—4, 7—6 vai. vak. Nedl*

^Henris 4r iroitadfentafs

OPTOMETRISTAS 
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
i Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas fr Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—s nuo 6 iki 8 
Nedėlipmis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Toronte 
15 die- 
prakal- 
Demo- 

i Tvarkai Atsteigti ko- 
k šiose prakalbose gerb.

Nauji Metai

1936 N. Metų rytą iš New 
Yorko Tarptautinės Studentų 
Sąjungos pastangomis buvo 
transliuojami visų tautų pa
sveikinimai pasauliui.

Kiekvienai tautai atstovavo 
tos tautos studentas, pasaky
damas kelis pasveikinimo žo
džius savo gimtojoj ir anglų 
kalbomis.. Atmenu kaip šian
dien, kaip visi buvome apsėdę 
ratu aplink 
kvapą 
tempę, 
žodžių 
būva 
išspauzdavo ašarą 
akių. Berods 
pasveikinimas 
atstovo. Bet 
griaudu, kai pasijutom panie
kinti, kuomet išklausę visų,— 
neišgirdom žodžio iš Lietuvos 
. . . Nejau’gi ir šiais metais 
nebus kam tuo pasirūpint?

Draugai

Neveltui sakoma: Tik nelą^ 
mėje pažinsi savo draugą. 
Nors negalime pasakyt, kad 
mus butų palietusi nelaimė, 
bet įvyko šiokių tokių kompli
kacijų, kurių dėka musų kalė
dinės šventės butų likę nepa
stebėtos . . . Bet štai kai kas 
tą viską sekė ir nutarė padary-

jos. man
1333 W. 18th St. • Tel. Canal 2556
6209 W. Cennak Road Tel. Berwyn 2141

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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dėarborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8823 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.'

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

1.11 W. Washington S
Room 737

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

GALIMA GAUT? VISOSE 1
TAVERNOSE NATHAN KĄNTER

MUTUAL UQUOR COMPANV 
4707 SOUTH HALSTED STREET

* . Visi Telefonai Yands 0801 \
VIENINTELIS DISLEĮBUTORĮŲS . 1 t j

Per daugelį metų 
lietuviai laukė progos, kad kaip 
nors galėtų parsikviesti iš J. 
V. socialstinės minties kalbė- ir daro pastabą 
toją, ir galų gale sulaukė Dr. 
P. Grigaičio asmenyje. Nors 
laukt ir ilgai reikėjo, bet už
tat sulaukę turime kuo pasidi
džiuot—pasidžiaugt! Ypatingai 
linksma yra socialistams, kad 
jie turi savo tarpe tokį socia
lizmo teoretiką kaip Dr. Gri
gaitis.

Toks gilus nuodugnus ir 
rimtas socializmo ir bendrai 
darbininkų reikalų supratimas 
ir jų aiškinimas tai retenybė!

Gerbiamas Grigaitis 
kalbėjo gruodžio 14 ir 
nomis

laisvei. Bet komųipistąmš ne
svarbų teisybė ' pas juos dar 
giliai yra |auguMv :per keletą 
metų taip uoliai 
banditizmo dvasia 
tuo keliu eis, įm 
su jai nepak^ųij|

JiOkubynas.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽ1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Bey> 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

ti mums tikrą siurprizą, kitaip 
sakant, padaryti mums šven
tes^ kokių jau4 senąi, senai ne
turėjom.

Tai buvo Bronė ir Ant’ Ka- 
voliunai, pas kuriuos musų 
šventės tapo linksmiausiomis, 
kokios tik gali būti.

Juodas šešėlis apgaubė 
Toronto 

r < ' * »•

Tokiais žodžiais, anglų laikr 
raščiai atsiliepė apie Kalėdų 
dieną Toronto mieste. Daug 
nelaimių ir areštų įvyko tą 
dieną. Tam viskam kaltas ne 
kas kitas, kaip tik nesusivo
kimas girtavime.

Daugelio žmonių supratimu, 
nejučiomis^ šventės yra tam, kad gert ir 

pasigert, kantais net iki sąmo
nės nustojimo. Tokią mintis, 
tokia taktika, yra didžiauteįas 
žmonių priešas, kuris gimdo 
įvairiausius nesusipratimus ir 
nelaimes.

Ar laikai pagerėjo

šių metų prisiruošimas Ka
lėdoms Toronte sumušė 
seniai dar geraisiais laikais, 
buvusį rekordą. Daugelyj krau
tuvių pritruko prekių, ypač 
žaislų vaikams. Sakoma, kad 
milžiniškomis sumomis biznio 
apyvarta padaryta didesnė. 
Kažin kas delei to kaltas, ar 
kas kart smarkesne reklama 
žmones paveikė, ar laikai ge
rėja? Frances

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
BnnlOTMpJ 14^1 : ,

Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR BERTASH 
756 West 35ih St 

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos npo .1-8 nuo 6;80-8:8f 

NedėUomfg na 
JUz. 4916 SO.

TeL Kenwood 5107

...yr,„ , ,, , .ii....-H,!.....

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

klaidingiausi” Markso moks-’ 
.4oT išpažintojaiz Į'5*

Gerb. prelegentas cituoja 
vieno iš virš minėtų teoretikų 
mintis, kur pasakyta: “Tik per 
demokratiją prie socializmo” 

Q Rusijoj 
komunistai giriasi įvedę soci
alizmą ir dabar ęisią prie de
mokratijos . . .”

Tokia švelni komunistų dik
tatūros kritika musų tprontiš- 
kių43 komunistus taip sujaudi-. 
no, kad jie piestu atsistojo ir 
norėjo ' kalbėtoją priversti per 
visą nakitį kalbėt.

Reikia žinot, kad Dr. Gri
gaitis iš Montrealio atvažiavo 
užkimęs ir negalėjo laisvai kal
bėt, turėjo stipriai šaukt, kad 
publika galėtų girdėt, ir antrą 
vakarą po 2-jų valandų kalbos 
biskį atsikvėpęs dar valandą 
laiko atsakinėjo į įvairius 
klausimus, ir kada jau žmogus 
visiškai pavargo, tai pirminin
kas uždarė susirinkimą dar 
turint keletą klausimų. Na, ir 
kas čia tokio nepaprasto? Juk 
visi matė ir girdėjo, kad gerb. 
Grigaičiui buvo labai sunku 
kalbėt, o klausimai galėtų ne- 
pasibaigt niekuomet, tai ar 
jau žmogus turi per naktį 
kalbėt dėl kelių užsispyrėlių? 
Žinoma, kad ne! 
...į. J- y-jta-1. 'm—.. —............■ .... .

Reikalaukite DEGTINES

III ŽINIOS]
Tai pasakykit Toronto komu

nistų lyderiai, ko jus norėjot 
tuo savo triukšmu atsiekti? Ko?- 
dėl Markys šaukė: “Nęišsiskirs- 
tykit, draugai, mes dar turėsi
me savo susirinkimą.” Ir po 
to paleido gerb. Grigaičio adre
su visokių nešvarių žodžių 
gniūžtę. Taip pasielgt, kaip mi
nėtas asmuo pasielgė, galėjo 
tiktai policijos prisiųstas šni
pas arba darbininkų vienybės 
ardytojas 
sakykit, dėl kokios demokrati
jos jus kovojat, jeigu bijot 
klausytis prakalbų, kur demok
ratijos teisės yra ginamos, ir 
ko vertas tas jūsų šauksmas a- 
pie bendrą frontą? Be abejonės, 
jus kaip visuomet, taip ir šiuo; 
kartu, “nuaįškinsit” dalykus 
taip, kaip jums patinka. Tačiau 
vienas dalykas yra aiškus, bū
tent, Toronto lietuviai pamatė 
jus be kaukės; pamatė jūsų tik
rus veidus bei jūsų siekius ir, 
manau, nuo minimų prakalbų 
daug ko pasimokino. Jeigu ligi 
gerb. Grigaičio atvykimo kai 
kurie socialistinės minties 
draugai tikėjo komunistų “nuo
širdumui,” tai dabar turėjo 
progos įsitikint, kad komunistai 
dedasi gerais tik tol, kol mes 
jiems pataikau  jam, bet tik pa
mėgink jų taktiką pakritikuoti 
kaip pas dingsta visoks žmo
niškumas! Ir jeigu ligi šiol pas 
Toronto socialistus buvo kokių 
nors skirtumų, tai nuo šio įvy
kio tie visi nesusipratimai turi 
išnykti ir prieš komunistų to
kią šlykščią taktiką mes turime 
stot organizuotai, vieningai!
, Paimkime “Liaudies Balsą,” 
kuris išėjo po -Grigaičio., prakal
bų, pavartykime ir pamatysime 
komunistu didžiausf šauksmą

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
; Tųriąię Koplyčias Visose Miesto Dalyse. \

■.............. .. ; .i.... ..i.;.. ~<4 ... i , ..ji niurni į X.» iii.        .iiii

J. LIULE VIČIUS
4348 >}o. jCaRjęornia Avenue Phope Lafayette 3572

Piano Acčordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis ChicagOj. Radios: ZENITH, 
GRUN0W, PHILCO, R. C. A. 
VICTOR, nuo $4ZQ Q£ 
ir augščiau ....... ;...... ■
NAUJI 120 $55.00
BASŲ ............... aukšč.
ir kiti midgets $8.95 
nuo .................................. .
Ątdara vakarais, pirmadienį, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

1410 South 49th Court
X.' i • 'ii'! u», » « /1 ' 59'

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street.

Laidotuvių Direktoriai

Kib Li^u^ai Dawa^
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St 

CHięAGO, ILL.

A, MASALSKIS
8307 Litusnica Avenue

t i,j. ■" ""T"

DK. A. J. MANKAS
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 seredę.
( Sekmadieni susitarus. h J

. Rez. 6609 SO. ART^SIAN AVĖ.
Tel. Prospect 8403 "

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St 
TeL Hemlock S998.

'"i jll migi
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Trečiadienis, . gr. 30, 1936 NAUJIENOS, Chicago, ID.
I-.... .........

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS landas. Kai atvažiavo, keli tuzi- 
________ __  nai policininkų ir detektyvų,1 tai 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) dingas, nes daugelis jau pakei- (streikininkai turėjo dirbtuvę 
gaitis nors buvo užkimęs iš po tė savo pirmykštį nusistatymą, apleisti.
trijų dienų kalbų, bet kalbėjo buk komunistai esą geriausi* Vienok streikas tuomi nepa- 
be pertraukos 2 valandas, taip į darbininkų užtarytojai. Juo la-, subaigė. Prie dirbtuvės buvo pa- 
aiškiai viską nupiešdamas, o y-jbiau, kad komunistai taip ne- sįaįyįa pikietininkai, kurie ne-

streikas tęsėsi zvos kelias va- nių yra labai mėgiami. Visur 
dalyvauja nemažai publikos.

—~O— ’•

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

patingai K. Markso ir Engelso 
išsireiškimus kaAlink demokra
tijos sąvokos, skaitydamas mi
nėtų mokslininkų raštų ištrau
kas. Iš to visi suprato, kad ko
munistai nors ir vadinasi mark
sistais, bet jie jo teoriją taip 
iškraipė, kad visai neatatinka 
tikrenybės, žmonės, kurie gir
dėjo įtik komunistų aiškinimus 
minėtu klausimu, visai priešin
gai K. Markso ir Engelso teo
riją supranta, negu tikrenybėje 
yra. Paimkim, kad ir demokra
tijos sąvoką. Ten, kur valdo ša
lį ne komunistai, tai jie patys 
reikalauja, kad parlamentų rin
kimai butų ne tik slapti, visuo
tini ir tiesioginiai, bet taip pat 
kad ir visos politinės partijos 
turėtų teisę statyti savo kandi
datų sąrašą. Bet kai Rusijos 
diktatorius balsavimus atlikda
vo rankų pakėlimu, tai visi ko
munistai sakė, kad tai geriausia 
sistema.' Bet pagaliau ir pats. 
Stalinas pradėjo gėdytis mulki
nęs Rusijos liaudį su tokia 
tvarka, taigi jisai pasiskolino 
rinkimų sistemą iš fašistinių 
diktatorių, kurie jau yra prak
tikoje išmėginę ir pasekmingai 
save apgynė nuo liaudies nea
pykantos. Juk jiems tikslas pa
teisina priemones. O priemonė 
yra labai paprasta. Parašė kon
stitucijoje, kad rinkti, kitaip 
sakant, balsuoti gali visi, nes 
juo daugiau, tuo geriau. Užtai 
kandidatus pastato pats dikta
torius pagal savo nuožiūrą. O 
jis negi statys tokį, kuris jam 
yra neištikimas klapčiukas.

Kuomet A. Smetona su A. 
Hitleriu su pagalba tokios rin
kimų sistemos privertė savo 
tautiečius balsuoti už juos, tai 

-^tuomet komunistai šaukė viso 
pasaulio darbininkus, kad pro- 
tesmotų prieš tokią mulkinimo 
sistermK Bet dabar, kuomet pats 
komunisti^diktaitorius Stalinas 
sumanė pasinaudoti ta j a pat 
mulkinyčia, tai komunistai jau 
išranda, kad toji sistema yra 
net “demokratiškiausia” iš vi-; 
sų, kokios tik yra buvusios pra
eity, »

Ir štai tik dėl to komunis
tams nepatiko gerb. “N.v red.

* P. Grigaičio prakalba temoje 
“Socializmas ir proletariato dik 
tatura,” kad jisai aiškiai pa
rodė, jog Stalinas lygfai taip 
mulkina Rusijos liaudį, kaip 
kad ir fašistinių šalių diktato-, 
riai. Bet argi mes galime pyk
ti ant Dr. P. Grigaičio už ne-’ 
ginčijamai teisingą išvadą? Rei-' 
kia pripažinti, kad gerb. P. Gri
gaičio padarytas vizitas Kana
dos darbininkams bus labai nau-'

mandagiai elgėsi, nelyginant, prileidžia streiklaužių, 
sužvėrėję azijatai. Juk tie žmo
nės, kurie dalyvavo gerb.' Dr. 
P. Grigaičio prakalbose, patys 
įsitikino, kad komunistai yra 
didžiausi teisėtumo ignorantai.

Paimkime kad ir Toronte 
spausdinamą “Liaudies Balsą,” 
kuris neseniai dar vadinosi 
“Darbininkų žodis.” Jame taip 
ir mirga šlykštus šmeižtas ir 
neapykanta, kad tik sudemo- 
ralizuoti daugiau darbininkų, o 
tuo tarpu jie dedasi dideliais 
“vienytojais.”

Jau laikas Kanados darbinin
kams susiprasti, kad tie išvi
lioti iš musų doleriai kaskart 
nuodija musų protus. Gana mul
kinti mus už musų pinigus! Nė 
cento daugiau “Liaudies Bal
sui,” kuriam vardas yra tinka
miausias “Liaudies' Mulkinto
jas.” Visi susipratę darbininkai 
skaito “Naujienas” ir “Kelei
vį,” tad jr mes, kanadiečiai, ne- 
atsilikime nuo jų.

Buvęs “D. ž.” skaitytojas.

Detroite .tos pat kompanijos 
darbininkai jau susitaikė. Ta
čiau į darbą jie vis dar negrįž
ta: reikalauja, kad Windsoro 
skyriaus darbininkų reikalavi
mas butų patenkintas. O tas 
reikalavimas daugiausia susive
da prie unijos pripažinimo ir 
grąžinimo atleistų darbininkų.

Beje, pas mus jau įvyko ir 
smarkių susikirtimų. Penki bu
vo areštuoti ir turėjo po tris 
šimtus dolerių kaucijos užsista- 
tyti. Iš organizatoriaus buvo pa
reikalauta dvylika šimtų, nes 
jis yra detroitietis. Vienam 
streiko vadui buvo suskaldyta 
galva. Tai vis policijos darbas. 
Nukentėjus j teko vežti į. ligo
ninę ir ten penkiose vietose 
galvą susinti. v

Ęompanija bandė dirbtuvę o- 
per'uoti su skebų pagalba, bet, 
matyt, nieko neišėjo. Skebai bu
vo vežami net su
ir vis dėlto jų tik apie penkio
lika tesužvejota.

sikabais,

Windsor, Kanada
Kelsey Wheel kompanijos dar
bininkų streikas. Viešosios mo
kyklos rengia, koncertus. Dar
bininkams pakėlė algas. Veiki

mas pagyvėjo. Svečiai iš 
Clevelando.

Gruodžio 16 d. Kelsey Wheel 
kompanijos darbininkai paskel
bė sėdėjimo streiką dėl šešių! 
darbininkų paleidimo iš darbo. 
Tuo pačiu metu jie pareikalavo 
ir algas pakelti. Kai kompanija 
atsisakė reikalavimą patenkin
ti, tai 140 darbininkų sustabdė 
mašinas ir atsisėdo. Jie buvo 
nusitarę tuo bųdu streikuoti, 
kol kompanija nepatenkins jų 
reikalavimų. Tačiau sėdėjimo

Kiekvienais metais Windsor 
viešųjų mokyklų mokiniai ren
gia koncertus prieš Kalėdas ir 
vasaros atostogas. Taip buvo ir 
šiais metais. Jau buvo sureng
ti bent keli koncertai, kurie la
bai gerai pavyko, šiaip ar taip, 
o tarp jaunuolių pasitaiko ftik
rai didelių talentų. Savo koncer
tais jie tikrai daro gerą įspūdį.

Tie mokinių koncertai žmo-

PRANEšlMAS

Kilo mintis, kad reikalinga
Workerwel Motor Products' torontiečių lietuvių tarpe jsteig- 

kompanija paskelbė, kad po'ti Naujieniečių Klubas. Tam 
Naujų Metų savo darbininkams’ 
pakeisianti po 10 centų įier va
landą.

Toji kompanija dirba įvairius 
prietaisus automobiliams. Vy* 
riausias kompanijos ofisas yra 
Detroite. Musų miesto dirbtu- 
je daugiausia dirba jauni vy-’ 
rukai ir merginos.

tikslui yra šaukiamas susirin
kimas, kuris įvyks sausio 3 d., 
1937 m., 2:30 popiet, 944 bun
das St. W, s

“Naujienų” skuitytcjai ir 
simpatikai kviečiami būtinai da- eisim, 
lyvauti.

siuntinės. Juozas nė laiminges
nių^ metų jau nebelaukia, neš 
jam dabar vis vien kas pas mus 
darosi. , _ ‘

šalia akmens paminklo pa
statyto jo pusbroliui Juozas 
Čeponis ilsisi Tautiškose kapi
nėse. Tenka jam pasakyti tik 
<— ilsėkis Juozai, o mes dar 
triukšmausim iki pas tave at-

—Iniciatoriait

Su žiemos sezonu padidėjo 
kiek ir veikimas. Yra rengiami 
vaikų koncertai. Labiausiai pa
sižymėjusiems vaikučiams esti 
skiriamos dovanos. Iš tautinių 
grupių tikrai šauniai atsireko- 
mendavo ukrainiečių jaunuolių 
stygų orkestras. Ukrainiečiai 
taip pat turi neblogą jaunuolių 
chorą.

šiomis dienomis pas draugus 
Gendrėnus buvo atsilankę ma
lonus svečiai, — jų du sūnus iš 
Clevelando. Savo tėveliams jie 
atvežė Kalėdų dovanų. Kiek pa
viešėję, jie vėl grįžo į Cleve- 
landą. Jaunieji Gendnėnai yra 
gimę Amerikoje (Clevelande). 
Kai jie dar maži buvo, tai tė^ 
vai juos parvežė į Lietuvą. Iš 
ten1 drauge su tėvais jie atvykę 
į Kanadą, o paskui ir į savo 
gimimo vietą. Netrukus jie ža
da ir savo tėveliams išrūpinti 
pastovų gyvenimą Amerikoje. ' *

—Taunnskas.

Skelbimai Naujienose L 
duoda naudą dėlto, 
kad pačioj Naujienos 
yra naudingos.
—.———......—————

Naujų Metų Išpardavimas!
ŠVĘSKITE ŠVENTES VALGYDAMI GER^„MAISTĄ!

Pirkite maistų “Midwest Stores”
IŠPARDAVIMAS! Seredoj, Ketv. ir Subatoj, Gruod. 30-31, Saus. 2

Sakyk, Adomai, kodėl ga- 
KANADOS LIĘTUVIŲ ras traukinį paveža, o musų 

pirties tai nė nepajudina?
—Ugi dėl to, kad ji, ratų ne

turi.

ŽINIŲ KORESPON
DENTAMS

Kadangi susirinko daug raštų 
šiitffti skyriui, tai teko dalį ko
respondencijų atidėti kitai sa
vaitei. —RED.

* . ■ ♦

ATĖJO KULTŪRA 
—No. 11-tas

TURINYS: . ' i
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

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

daitis. ; ’ ’ ,
Istorinė žmoniškumo etikos ir 

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

lova.
Dabartinė inteligentijos būklė — 

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

’ Rudens eskizas-^Dahąs Pumputis. * 
Mokykla ir Visuomenė.
Apžvalga.
Galima gauti Naujienose.
Kaina 45 centai.

Viena atvirutė 
mažiau

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Kalėdų sveikinimų 
— atviručių laišknešis atnešė 
daugiau nei pusę kapos. Jos 
buvo įvairiausių spalvų ir pa- 
vydalų — su briedžiais, eglai
tėmis, bažnyčiomis, vainikais 
ir tt. Viena net rodė važiuo
jančią šmėklą (giltinę). Viso
se atvirutėse vįenodi linkėji
mai Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų' Naujų Metų.

Vienos atvirutės nebeatnešė
■ ', . . , • ■ i

I •

Vienos betgi atvirutės paš
tininkas jau nebeatnešė — tai 
nuo Juozo. Pirmiau kiekvieną 
metą ją atnešdavo.

Tąi pirmos Kalėdos, kai Juo
zas niekam besiuntė atviručių 
ir ateity jau niekam nebe-

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR ■
OF BITTER WINE, JL

Dažnai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRASYK 8AMPELI0 PYKAI 
Trlner’s Bitter Wlne Co.
844 S. Wella St., Chica»O, IML 
Prisidek man aatnpęU dykai
Vardas ...... , , , '■

man satnpęll

Adresas
Visose 

Vaistinėse

ŠVENTĖMS GĖRIMU BARGENAI
RUM 90 Pf. 5th *1.19 

79 
CALIFORNIA COGNAC 1 1Q 
BRANDY 5th .r............ ■■IW
TIKRAS GRUDŲ • -f OE 
SPIRITAS ............. . ■ ■<>**
PAINTĖ .... ............. .97

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

PAINTfi
PUSfi GALIONO............. .

METŲ SENA KEN- 
TUCKY Degtinė, £t.
METŲ SĘNA 
90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA 
100 Proof, Kvorta 
OLD HICKORY 18 
menesių sena, Kvorta 
METŲ SENA, tikra, 
ruginė, 100 Proof Pt.

.79

.75
1.19
1.25
1.49
.75

MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų ir importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Pragaro Lietus 
Virš Ispanijos

Baisus karo ir fašizmo nuospren
dis.

10,000 pėdų grafiški, jaudinan
tis kino paveikslai.

Gąsdinančios mūšio lauko sce
nos.
• Senoji ir naujoji Ispanija pa
veiksluotoj apžvalgoje.
Charles Frances Drake atpasakos 

gyvu žodžiu.

ORCHESTRA HALL
Treč., Gruodžio 30 d.

8:15 vai. vakaro.
Kaina 50c—75c—$1.00

Nuo taksų paliuosuota.
Ispanijos šelpimo Fondo Komite

to Globa
Ispanijos Motinų ir Kūdikių 

Naudai.

“Midivest” Puikiausios Pušies

SVIESTAS rotLT 1
“CAMPBELL’S” NAUJA .
Bean with Bacon SRIUBA
“Midwest” ŠPINAKAI ...... .. dideli 2% kęnai 150

ididęli 2^ kenai 110
“MIDWEST” RAUG. KOPŪSTAI Dideli 2'/, kenai 2 už 25c

Midwest’’ BUROKAI ..

2 ken. 17c

Big Ben” ŽIRNIAI dideli minkštus 20 unc. ken. 17^ 
Justice” TOMATO JUICE >16 unc. stiklas Z Z . 10$ 

Natūrai” ORANGE JUICE 12 unc. bonka k...:..... 10^
Bruce’s” GRAPEFRUIT JUICE No. 2 ken. 2 už 190
SHURFINE” APPLE SAUCE

ORANŽIAI Dideli 176 dydžio.

. No. 2 ken. 10^

tuz. 29c

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS .
J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties 

W. F. H. C. 1420 Kilocycles, 9;45 vai, vakaro.

WOOD COAL. CO-

COAUCOKE
S KEDZIE AVENUE , r PriUNE LAh^YETTE 324*; COAu . , BONDEl) VVEiGrh

Kainos rali pasikeisti be įspėjimą • 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run. 68% Stambios —

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

Lump ar Err ---------------------
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY
Pečiaus Koksai .................  ■—

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

Petroleum Carbon Štili Run ...

MILLERS CREEK LUMP 

Tona
$2.40

2.50
2.75
2.90

T090

$4.2$
4.50
5.00
5.25

TAKSAI EXTRA

Tona*
$ 8.00

2 ir 8 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.76
8.20
9.30
9.75

$7.80
7.95
8.96
9.60

KIETOS ANGLYS—ANTHBACITE 
Cheatnat (Penn«ylv»ni») ----------

FBANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stamblo*  —,—

Plauto* Nut—8*8 — . ......

8.20
3.20
8.20
2.70
2.90
2.70
2.76
3.85

5.90
5.90
5.90
4.90

5.25
4.90
4.95

7.20

11.26
11.28
11.25

9.25
9.70
9.25
9.40

18.90

11.00
11.00
11.00

9.00

9.45
9.00
9.10

18.66

10.76
10.76
10.75

8.70
9.20
8.75
8.85

13.40

Lump — ■
WILMINGTON COAL 
Mino Run—Coarae ---------

—S to $ inch Nut—Clean _ 
6 to 2 inch Ere—Clean 
12 to 8 inch lump—Clean

2.10
2.80
2.85
2.45
1.80 c
1.95
2.00
245

8.65
4.10 
445 
4.3$

345 
8.40 
8.50
8.75

6.75
7.65
7.78
8.20

. 5.75
6.28

. 6.80
7.00

6.80
7.40
7.80
7.96
6.68
.6.00
6.26
6.76

6.25
7.16
7.26
770
5.50
5.75
6.00
6.80

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

• AUTOMOBILIAI
7— Autombbilės į 

Charles amd Tony
Motor Sales '

Parduodame geriausios^ išdirbystės 
automobilįus De .Spt.o ir Plymoųth, 
tąfpgi taisome-ir senus.. Darba? yra 
garantuojamas; prieinamos kainos. 

Savininkai; A. < Kasiulis ir
Ch. Wašzak

3967-69 Archer Avę.
Tel. Lafayette 3967

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
$50. PHILCO—trumpų ir ligų $29.50 
$59. R. C. A.. VICTOR—ilgų $29 OO 
R? C. * A.mLAISNK>TOS Radlo Tūbos 300 
MIDGET RADIOS $2 95 lr 

, j . . w*ww aukfič.
RADIO PATARNAVIMAS  $ J bQQ 

Ir (kiti bargenal, kuriuos rasit* musų 
kradtuvCj*.

LIPSKYS vMUSIC AND 
RADIO STORE

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

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

Salutaras Drug & 
\' Chemical Co.

e ANGLYS—COAL

5352 So. LONG Avi.
, TU. MM»MC s MO1

Salutaro Bjteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine, ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Palaukite telefonu, 
Canal 1188.

639 West W St. ' 
CHICAGO, ILL.

.. < . —o—r

GREENING APPLES (Obuoliai).......... ........  4 sv. Į&0
JONATHAN OBUOLIAI .... ....................... 4 sv, 230
PORTO RICAN SALDŽIOS BULVĖS ............... sv. 50
CALIFORNIA MORKOS .........    3 pund. 130
“Diamond’’ Geriausi NVALNUTS ■ dideli sv. 270 
PUIKIAUSI' MAIŠYTI RIEŠUTAI sv. 230 j
Įvairiausi Šokoliado SALDAINIAI ....... sv. dėž. 230 
“Justice” RED BEANS No. 2 kenai 3 u^ 25^

sv. 21c“INDORSED” FRANKFURTS
“OSCAR MAYER’S” LAŠINIŲ PALTIS ? sv. 290
“Midwest”, LUNCHEON MEAT . sv. 280

• sv.,'34^/“Zesta” KIETA SALAMI DEŠRA
“Daisy” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 170 
PUIKUS COTTAGE CHEESE (Varškė) 2 sv. ^170 
“MIDWEST". VISOKIOS SODOS IR ' .
GINGER ALE didelės bonkos 3 už 25c 
“SUNBRITE” CLEANSER . ....... „ZZ ' 3' kenai 140

4 už 25c“CAMAY” MUILAS ..........
SPECIALIS PASIŪLYMAS

. “PUR0X” Reg. 10c pak. ...1.2 už 10c
$10# PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 

TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO ĮgĮBW^į NES PkSlKu

Pocahontas Mine Run Screened 
5 topai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 Wast 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovaną. Moderniškų .Vestuvių Pavei* 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enęlevood 5888—6840

• UGONINES- 
HOSPITALS

TAVERNOS

Laidotuvių Direktoriail

E
I JUOZAPAS
UDEIKIV

B IR TĖVAS O
REPublic 8340

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKA NIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

ąųtomobilią pardavėjai ir auto me- 
kahikki, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą pątarnaviipą ir geriausia 
oataięo automobilius. ....

Milda Auto Sales
Viąuintelis lietuvis pardavė jas Buleli 

v h it Pontiae automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 81-st Street 
Vietorv 1696

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne stu

dentai, teiki* patarnavimą.
Tii ma tą rudiną, Ekzaminuoja akis.

nacija ir gydymą*. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas išvirkitimu, kyla ir vari* 
cose veins,

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
. 1900 South Kedsie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

• RAŠOMOS MAŠINfi- 
LES—Typewriters

Kasomos masinalcs 
BARGENAS 

W00DST0CK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai 7 K
ir kiti bargenai .......... 1 I w

MID CITY TYPEWRITĘR 
EKCHANGE

943 W. Madison RL Haymarket 0834

• RESTAURANTAI

— “i" ’i■ ...... ", i ..................

• KONTRAKTORIAI 
ir Budavotojas 

JOHN VILIMAS
z Ęontrąktorius ir Budavotojas 

Namų Pataisymai.
TT 6627 S0, MAPLEW00D AVENUE,_ 
MB0 Phone Prospeet 1185 ' Wcago,HL *

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Sint Street 
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. VIrtory 0670.

Garsinkite “N-nose”
■ -Y - • * T*'.’'''fik ''V' 1 * ' • '.‘‘f I

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau* 
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liouor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandelio, gausite gerą degtinę ui 
prieinamas kainas. .

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946
—O—

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis m kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.
' — • *» —v —* r • "* J * t

JONAS BENEKABTS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS

Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms
1656 N. Troy St. Ir Wabansla Avė. 

Chicago, I1L z

[GERB. Naujieną įkaityto- 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Habted SU CSiicago, 
RL Telefonas Ganai 8500.

U||e|gF»ę kgląąi
Chicagoje paštu:

Metams ....... ................... ..
Pusei metų —........... .....
Trims mšnesiama 
Dviem mėnesiams  
Vienam menesiui

Gbicagoj pęy išnešiotojus: 
Viena kopija —-—.......
Savaitei______________ _
Menesiui_____________

Suvienytose Vabtijose^ ne Chieagoj, 
paštui

’ Metams ------------------------------$5.00
Pusei metų--------------------- ... 2.75
Trims menesiams —------------ 1.50
Dviem menesiams  1.00 
Vienam menesiui___________ .75

Lietuvon jr kitur užsieniuose 
(Atpigini)

Metams        $8.00
Pusei metų .................. - 4.00!
Trims mšnesiama 2.50 į
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

18.00 
4.00 
2.00

, 1.50
.75

I . l. II i1' ' i.' "'v,!■

Valdžios pajamos
Federalinio iždo sekretorius paruošė prezidentui 

Kooseveltui skaitlines, kurias jisai vąrtos savo pranešk 
me kongresui apie valdžios pajamas ir išlaidas. Tos 
skaidinės rodo, kad dabartiniai metai duos valdžiai di- 
džiausiąs įplaukas nuo 1920 m. Ji tikisi paimti 5,665 mi- 
Eonus dolerių, t. y. daugiau, negu Hooverįo administra
cija turėjo pajamų per 1932 ir 1933 metus, sudėtus į 
daiktą.

Prie progos čia reikia pastebėti, kad federalinio 
iždo metai skiriasi nuo kalendoriaus metų. Jie praside
da liepos mėn. 1 d. ir baigiasi birželio 30 d.

Valdžios pajamos padidėjo, žinoma, dėl to, kad pa
sitaisė biznis ir uždarbiai.

Tačiau, nežiūrint to, kad valdžia tikisi šiais finam 
sų metais gauti daugiau kaip pusšešto biliono dolerių 
įplaukų, ji vistiek dar turės didelį deficitą •— apie^pus- 
antro biliono dolerių! >

Tai pareina nuo to, kad valdžia yra priversta leis
ti milžiniškas sumas pinigų bedarbių šelpimui, viešiems 
darbams ir farmerių paramai.

rems Ispanijos fašistus, taip 
kad gen. Franco tikrai laimėt1 
siąs karą prieš Ispanijoj res
publiką. • ‘ <
\ Bet jeigu sukilėliai laimės su 
Hitlerio pagelba, tai kokio at
lyginimo jisai pareikalaus iš 
gen. Franco? — klausia kores
pondentas ir sako:

“Generolas Franco nuolatos 
neigia, kad Ispanijos terito
rija buvo kam nors pažadė
ta, bet ar negalimas daiktas, 
kad Vokietijos gyventojų per
viršis atvyks į Ispaniją pri
pildyti jos miestus ir kai
mus? Ar nebus Ispanija pa
versta Vokietijos pramonės 
kolopija, kurios laukuose ir 
fabrikuose dirbs vokiečiai ir 
iš kurios bus gabenama Vo
kietijon žaliavos* kurių jai 
taip trūksta?”
Taigi, “gelbėdami tautą,” Is

panijos fašistai parduoda kraš
tą svetimtaučiams. 

—— i-. — • •■   

NEPAPRASTAS OPUMAS.~ •*' 1 **-r ■.

Amerikos lėktuvai Ispanijai
Praėjus daugiau kaip penkiems mėnesiams nuo 

pradžios pilietinio kaw Ispanijoje, Jungtinių Valstiją 
vyriausybė davė pirmą leidimą vienai Amerikos firmai 
pardavinėti lėktuvus Ispanijos respublikos, valdžiai.

Firma, kuri gavo šitą leidimą, yra Vimalert Com- 
pany, Ltd., iš Jersey City. Ji apsiėmė pristatyti į Bilboa 
uostą, šiaurinėje Ispanijoje, 18 vartotų * aeroplanų ir 
411 lėktuvų motorų viso, už $2,700,000.

Iki šiol Jungtinės , Valstijos laikėsi “neitraliteto” 
Ispanijos atžvilgiu, t. y. valdžia patardavo amunicijos 
gamintojams nepardavinėti ginklų nei valdžiai, nei su
kilėliams. Bet dabar valstybės departamentas surado, 
kad neitraliteto aktas, kurį yra priėmęs kongresas, ne- 
erali būti taikomas Ispanijai, nes Ispanijoje eina ne ka
ras tarptautinės teisės prasme (ne kova tarpe dviejų 
valstybių)’, bet tik “vidujinė suirutė”. Keista, kad Wa- 
shingtonas taip ilgai šito paprasto dalyko “nežinojo”.

Jaučiama, kad Dėdė Šamas pastaruoju laiku ėmė 
kitaip žiūrėti į Ispanijos įvykius, negu per pirmuosius 
tris-keturis sukilimo mėnesius. Pirmiaus Amerikos laik
raščiai būdavo pilni smerkimų Ispanijos “raudoniem- 
siems”. Dabar dauguma žinių ateina iš respublikos kon
troliuojamo Madrido, ir jos gana bešališkos.

Nuo to laiko, kai gen. Franco buvo sulaikytas prie 
Madrido vartų, Washingtonas pamatė? kad sukilėliai 
gali pralaimėti, tai jisai pasidarė palankesnis teisėtajam 
Ispanijos vyriausybei. Be to, tas bjaurybė gen. Franco 

z^audo į amerikonų valdomą telefono ir telegrafo namą 
Madride -

* t

——i*

Dėl to, kad “Naujienose” bu
vo paminėta, jogei iš komunis
tų partijos pabėgo dar vienas 
jos šulas, Austin Benson, tai 
čikagiškis komunistų organas 
labai susinervino* ir parašė ilgą 
litaniją apie socialistus. Ir sa
ko: 4 i

“Keista yra sų tais žmonė
mis, kurie savo (? — ”N.” 
Red.) akyje nemato rąsto, 
nemato tūkstančių pabėgėlių, 
o mato Vieną ar kitą nudar
dėjusį komunistą,” ‘
Argi. “Naujienos” nemato? 

Juk šiame laikraštyje niekuo
met nebuvo užtylėta apie nesu-?: 
tikimus socialistų organizacijo
je. Priešingai, buvo gana daug 
rašyta apie vaidus, kurie ėjo 
tarpe Normano Thomaso ir 
new-yorkįškės “senosios gvar
dijos,” apie partijos skilimą ir 
t.t. Na, o “Vįlnis” dabar sako? 
kad mes to “rąsto’ visai nema
tą, tik iešką (priekabių prie ko
munistų! Juok<Jpr^i. -X

Yra faktas, kad “Naujienos”. 
pamini gerus ir blogus .dalykus 
apie kiekvieną srovę. Jos nesi
bijo parodyti ydas ir socialis
tą judėjime. Tuo tarpu komu-’ 
nistai visuomet atakuoja Rktąii 
kitas paryjąs, p sayąją jie nuo
latos aklai giria ir garbina, ij*' 
jeigu kas, paduoda kokį nepa? 
lankų komunistams faktą, tai 
jie rėkia. Ko jie~tokie opus?

“DEMOKRATIŠKIAUSIAS 
BUDAS.’?

informuoti apie tos stebuklin
gos konstitucijos priėmimą, tai 
'mes pastatysime jai porą klau
simų.

Pirmiausia, kaip buvo išrink
tas tas sovietų kongresas, ku
ris paskyrė komisiją konstitu
cijos projektui parašyti de- 
inokrątišku bud u, ar ne?

Antra, kaip buvo išrinktas 
sovietų kongresas, kuris kon
stitucijos projektą svarstė, tai
sė ir priėmė r— demokratišku, 
ar nedemokratiškų budu?

Kiek mums ^inomaj tiek šeš
tasis, tiek septintasis sovietų 
kongresai buvo išrinkti nevi- 
suotinu, nelygiu, netiesiu iy ne
slaptu balsavimu — vadinasi, 
NEDEMOKRATIŠKU BUDU.

Q jeigu taip, tai aišku, kad 
nej kprni^ija, kąri “rašė” kon
stitucijos projektą, nei kongre
sas, kuris tą projektą “svars
tė” ir “priėmė”, negali būti 
laikomi tikf^įs SSRS žmonių 
yalios išreįškėjais. Ar ne tiesa?

Jeigu Stalinas butų norėjęs 
patirti, kokios’ konstitucijos no
ri Rusijos liaudis, tai jisai bu
tų leidęs žmonėms laisvai išsi
rinkti seimą —- visuotinu, ly
giu, tiesiu ir slaptu' balsavimu, 
be jokių nuomonės suvaržymų. 
Ir kuomet toks seimas butų 
priėmęs konstituciją, tai visas 
pasaulis žinotų, kad konstituci
ją yrą tokia, kokios norėjo 
žmonės,

gadina amerikonišką biznį!

ISPANIJOS “GERMANI 
RACIJA.”

Britanijos liberalą laikraščio 
“The Mapchester Guardian” 
korespondentas, aplankęs įvai
rius sukilėlių centrus Ispanijo
je, rašo,^kad Sevjlle ir Sala- 
ipanca (fašistų valdomi mies
tai) knibždėte knibžda vokie
čiais ir italais. Gatvėse ir val
džios įstaigose — vi^ur susitin
ki su Vokietijos ir Italijos ka
reiviais, diplomatais, lakūnais ir 
spaudos atstovais.

Ypatingai daug tuose mies
tuose esą vokiečių. • Vokietijos 
karo ekspertai duoda patari
mus sukilėlių generolams. Vo-

" . I ' '*• .IV l»|! S

kjetijos agitatoriai kontroliuoja 
spaudą. Vokietijos karininkai 
lavina sukilėlių armijos naujo
kus. Buvo pranešta, kad į Ispa
niją neseniai atyyko 5,.000 vo
kiečių kareivių, kaip “turis
tai,” Rot korespondentas sako
si patyręs, kad j sukilėlių uos
tus Cadiz įr Vi^o jau koks mė- 
nesisi laiko be paliovos gabena
ma kareiviai jį Vokiųtijos.

Sukilėliai šito fakto visai ne
slepia. Bevoik kasdien vokįečių 
būriai iparšuoja- per Mayor aikšr 
tę, Salamancoje, dainuodami 
“Deutschland ueber Ąlles”. Su
kilėlių vadai giriasi < užsienių 
korespondentams, kad VokietK 
ja tolyn vis labiau ir labiau

Bet Stajinas šitos progos 
žmonėms nedavė. ?

“Laisvė” rašo apie “milionus 
žmonių”, kurie savo susirinki
muose “svarstė” Stalino para
šytą konstitucijos projektą. 
Ęet ar tie susirinkimai buyo 
laisvi? Ar galėjo bent vieną su
sirinkimą sušaukti tie žmonės, 
kurie Stalino “linijai” neprita
ria? Ar galėjo tuose susirin
kimuose laisvai išreikšti savo 
nuomonę bent vienas opozicinių 
srovių (sakysime, socialdemo
kratų,' socialistų revoliucionie
rių, trockistų ir t. t.) atsto
vas ?

Ne ir dar kartą ne.
Pagalios, ar buvo tų diskusi

jų jpetu Rusijoje bent vienas 
ygldžic® nekontroįiųojąmąs Įąik- 
ragtįs, kuriame žmonės, nesu
tinką su Stalinų projektu, bu
tų galėję atyirai išreikšti sayo 

. puoniones?
Nebuvp (ir nėra) nė vieno 

tokių laikraščių!
Taigi, akivaizdoje šitų faktų, 

kokią vertę galėjo turėti tęs 
neva diskusijos ir “pataisymai”, 
kuriuos siųlė “milienų Žmonių” 
susirinkimai ? Jokios.

Tai buvo gryna žmonių mul
kinimu komedija. Ir “Laisvė”, 
kuri tą begėdišką komediją va- 

. dina “demokratišku7 konstitu- 
i cijos priėmimo budu, tiesiog tyr 

, čiojasi iš savo skaitytojų.
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15 meili nuo Žemaitės mirties
(Tęsinys) 
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Taip j Žymantienės rankas pa-* 
teko lietuviškų knygų ir laik
raščių. Jau senutė, beveik 50 
metų kaimo moterėlė, naktimis 
atsisėdus prie rūkstančios lem
putės (dįępdmis nebūdavo lai
ko, reikėjo . dirbti, vaikus pri
žiūrėti, vyrdi valgyti išvirti ir 
bendrai visas šeimininkės par
eigas atlikti)* skaitė lietuviškas 
knygas ląikrąščius, Ir ne tik 
šiaįp sau .dėl smalsumo skaitė, 
bet ir giliai1 Apgalvojo, tai ką 
perskaitė,1 kąr sužinojo, ką pa
tyrė. Pį, Višinskis čia jai pade-: 
<įa, patardamas, pamokydamas, 
paaiškindamas. Ir Žymantienėj 
įvyksta pasikeitimas, ji stišido- 
mi naujosioš Lietuvos siękjąis, 
ji susidomi lietuvių knygomis ir 
lajkrąščiais, ji susidomi litera
tūrą, ji/., pradedą ir pati rašyti. 
Nuostabus reiškinys, kokių per 
ištįsus šimtmečius nepasitaiko,' 
kokių net didžiųjų tautų litera
tūros neturi: senutė, 50 metų 
kaimo moterėle; pęmokyta, VOS 
skaityti ir rašyti temokantį, i-’ 
ma rašyti apsakymėlius ir pa
tampa žymia rašytoja.1 Iš tiesų, 
juk daugis moterų, sulaukusių: 
50 metų amžiaus, sėdasi kur 
palei pečių įr kalba poterius, ren
gdamos anam gyvenimui,/ tuo 
tąrpu Žymantienė užsidegą jau-1 
natyės karščiu, energija, sėda
si prie menko stalelio, spyksint 
mažai lemputei, rašo, kuria yąiz' 
dus; r°do mums vieną po kito 
sodžiaus gyvenimo paveikslą,,, z

Pirmasis žemaitės kūrinys /
Pirmasis jos apsakymėlis bu

vo “Piršlybos.” Tą apsakymėlį 
Žymantienė įdavė P. Višinskiui, 
tuomet jau Petrapilio universi
teto studentui. Višinskis išvą-; 
žiuodamąs apsakymėlį išsivežė. 
Ir štai kitais metais, parvažiuo
ja Višinskis atostogų ir... par
veža jau atspausdįųtą Žyman
tienės apsakymėlį yįenąmp ka
lendoriuj. Apsakymėlis pavadin
tas “Rudens ^vakaru,” o po juo 
padėtas vardu para
šas. Pats apsakymėlis pątąįsy/ 
tąs, perdirbtas, taip kad žy- 
mantįene vos begalėjo aitsižinti. 
Kiek džiaugsmo buvo tai genu
tei kaimo moterėlei, kad jos 
raštas priimtas Jy ątįspaiįšdin- 
tas, kas begalėtų sužinoti.

5 P. Višinskis paraginą £ymam

Įiau ką nors parašyti. Ir žeipaį- « M • \/ » • A ' * vz •
h

a Povilui Višin

Rašo ANTANAS ^YMONTAS

Henry M. Stanley
mu,.; įi iffiHTnnrri7i7r< .n, ;=s=

vadinasi,
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Taip rnas skaitčm įr disku-4 tikėjaus jį patį greit pamaty- 
savom per du metus. Ir per U. Vienok mums lemta buvo 
tą laiką aš tiek daug išmokau)niekuomet daugiau nebesusi- 
yįsokty dalykų, dar geriau tikti. Jis 1861 metais staiga 
kaip su mokytoju. mirė. Aš apie jo mirtį negreit
r vtrT tesužinojau. Ąš verkiau ir gąi-

Rugsėjo mėnesį, tūkstantis j ką daryti, 
aštuom &mtai šešiasdešimtais. s KARIUOMENĖJ 
metais, plaukdami i New Or
leane, susipažinome su majoru'l Per tą laiką įvyko nepaprą- 
Inghapi. Kol nuplaukem į New| $tas nuotykis. Kelios pietinės 
Orleane, taip susidraugavome, valstijos pasipriešino Jungti- 
kąd jis pakvietė mus atlanky-lnių Valstijų valdžiai. Gegužės 
ti jo ūkį Arkąnsas valstijoj.!mėnesį prisidėjo ir Arkansas 
Bebūnant New Orleane, mano valstija. Karo dvasia vis dau*- 
tėvaą gavo laišką iš brolio iš j 
Havanos. Jis kvietė būtinai ąt-1 
važiuoti ir pasimatyti su juo. 
Tėvas įšvažlavo į Havana, o 
aš su majoru Ipgham nuva
žiavome i j o ūkį . j

Kuomet tėvui reikėjo plauk-į 
ii j Havana, mes su majorty 
Inghąm palypėjom jį į ląivą. 
Aš gaudavau nuo tėvo .laiškus 
nevienodų laiku, .o vėliau, ke-i 
lis mėnesius, negavau jokio 
laiško* 4? nusiminiau įr ne
žinojau4 ką daryti ir ką many
ti. Kovo ^mėnesį, 1861 metais, 
aš laukiau iš jo laiško arba

Naujoji Rusijos konstituciją 
yta pačių bolševizmo šulų ya-j 
dinapia ^konstitujcija’.;
Reiškia, jie pripažįsta, kad jij 
yra diktatoriaus parašyta įr jo 
valia “pravesta” sovietų kong
rese. ■ 1 ;

Tačiau “Laisvė” tyįrtipą, kąd, 
ta konstitucija vistįek buvo pa
daryta ir priimta “demokratiš
kesnių būdų,” negu kurvkitk' 
konstitucija pasaulyje. : :

Kame gi tąs demokratišku-: 
mas? O gi ve kame:

“šeštasis Sovietų Kongre
sas išrinko skaitlingą komi
siją konstitucijos parašymui,7 
sako komunistų organą? 
Brooklyne. “Kai jos projekr 
tas buvo parašytas, jis buvę 
ątspaųsdintas visose Sovįętų^ 
Sąjungos (tąųtų kalbose ir 
plačiai diskusųojąmas, svars
tomas. 36 milionai žmonių 
dalyvavo jos svarstyme ir 
daryme pataisymų, kurie, jų 
manymu, buvo reikalingi,

“Lapkričio mėty d- sųr 
sirinko nepaprastas Sovietų 
Kongresas, kuriame dalyvavo 
atstovai nuo yirš 60 tautų.; 
Čia buvo konstitucija svars
tyta ir prįįtytą. Kępgrpsas iš
rinko plačią komisiją, kurį 
peržiurėjo ir svarstė patai
symus, padarytus milionų 
žmonjų sųsįrmktoKUP^ Arti 
40 tokių pataisymų buvo pri- ^Jenęi’ dafoąr jau ^emąitę.jr to 

/ imta įr tuomet visa konstitur 
ei ja tapo užgirtą.”

z Labai gąrąį. Jeigu “Laisvė7 
Šitaip stengįąsi visuomenę pą- 

‘' j ‘ ' i.

giau ir daugiau augo pas žmo
nes. Paskelbė karą “jankių 
vandalams”. Aš įstojau į Kon
federatų armiją.

‘Savo gyvenimo dar nebuvau 
padaręs didelės klaidos. Vie
nok įstodamas į Konfederatų 
armiją padariau didžiausią 

i klaidą. •
Visi apylinkės žmonės pra

dėjo kalbėti apie karą. Mes, 
kareiviai, pradėjome rengtis. 
Rinkome drabužius, blizgan
čius guzikus, šautuvus, — vis
ką, kas buvo reikalinga ka
rui.

Į Kelioms savaitėms praėjus 
įmes paskutinį kartą maršavo- 
jme per Kansas valstijos sos
tinę. Visose gatvėse plevėsavo

1 vėliavos. Mes ėjome dainuoda-
, .■» > 11 i1 i'T'r".!" /“'"'L,11 '■ '*■*'"*,‘ . . . I mi. Merginos ir moterys mo-

I skiųi, o tas pasiunčia fedąkci- vargus ir Lt. ir t,t. Ir žemai- gikavo „osiniukais ir verke. 
I joms, Vyras pyksta, kad ji ko-| tė nusivylus ištarė: “Į Lietuva Mugų kardai ir šautuvai ant 

grįžau t- Lietuvos neradau... Ipgįjų blizgėjo. Visi buvo susi- 
Grįžus iš Amerikos žemaitė jaudinę.

apsigyveno Marijampolėj, kurį 
gyveno Bulotų šeima. Čia rašė 
naujus apsakymėlius ir tvarkė 
senuosius. Bet neilgai bebuvo 
lemta žemaitei gyventi: kartą,] 
grįždama iš Kauno, žemaitė nu- 
žalo, stiširgo plaučių uždegimu 
ir 1021 metais, gruodžio mėn. į 
7 d. mirė, turėdama jau 76 m.j 
amžiaus. (Taigi, Šiemet gruo
džio 7 dieną nuo lemaitės miįr-l 
ties suėjo jau 15-ka metų). Pą-j 
laidota Marijampolės kapuose,

Bet nors pati žemaitė mir^, 
tačiau savo raštuose ji pasiliko 
gyyenti amžinai, tol, kol bus 
gyva lietuvių tauta. Jos raštus; 
skaitė jos laikais, skaitoiųe( 
mes, ( nagrinėjame mokyklose, 
jos raštus su pamėgimu skąį- 
tys įr ątęiųąųčįos kartos. O fš; 
jos raštų visi kaip ant delųo 
pamatys, koks jos laikais bu
vo gyvenimas, kokie rūpesčiai! 
i’ 
gsmus jis pergyveno.

Visj žemaity apsakymėliai 
bę galo realus, gyvenimiški, tik
ri : nieko pati žemaitė neišgaj- 
voja, nieko neprideda, nieko ne
atima, bet apakėja toki sy- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

tė imą rašyti: pašo vįepą ąp- 
sąkyipėjj pokito, dftU’.
giausia atF

joms> Vyras pyksta, kad ji ko-j; 
kįąįs tai niekais terliojasi, ne- 

f j miegą naktimis, o ypač, kad už 
tokius darbus galima dar įkliū
ti. O vaikams vėl didžiausias 
nuostabmnąs, kad, anot kažkie
no, “nušliurusi mama knygas 
rašo*7 Ir taip per dieną dąž- 
niaušiai ,nuvargusi, pailsusi, va
karui atėjus, sėdasi prie r ūks-; 
tąnčios lemputes ir dėsto savo 
mintis popiery, rodo mun),s, 
kaip gyvena ^Sodžiaus žmonės, 
kokius jįe vargus vargsta, ko
kius rųpesčius turį ir kokiąis 
džiaugsmais gyvena.,. Taip 
gimsta mums Žemaitė. Ir* npp 
to laiko plunksnos iš rankų jau 
ji daugaiu nebepadeda: iki pat 
savo mirties rašė apsakymėlius 
ir kartais komedijėles iš so- 
sodžiaus gyvenimo.

Bet žemaitė patampą ne vięn, 
tik rašytoją, M ir yi§.H9pieąi- 
ninkė, JmJtuKos darbuotoja: pla- 
tino knygas, laikraščius, rūpi
nosi vargstančiais, stengėsi at
eiti pagalbon . neturtingiems 
moksleiviams ir t.t. Susitarusį 
su Gąbr, Retkevičaite-Rite, ji 
įsteigė ^žiburėlį,7 kuriuo pasi
naudojo vargo dienomis ne yįe- 
nas neturtiųgąs moksleivis: ga
vo butą, valgį, kartais pašalpą 
pinigais ir t.t. 101$ m, už yi- 
sųomeųity veįkįmą rusai že
maitę buvo patųpdę nęt ) mč- 
nęgį kalčjiman.

Prasidėjus .didžiąjam karui, 
žemaite atkeliavo Vilniun, kur 
rūpinosi teikti pagalbą karo 
pabėgėliams. Užeinant yokįe- 
čiams, kartu sų daugeliu kitų 
ji išvažiavo Voronežan. Iš čia' 
kartų su Bulotų šeima, su ku
riais jau nuo seniąų buvo susi
draugavus, ji išvyksta Ameri
kon, kad čia rinktų (aukų padė-: 
ti karo nuskriaustiesiems. Ame
rikon atvyko 1916 metais įtj 
įšbųvįo čįa iki Jggl m- Tais me
tais grįžo nepriklausomon Lie
tuvon. Tįek mėtų kovojus, tiek 
rūpinusis Lietuvos reikalaįs^ 
tiek vąrgų iškentusi jįįjį, rpr; 
dos, dabar turėtų buri džiaugs
mas tai senutei mptęreleį, išvy
dus savų akimis Jau nepriklaųr 

maitai tenka apsiviiti : jt pa
mato nepriklausomoj Lietuvoj 
beyeik tą patį, ką seniau matė 
rusams viešpataųjanif: visišką 
inteligentų heidėjiškumą, ruPį- 
nimąsi tik šiltomis vįetdmįs, 

irisu........
pačius, jei ne didesnius kaimą 

T,- *.'4'J®.

somą Lietuvą. Bet, deja, ?e-

tų beidejiškumą, rupų
jį šiltomis yįetdmjs, 

. fcįįms, tuos

Būriai moterų laukė musų 
atkeliaujant į Little Rock sto
vyklą. Po pirmos dienos ke
lionės mes visi buvome labai 
nuvargę. Kaip jauni kareiviai 
mes daug nereikalingų daiktų 
nešėm ant savo pečių. Per po
rą savaičių 50 kareivių mirė 
nuo prasto valgio ir ligų. Po 
trijų savaičių išrodė, kad mes 
vfsi išmirsime.

Laikui bėgant apsipratome 
su valgiu. Taip pat išmokome 
miegoti ant akmeninių priegal
vių. Kai apsipratome su visais 
sunkumais, kareiviavimas pa
sidarė mažiau ir mažiau? ma
lonesnis. ’

PIRMAS MU6ĮS
Balandžio 2 d. 1862 m. ga

vome įsakymą, kad per tris 
dienas valgytumėm gerą valgį, 
o po poros dienų vėliau turė- 

kamavo sodžių ir kokius džiaų- sfme stoti į kruviniausį mūšį 
vakarinėse valstijose. Visi su
sirūpinę, visi neramus. Ketvir
tą valandą ryto mes sukilome 
iš savo drėgnų lovų ir susiri
kta vom trijų mylių fronte, kad 
pultume priešą. *

(Bus daugiau)

Po Eilutę Kasdien
___ _______________ ______ ______ :__ ___ ________U--------------------------------------------------------

{Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi* 
gražu pilių rinkini),

1.1 y H.II nn IIviumis
Ąntęi, pažvelgi, tai Vilnius rmnais 

tetią j^bais rta&ais? lyg durnais, 

s dengia. Jis miega giliai.
Kaw tas kuriuo skambėjai?

Negreit su saule išauš dar rytas— 
miega aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo bailiai, išvytas 
iš debesų, benušvis.
Taip noris brangią išvysti pilį, 
kąme tie ąmžiaj užmigę tyli, 
kad Vilnius buvo mums, kaip akis, 
kąd švietė jis
Lietuvai, musų tėvynei.

Ko taip nuliūdęs? ko ępt krutinės 
ašara krinta graudi?
Gailiesi amžius didžius atminęs?
Ateiti gražia jauti? 
žiūrėk, rytuose aušra jau teka, 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
laikai jau mainos: buvo pikti, — 
užšvis kiti 
bįetuvaj, musų tėvynei.
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skolų negu turto

tuose gaudamos pašalpą iš vai 
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iki to laiko, kai ginčas 4ąrp 
samdytojų ir darbininkų taps 
išlygintas.

Pilsudskį Brand
SALAMI

3Sc "

> Tūlas George L. West 55 
ųaetų/ 1406 Roscoe Street, bus 
vęs seniau šerifo padėjėjas, 
^ekmadieny liudijo valstybės 
gynėjo ofisuose, kad jis per 
pastaruosius penkius metus 
vaikęs ambu.lansvą, kitaip sa-

BOSTON, MASS, 
lis teisėjas Georgę Sweeney, 
Bostone, išnešė sprendimų, kurs 
pripažįsta, kad Jungtinių Vals
tijų kongresas turi teisę uždėti 
samdytojams taksus, skiriamus 
apdraudai nuo nedarbo sulig 
Socialio Saugumo Aktu.

Iš ambulansų vaiky 
tojų bylos

GOLD DUST
Maži 'O1 už

PITTSBURGH, PA 
nizacinio plieno darbininkų va
jaus centras yra Pittsburgho a- 
pielinkč. Tačiau vajus varoma 
visu šalies plotu 
tiko iki Pacifiko ir nuo Kana
dos iki Meksikos rubežiaus. Y- 
pač šiame vajuj tenka pabrėž
ti organizatorių darbuotės svar
ba pietinėse valstijose. Dedama 
pastangos pietines valstybes 
suorganizuoti taip tvirtai, kaip 
ir kitas, kad užbėgti plieno pra
monės kraustymuisi iš dabarti
nių jos centrų j pietines valsti-

NEW YORK.—Neseniai mies
to valdžia davė kontraktų Re- 
mington Rand kompanijai pa
rūpinti reikiamų miesto bizniui 
mašinėlių. Kontraktas siekė 
$126,795 sumą. Bet jau kurį 
laiką tos kompanijos darbinin
kai streikuoja reikalaudami jų 
unijos pripažinimo. Taigi mėras

Dideli 2 g*

SILVER DUST 
2už 25 c

BOSTON, MASS
ch.us.etts Darbo Departamentas 
rekomendavo valstijos legisla- 
turai išleisti įstatymą, kurs 
skaitytų ^kiekvieną samdytoją 
kriminaliai nusižengusių už pa- 
varymą darbininko iš darbo to
dėl, kad jis pasiekė 45 metų 
amžių, arba nesamdymą jo dar
bui dėl tos pačios priežastįes. 
Bet tai yra tik rekomendaciją 
legislaturai, o ne įstatymas.

RAPINWAX
Lunčpopieris 

40 pėdų tol. 15c

Tokių vargų turi sodžius. Ne, 
jis turi jų ,dąr šimtus kartų 
daugiau
suminėti. O prie sodžiaus, vargų 
dar prjsidėdą ių ponui, rilsų po
licija, urėdai/ kunigai ir kt., 
nuo kurių ne vienam yra tekę

monėj rimtos kovos — 
binuotos dar su plieno 
ninku organizaciniu vajum, nes 
stambiosios kompanijos valdo 
taip kasyklas, kaip ir plieno lie
jyklas. Nužiūrima, kad plieno 
darbininkų unijos pripažinimui 
anglekasių streikas turėtų di
delės reikšmės. Anglekasiai 
mat yra pramoninių kovų vete
ranai, ir jų jėgas sujungus su 
pm>HU darbininkų jėgomis susi
darytų tokia kovotojų armija, 
su kokia plieno ir anglies inte
resams dar iki šiol nėra tekę 
susiremti.

NEW YORK, N. Y. — Staty
bos kontratorių asociacija ir 
keturios pavienės kontraktorių 
firmos iškėlė bylą teismuose 
statybos darbininkų unijoms. 
Darbininkai unijistai 
ninkai — atsilakė dirbti tūlą 
darbą, kadangi jiems medžiagą 
pristatė neunijistai. Samdytojai 
argumentuoja, kad unijos laužo 
padarytas sutartis,. o unijistai 
aiškina, kad sutartyse yra įra
šytas dėsnis, kurs leidžia uni
joms ištraukti' iš darbo Savo 
narius, jei neunijinės darbo są
lygos praktikuojama,

CHICAGO, ILL.
rilio, Chicagos muzikantų fede
racijos prezidentas pareiškė, 
kad nuo vasario mėnesio 1 die
nos, 1937 metų, nebus leidžia
ma jokiam muzikantui, kurs 
priklauso jo vadovaujamai or
ganizacijai, groti muziką į re
kordus. Petrillo aiškina, kad už 
(grojimą plokščių tuo ar kitu 
atveju muzikantai gauna vidu
tiniai apie $1,500. Vėliau tas 
plokštes 'vartoja šokių salės, te
atrai, kabaretai. Rezultatas gi 
yra toks, kad koliai plokštės 
nusidėvi, jos atima iš muzikan
tų uždarbį, kurs butų buvęs 
apmokėtas $1,500,000.

Vajus plieno pramonėj, gali
ma sakyti, yra varomas urmu 
dieną ir naktį, vakarą ir rytą. 
Lankoma darbininkų butai, 
verbuojama užuojauta plačio
sios visuomenės, šaukiama su
sirinkimui. Priešaky veikia va
dinami skrajojantys būriai. 
Grupės automobilių ir trokų su 
garsiakalbiais atvyksta prie 
dirbtuvių vartų, kai atmainos 
pasikeičia darbui, ir prasideda 
agitacinės kalbos. Kiti* desėtkaS 
darbuotojų dalina literatūrą iš
einantiems iš dirbtuvių jr ei
nantiems į dirbtuves. Viduj gi 
unijinę literatūrą dalina nere
tai patys kompanijos unijos vir
šininkai. Visas sąjūdis.* darą j- 
takos į darbininkus ir perpildo 
juos jausmu, kad jie gyvena 
rimtų įvykių išvakarėse.

IŠPARDAVIMAS!
Treč„ Ketv., ir šešt., Gruodž. 30-31, Saus. 2 dd

Probate teismas 
netrukus svarstys 
Stevens . palikimo 
(Stevens buvo 
sios Ulipois 
Company viršininkas, 
laiku begalo turtingas)

Pasirodo; kad turto jis pa
likęs $200,000, o skolų yra 
apie $540,000. Didžiausi kre
ditoriai yra federalė Ęecon- 
struction Finąnce Company ir 
keli bankai.

MINKŠTOSIOS anglies kom
panijų šutartis su angliakasių 
unija baigiasi balandžio 1 die
ną, 1937 metų. Kompanijų at
stovai jau pareiškė, kad atnau
jinimui sutarties jie sutiks to
kioms darbininkų algoms, ko
kias moka dabar, tačiau reika
laus, kad darbo valandos butų 
pailgintos. Aišku, kad angleka
sių unija yra ir bus priešinga 
šiam samdytojų norui — ypač 
šiuo laiku, kai visoj šaly kris
talizuojasi nuompnė, kad nedar
bui kiek žymėtu sumažinti rei
kia darbo^valandos pramonėj ir 
bizny trumpinti.
^Pžigi laukiama anglies prą- 

sukom- 
darbi-

Chicagoje
James W.

Reikalus, 
subankrotąyu- 

Life Insurancę 
Savo

UNIVĖRSAL FANCY GUT

GREENBEANS2 No. 2 kenąi ę

WA8HINGT0N, D. C. — Or
ganizacinis plieno vajus domi
nuoja bruzdėjimą darbo lauke. 
Organizavimas darbininkų bet
gi eina ir kitose pramonėse, 
kaip automobilių, gumos ir e- 
lektros. Ir neseniai nepriklau
santi nuo samdytojų elektros 
darbininkų unija laimėjo di
džiulę pergalę.

Sulig National Labors Re- 
lations Board reikalavimu Ge
neral Electric Company dirbtu
vėse mieste Schenectady laiky
ta balsavimai klausimu; kom
panijos ar nepriklausomai uni
jai darbininkai pritaria? Dau
guma balsų paduota už nepri
klausomą uniją. Kompahija su
tiko pripažinti tą uniją. Tokios 
stambios kompanijos pripažini
mas reiškia didelį moralj lalė
jimą darbininkų judėjimui,

WASHINGTON, D. C. — 
Works Public Administration 
neseniai išleido raportą apie pa
dėtį ūkininkų, kurie renduoja 
medvilnės farmas. Raportas ap
ima 34.6 farmas ir 9,000 ren- 
dauninkų šeimynų. Jisai sako, 
kad vidutinis tų šeimų uždarbis 
siekiąs $312 metams. Aišku, 
kad tų farmerių gyvenimo nor
mos yra žemesnes, negu dauge
lio šeimų, kurios gyvena mies-

UNIVERSAL RINKTINIAI

SUGARPEAS
2 No. 2 kenai 4% Grypu šokoladu 

apipilti Grąham 
KREKERIAI

19csv
CHEEZEE
5 unc. pak.

CaliKumpii
21c ”

’ Orelwood
Frankfurts

UNIVĖRSAL RINKTINIAI

GĖRIMAI
3 ž 25c

kad tai butų pilnai darbinin
kišką > organizaciją. J brol.įją 
galėt'ų įstoti be jokio vargo’ vi
si kas norėtų. Bet tokią bro
liją butų galima sutverti ne 
kur kitur, kaip tik ’Brooklype, 
nes mat ten Beniui geriau ap
linkuma yra žinoma, 
dar jis galvojo ir tikėjosi gau
ti darbą prie kurio nors savo 
idėjų laikraščio, bet tiro tarpu 
pasitaikė, kad būrys opozici
jos persikraustė į poziciją, tai 
pozicijoj teko susispausti, kad 
padaryti vietos sugrįžusiems. 
O dabartinėj padėty yjsięnis 
tikrai sunku išsitekti. Tai apie 
darbą prie laikraščio jau jis 
ne nesvajojo ir nutarė važiuo
ti į Brooklyną ir kurti gyve
nime savo įdėją—Pastumdė
lių Broliją. —P. J.

JonatJjąn 
OBUOLIAI
4 v 25 c

Sunkisjt
GRANDŽIAI

19c
Sąusds Cibulės
4" 10 c

Kalifornijos

visai nekaltai (“Kenčia kaltas, 
kenčią nekaltas“).

Žemaitė — sodžiaus vargų 
vąizduotoja. Tod$Ji mums ar
tima ir miela, todėl pasistenki
me kiek kąs galėdami ją dau
giau pažinti, jos raštų pasiskai-

Benis Pastumdėlis dar ne
spėjo visus klausimus atsaky
ti ir reikalavimus išpildyti, o 
štai pasipainioja bosas, reiš
kia namo savininkas su galy
be užduočių, kurios jam, Be
niui, teks atlikti.

Benis Pastumdėlis kupinąs 
darbo stengėsi visus paten
kinti, ir, tenka pasakyti, kad 
jam sekėsi. Nuomininkai jau 
beveik užmiršo apšepusį žmo
gelį, turėjo opioje jį, Benį Pa
stumdėlį.

Beniui Pastumdėliui šitoks 
darbas ir Šitokia padėtis pati
ko. Tačiau ji. tęsėsi tik kokį 
mėnesį laiko. Kažin kas iš uni- 
jistų dženitorių tur būt įskun
dė unijai; kad Benis Pastum
dėlis nesąs unijistas. Unija gi 
vietoj Benio padėjo darbui 
unijistą dženitorių, o Benį iš
varė. Senis ' pasijuto' ir vėl be 
darbo esąs. Jam, suprantama, 
tątai nepatiko. “Et, kokia tai 
uniją“, kalbėjo jis, “neturi 
darbo nepriima į uniją, turi 
darbą,—išvaro; sako; skebas 
esi.“

Benis ima galvoti apie pa
stumdėlių broliją, kuri butų 
artimesne jo idėjoms. Sako, skaudžiai nukentėti, dažnai ir

UNIVĖRSAL GARDEN

ŠPINAKAI
No. 21/j kenas 2 27 c

CAMPBELLS RINKTINES

SRIUBOS 
‘ be višljenos •

2 13 unc< kepai 27c

PIRKITE UNIVĖRSAL 
RUDU

UNiyERSAL PUIKUS

TOMATAI
2 Nt>-'2 kenai 21c
2 Nū'km" 27 c

tikimą, kuriame buvo įveltas 
savininkas mašinos apdraus
tos $10,000
ląs žmogus, kurs pasidavė len
gvam sužeidimui.

Už šį “sužeidimą“ iš apdrau- 
dos kompanijos iškolektuota 
$1,700. Ą_. '

Valstybės gynėjo ofisas taip
gi reikalaus, kad šeši policinin
kai duotų paaiškinimus ryšy 
su*šia hvla. Tačiau ir *9 ne 
ganą, Sakoma, kad kai kurio
se ligoninėse ambulansų vai
ky toj ai turėjo nurses ir net 
jaunus daktarus kaip agentus

P 
pranešėjos apie nelaimių įvy
kius.

Snider’s
CATSUP
<2 14 unc.bonk. 27c
2 & unc* bonk. jį

(Tęsinys)
—Vaje, tai mudu esame se

ni pažįstami—apšepęs žmoge
lis tarė Beniui Pastumdėliui.— 

• Palauk, štai senai pažinčiai... 
sveikas I

Apšepęs žmogelis pripylė 
sau • ir išgėrė? Pripylė Beniui, 
šis irgi išgėrė. Paskui dar po 
vieną, o ant viršaus po alų ir 
po kitą. Taip ta diena ir už
sibaigė. ,

Vėliau Benis Pastumdėlis 
dirbo taip, kaip jis pats mo
kėjo ir kaip jo šeimininkas 
jam liepė, o kadangi jokios at
sakomybės už gerą ar blogą 
darbą neteko nešti, tąi Benis 
Pastumdėlis dženįtoriaus dar
bu buvo pilnai patenkintas.

Bet štai už kokios savaites 
laiko jo šeimininkas pradėjo 
vien vai kosyti ir spjaudyti. Ir 
vis skundėsi krutinės skaudė
jimu. Teko šaukti daktaras, 
žmogelį jis išvežė j ligoninę,

Benis Pastumdėlis pasiliko 
vienas. Dabar jis jau turi rū
pintis, kad viskas butų gerai 
atlikta. O ir buvo jau pramo
kęs darbą ir su šluota, ir su 
mapa ar lopeta. Mokėjo ir van
dens kraną pataisyti, mokėjo 
daUgįaų dalykų. Tačiau viską 
juk žmogus negali žinoti, o 
tuo tarpu vis žmogui tenka 
susidurti/ su tokiais dalykais, 
kurių nežinai. Bet Beniui Pa
stumdėliui užteko ir to, ką ži
nojo, kad patenkinti nuomi
ninkus ir namo savininką: jis 
žinojo, kad pilnai visus paten
kinti negalima.

štai Benis Pastumdėlis išeis 
su mapa ką nors plauti, žiū
rėk jau ir šaukia jį: “Ei, Be> 
ny, kodėl negali langą atidary
ti?“ Kitą ponia vėl: “Beny, 
kodėl langą neuždarai?“ Tre
čia ponia: “Vanduo iš krano 
bėga, aš pegalių klausyti.“ Dar 
kitas; “Kodėl aš ’nėgaliu vąn- 
deris gauti’?“ Pi^'e^Viso to dar 
kas ten šaukia Benį, ba visos 
šviesos užgeso.

kapt rinkęs advokatams tokius 
kostumerius, kurie pateko ne
laimėn viešose vietos^ ypač gi 
gatvėkariuose.

Wešto liudymų pasėkoj val
stybės gynėjo pagelbįninkai 
Irwin Clorfepe ir Thomas A. 
Djjlon pareiškė, kad jie prašy
sią teismus išnešti indaitmen- 
ta (kaltinimus) keliems ad
vokatams, Dąr gal busiąs iš
keltas klausimas apie tų advo
katų pąšaliniipą iš praktikos. 
^Pąsak Westo, kai kuriais 
atvejais daktarai ir advokatai 
pavartodavę trinimo mašiną, 
kuri nesukeddayo skausmo 
žmoguj, bet padarydavo išvaiz
dą, jogei žmogus yra sužeis- 

—Umks. tas. Jis papasakojo apie atsi-

. ff " n

MILKAS
Univėrsal Carnation

" Bordens Pet
Ąukšti kenaj už 21c

15c

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
venimą, koks prieš jos akis so
džiuje vyko, kokį ji pati matė 
ir koks iš tikrųjų jis buvo. To
dėl žemaitės raštuose mes ne
rasime fantazijos, nerasime ko
kių nuostabių nuotykių: jos 
raštai daugiau tik veidrodis, tik 
fotografija, kuriuose su nuogu 
tikrumu atspindi samanotos ba
kūžės ir jose vargstančių žmo
nelių gyvenimas.

Daug vietos žemaitė savo 
raštuos paskiria sodžiaus šei
mai. Tokie apsakymėliai, Jcaip 
“Petras Kurmelis,“ “Velnio ves
tuvės, velnio ir laidotuvės,” 
“Topylis,“ “Marti“ įr-kt. Vaiz
duoja mums šeimas, kurios, yra 
sudaromos ne meilės ir prisiri
šimo' pagrindais, bet dėl dides
nės pagodos, dėl geresnio ūkio. 
O juk tokių vejdybų sodžiuj bu
vo tūkstančiais „ne tik žemai
tės laikais, bet jų tūkstančiais 
pasitaiko dar jr šiandien. Ir 
žepiaitė tuoše>i; ąprašymeliuose 
parodo, kas iįš; 4aip sudarytos 
šeimos toliau išeina: prasideda 
barniai, nesutikimai, prikaišio
jimai, apgaudinėjimai, o laibai 
dažnai ir visišką nesantaika, net 
muštynės, Vy^as; žinoma, yra 
stipresnis, ir tocjėl žmoną nu
kenčia (atvirai sakant, dažnąi 
ąąuna į kailį, .yra prilupamą). 
Kaip tokiose šeimose gaji būti 
auklėjami vaikai 
prantama.

Vaikų auklėjimo klausimais1 
Žemaitė taip pat nevieną apsa
kymėlį yra parašiusi. Daugely
je savo apsakymėlių ji parodo 
vargstančips, apleistus vaiku
čius, kurie turi net pas sveri

amus prisiglausti. ’ ’ '

Girtuokliai žemaitės rąstuose 
taip pat nėra nuskriausti, ir 
Žemaitė parodo mums/; kiek 
skurdo, vargo ir kančių tenka 
išgyventi šeimai, j ąj vyrąs pra
deda girtuokliauti, vėlai iš tur
gų grįžti, viską į degtinę išmai-

QK MULAS
2už9c

SELOX
,2.paket 25 c

Automatię
FLAKES
2pa •' 23c

B0RAX0
8 unc. blėka 15c 

BORAX MUILO

CHIPSAI
23c

7 unc. pakelis dykai 

ao MULĘ
Team Borax
19v-pak- 15c

UNIVĖRSAL KRISPY

Rauginti Kopūstai2 No. 21/2 kenas ę

I V c R oAL 
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GIEDOJO NETURTINGIEMS

Sužeistas automobilio nelaimėje

adresu 4623 S. Paulina Street

Lucky Tavetn
į

RADIO PIANO AKORDIONAI

Budriko radio valanda

4815 So. Ashland

NAUJIENŲ
IŠKILMINGAS METINISCeveryk

lOlMArDTAC 
nUN VlK I Au

SAKALU SVETAINĖJE
SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENY J, ( 7

Kavaliausko

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

NAUJAS PROGRAMAS

49 me- 
.Jonui 

sulaužė

South 
geras 
skaito

Lietuviui Jonui Go
geliui Nulaužtos Abi

a pa- 
ur ji

siaučia 
du gy-

Serga Antanas 
Dambrauskas

pirkdamos 
Krautuvėse 
pinigų.
Stores skel-

Universal 
Šios krau- 
turi nuosa- 
valgių pro
to sandėlio,

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

Palengvinimas 
drebinančių —
neuralgijos skausmų 

gaunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER 

bonkutS tik 85c. ir 70a 
visose vaistinėse.

Jonas Gruzdąs čeve- 
rykų taisymo bizny

Buvo suimtas savininkas 
J. Kavaliauskas

“Pirmyn”, “Naujos 
Gadynės” ir “Vyrai’ 

Ruošiasi Vakarui

21 me-
Joseph Gurskis

BRIDGEPORTAS. — 
Masilioniai, savininkai 
Tavernos, 919 W. 35th St 
šiasi

unkiai
Antanas Dambrauskas,

Ponai 
Ted’s 
, ruo- 

ketvirtadienio nakčiai, 
sutikti Naujus Metus. Į 

sutiktuves kviečia visus drau
gias ir visus bridgeportiečius, 
net ir muzikantai yra pasam
dyti...

Rengiasi Naujų Me 
tų sutikimui

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

UNIVERSAL FOOD 
STORES

NAUJIEMS
METAMS

užlaiko Shoe 
Brighton par- 
prisiėjus, ne- 
tautiečio.

Senas Petras.

T0WN OF LAKE 
tų jaunuolis 
4832 S. Hermitage avenue, per 
plauką, ištruko nuo, mirties. Be- 
stumdamas automobilį garažan, 
jis vos nenutroško nuo nuodin
gų dujų, kurios randasi degan
čio gasolino dumuosd.

Laimei, jis spėjo laiku iš
trukti. •

Maisto produktų išpardavimas 
gruodžio 30, 31, 1936 ir 

sausio 2, 1937

Joe Gurskis Vos Ne
nutroško Nuo Auto 

mobiliu Dujų

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
. X-RAY

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

Iškilmingai Sutiks Naujuosius 
Metus

Penki Centai Prade 
jo Karų Cicero 

Alinėje

Trys lietuvių chorai Chicago- 
je bendrai rengia šeimynišką 
Naujų Metų sutiktuvių vakarą. 
^Tie chorai yra, “Pirmyn”, 
“Naujos Gadynės” ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras.

Sutiktuvės įvyks Neffo sve
tainėje, ties numeriu 2435 So. 
Leavitt street, kur du iš tų 
chorų laiko repeticijas.

Iškilmės prasidės apie 8 vai. 
vakare. Bilietai yra po 50 cen
tų iš anksto, 60 centų prie' du
rų. Juos galima gauti pas cho
rų narius ir pp. Steponavičius.

goninėj B. Lukošius, 
M. Novikas

PAS JUOZĄ RUTĄ TAVERN
NAUJŲ METŲ LAUKTI 

užprašo visus draugus ir pažįstamus. ' 
BUS GRAŽI MUZIKA IR UŽKANDŽIAI

3267 South Halsted Street ■

Pražuvo Stanley 
Yucas

T0WN OF LAKE. — 
tų lietuviui darbininkui 
Gugeliui, automobilis 
abi kojas.

Ligonis guli apskričio ligoni
nėje, kur buvo nuvežtas po au
tomobilio nelaimės, kurioje taip 
skaudžiai nukentėjo. ,

Jį suvažinėjo automobilis prie 
47-tos ir Marshfield gatvių.

Automobiliu važiavo Joseph 
Kalata, 5203 S. May street.

J. Gugelis gyveno adresu 
4634 S. Marshfield avenue.

ROSELAND
serga
10950 S. Indiana avenue. Jis 
yra pusbrolis žinomo Roselan- 
do visuomenės darbuotojo, Ste
pono Dambrausko-Dambro.

Liga yra~ plaučių uždegimas, 
kurio epidemija dabar 
Ghicagoj. Vakar turėjo 
dy tojus.
Draugai yra raginami 

aplankyti. —Rep. J.

Didžiulė radio stotis, būtent 
W. C. F. L., Chicagoje, di
džiausiu maštabu- transliuoja 
(lietuvių radio valandą, bū
tent Budriko radio valandą, 
sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vak. ši radio valanda lietu
vių kalboje yra seniausia. Ji 
tradiciniai išlaiko didžiausį 
■klausytojų populerumą toje 
pačioj augštumoj, nes ją fi
nansuoja žymus lietuvis pre
kybininkas Juozas Budrikas. 
Jo pastangomis yra duodamos 
dar ir kitos radio valandos 
Chicagoje, tai yra pirmadie
niais ir penktadieniais 3:30 
valandą popiet iš stoties W. 
A. A. F., paskiau ketvirtadie
niais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš 
stoties W. H. F. C. Sekmadie- 
'ninė Budriko radio valanda 
yra tiesiog pažiba musų išei
vijos kultūriniame gyvenime. 
Šio programo repertuare da
lyvauja geriausios muzikos 
jėgos meistriška radio orkest
rą ir dainininkai. Praeito 
sekmadienio Budriko radio 
programas kaip tik buvo vie
nas tokių įdomių radio pro
gramų kuriame dalyvavo sim
foninė Budriko radio orkest
rą kvartetas ir Makalai.

— H. H.

BRIGHTON PARK. — 
Yuciene, 4428 S. Whipple 
praneša, kad pražuvo jos 
ras, Stanley Yucas. j

Apleidęs namus gruodžio 
7 valandą ryto, jis nebesugrįžo

Yucas yra apie 30 metų am
žiaus, darbininkas.

>any
ei. Yards 2470

Nauji metai — naujų vilčių, 
geresnių laikų metai. . Kiekvie
nas tikisi su Naujais metais 
sulaukti gerbūvio. Daugelis da
ro planus, rašo rezoliucijas.

Taip kaip maistas suvartoja 
didesnę dalį šeimos išlaidų, ne
nuostabu ir tai, kad ir šeimi
ninkė planuoja kaip daugiau 
sutaupyti ir kiek galint vengti 
išlaidų. Už tai jos noras 
sirinkti tokią krautuvę, 
galėtų pasitikėti ir vis 
gauti geresnių prekių ir Rantau

STOTIS W. G. E. S. 1360 KILOCYCLES
KAS ŠEŠTADIENI '

< 8:30 valandą iš ryto.
* ; . • • /-r"* Y

Kalbančios Žinios — MSgiami Lietuvių Dainirikai 
, Gražios Dainos ir Muzika.

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVĮ
J. GAUBAS

Geriausios rūšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių
Brands degtinės. Gausite žemiausiomis kainomis pas:

MONARCH WINE & LIQUOR STORE
3529 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

Mažas įmokėjimas—likusi dalis metams išsimokėti. Dy
kai pamokos. 12 basų akordionas $25 50
Prašykit prisiųsti musų 40 pusi, kataliogo. Nes tai DYKAI

JAU GATAVAS—PIANO AKORDIONUI LIĖTUVIŲ ORKEST
RAI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1,

25 Populiariu šokiu Numeris $1.50.___________ ___

Kadangi jau tūkstančiai pa
sirinko Midwest Stores, ji taip
gi turėtų, sekdama kitų pavyz
džiu, pasirinkti Midwest Stores 
savo apylinkėje. Savininkai yra 
pilnai patyrę prekėjai, jie gali 
už tai tinkamai asavo koštoj 
merius aptarnauta? Tuo tad 
tikslu Midwest Stores savinin
kai ir yra 350 krautuvių koo- 
peratyvinės organizacijos na
riais, nes per šią organizaciją 
jie perka prekes didžiuliais kie
kiais tiesiog iš dirbtuvių ir ga
mintojų ekonomiškomis kaino
ms ir sąlygomis, ir, todėl, pa
tys gali ekonomiškiau savo kos- 
tumeriams pardavinėti.

T0WN OF LAKE. — Apskri
čio ligoninėje paguldytos dvi 
townoflakietės, Barbara Luko
šius, 47 metų amžiaus, ir Mary 
Novikas, 48 metų.

Pirmoji gyvena adresu 4252 
S. Wood street, , o M. Novikas

«ad sėkmingai užbaigus 1936 
metus ir laimingai pradėjus 
1937 metus, reikalinga skaniau 
pavalgyti ir gardžiau įsigerti.

Suprantama, šeimininkės 
turės pirkti daugiau valgio 
produktų. Tuos valgio produ
ktus gali gauti 
Food Krautuvėse, 
tuvės, kaip žinia, 
vą sandėlį. Visus 
dūktus perkasi iš 
už tai gauna pigiau. Todėl ii 
savo kostumeriams gali par 
duoti pigiau.

Šeimininkės 
Universal Food 
visuomet sutaupo

Universal Food 
biriias telpa šios dienos Nau
jienose. Perskaitykit jį ir ei
kit pirkti sau maisto produk
tų. —Biznio Žvalgas

Lucky Tavern savininkai, 
K. Virkietis ir J. Bartkus, 
3139 8q. Halsted jSt., (turės 
šaunias Naujų Metų sutiktu
ves. Jie turi nemažai draugų, 
kad neskupi vaišių, šiemet ir
gi yra pasiruošę, visus tinka
mai priimti, todėl nenusivils, 
kurie užeis į Ltfcky Tavern 
Naujų Metų laukti.

— Niekutis.

Taip, kad darant ateinančių, 
metų planus, kiekviena šeimi
ninkė turėtų apsispręstu per at
einančius metus pirktis maistą 
tik iš Midwest Stores. Tai butų 
vienas iš geriausių jos rezoliu
cijų.

Midwest Stores turi įgijusios 
gerą reputaciją, pardavinėda- 
mos geras prekes' žemomis kai
nomis, o tipiškos prekių verty
bes, kokios čia visuomet yra 
teikiamos, šiandien galima ma
tyti N(idwest skelbime, kuris 
telpa Naujienose. (Skęlb.

Nusižudė Turtinga 
“Šiaudinė Našlė”

Jonas Gruzdąs, 3956 
Rockwell street, yra 
Naujienų skaitytojas, 

į jas nuo pirmo jų numerio pa
sirodymo. Jis yra patyręs če- 
verykų taisytojas ir paduotu 
augščiau adresu 
Repairing Shop. 
kiečiai, reikalui 
pamirškite gero

CICERO, 
alinėje, adresu 1245 Cicero avė.,, 
aną dieną įvyko karas. Viskas 
prasidėjo už penkis centus, ku
riuos alinės savininkas per 
klaidą neatidavė pirkėjui.

Galvos buvo perskeltos. Kos- 
tumeris ligoninėje.

Savininkas 
buvo suimtas ir įkalintas, bet 
vėliau užstatė kauciją ir atga
vo laisvę. 1

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vak.

Besisvečiuodaųia. su Vienu pa
žįstamu, nusindodijo turtinga 
“šiaudinė našlė”, Mrs. Doro- 
thea Carson. ji! 'gyveno ties nu
meriu 531 Oaliclale avenue, at
siskyrusi nuo* ■ tyyro. * 
Ą, Ji išgėrė; pptesium cyanide 
užnuodytu vynu..

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
l ■ ANGLYS^ • •
$4.75 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

Nunn-Bušh

Šventėms
Vyrams, Moterims i 

ir Vaikams Ą
• Pirkit čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių čeVerykų. Tuo
jau pirkdami sutaupysite pinigų, 
šventėms .dėvėkit Djaujus čeve- 
rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted Street

A. ZALECKIS IR J. MARTIN, Saflninkai

'NEąKSj)ENT/U

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

MM .t*,; ■

J* ’

■ H
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Šiandien / Chicagon Atgabeno 
Aiman Kiškunaitės Kūną

N3VJIENUB, CEteagS, ffl.
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Illinois Vai. Parolių
Taryba Rengiasi

Apsigynimui
Motina ir Sesuo Netiki, Kad Velionė 

^įusižudė z
Gubernatorius Horner žada vi

sus atleisti už nekompeten- 
tiškumą

CICERO. — Šįryt Chicagon 
bus parvežtas kūnas 
cicerietės Anna 
kuri mirė nušoku 
kinio kelyje j F

Laidotuvės
šeštadienį, ir j 
Cicero laidotuvių 
rius,' A. Petkus, 1410 
49th Court.

jaunos 
Kiškunaitės, 

nuo tnau- 
joridą.

įvyks turbūt, 
uis rūpinsis 

direkto-
South

■ • ■ ■ • ■ ■ ■ ' ■ ■■ ■ ■ ' .------------r ■ • ' '

Skaitlinės parodo, kad tasj 
trečia^ žmogus, susii’gęs infhj- 
enzą ar plaučiu uždegimu 
miršta. ■ • i '■

■ ■ ' ' i' ' ■ ■ ■ ■ ' ,

Jei jaučiate, kad pradedate 
sirgti, tai nieko nelaukdami at
sigulkite lovpįi ir šaukite dak
tarų. Patys beslgydyd^ųųi ga
lite sau daugiau pakenkti, ne
gu gero padaryti.
J. Stripakųs 29 metų amžiaus

Jonas Stripakus mirė sulau
kęs 29 metų Amžiaus. Ji$ pą-' 
liko žmoną, Bronislavą Nausč- 
daitę-'Stripakienę, pustrečių me
tų 4blkrėl§ Arlęįise, ir. būrį gi
minių, kaip Ųrbįkus, Karčiaus
kus, Steponaričįus' ir Nausė
das. (®.

Velionis gyveno Brighton 
Parke, adresu, 45.18 S. 
field avenue.

Apskaičiuojama, kad 
nuo plaučių uždegimo ir 
enzos mirė 43 žmonės.

Alderjnopo Gjrlikowskjo įsta
tymo projektas bus svarsto- 
mas sausio' ls5 d.

Didžiuma jžj&p.nių reikalaują 
“Bank Nigfatš” palaikyti. To 
nori ir teatrai.

• I z . » « I .
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CUSSIFIEDAOS
Business Chances

Pardavimui Bizniai

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia <

REIKIA jauno vyro su kiek bu- 
čerio patyrimu dirbti kaipo moki
nys. ,Midwest Food Mart, 146 
Broadway, Mejrose Park, III.

Serga biznierius 
Anton ChurasIliįinois valstijas gubernato

rius Horner ruošiasi nagan pa
imti parolių tarybų, prieš ku
rią paskutiniu1 laiku kilo dide
lė audra. Bet nemiega ir pa
rolių taryba. Ji sušaukė sku
botų konferencijų Springfielde, 
kur tariasi kaip savo darbus 
ir poziciją apginti.

Nusidėjimai, užmetami paro
lių tarybai yra šie:

1. Ji yra kaltinama paliuo- 
savimu iš kalėjimų įvairių ne
pataisomų galvažudžių ir 
ditų;

2. Nekompetentiškumu 
reigose;

3. Kyšių ėmimu, ir
4. Pa/sidavimu vsokių politi

kierių protekcijai. v
Murmėjimai prieš tarybų 

prasidėjo ilgą laikų atgal. Bet 
užvirė tikra audra, kai buvo 
suimti du piktadariai, S. Mu- 
rawski ir F. Whyte, kurie nu
žudė Town of Lake policistų, 
Michael Toth. Pasirodė, kad 
jie yra paroliuoti kaliniai, ku
rie užsiima kriminalizmu nuo 
pat jaunų dienų, Jje yra pa-, 
pildę kelioliką apiplėšimų ir 
nužudę žmonių.

Parolių tarybos paliuosuotas! 
iš kalėjimo buvo ir Jonas Gird
vainis, Brighton Parko jau-j 
nuolis, kuris toje apielinkęje; 
ir kitur papildęs apie 150 api-' 
plėšimų. Jis jau buvo nuteis-; 
tas kalėjiman tris kartus. Pa-; 
liuosuotas, ir vėl pradėjo plė
šti namus. Tęsė darbuotę per 
kelis mėnesinis. Policijai pasi
sekė jį suimti porų savaičių 
atgal. ' ų'

Vėliausia Pla u čių 
Uždegimo Auka —

Furnished Room$j imą, nuspren dė, 
buvo saužudystė. 
ir sesuo nenori 
Jos tvirtina, kad 
turėjusi nei pamato nei noro 
tokio žinksnio griebtis.

Velionės motina ir sesuo 
gyvena adresu, 1510 South 49 
Place, kur greičiausiai kurias 
bus pašarvotas.

Traukinys atvež kūną iš 
Georgia valstijos į Illinois 
centrai stotį. Iš ten jis bus 
nuvežtas į laidotuvių direkto
riaus A. Petka'us koplyčia, 
viršuj paduotu adresu.

Įvykis sukėlė didelį sujudi
mą Cicero lietuvių tarpe. 
Daugelis iš jų velionę gerai 
pažinojo ir su ja dažnai suei
davo.

kad mirtis 
Bet motina 
tam tikėti, 
velionė nc-

SunkiaiBRIDGEPORT. T 
susirgo plačiai žinomas Bridge- 
porto biznierius p. Anton Chu- 
ras, 3253 So. Halsted St. Gy
dytojas pripažino, kad gali bū
ti influenza, bet tikisi, kad li
gonis greitai pasveiks.

— VBA.

VIENAS arba du kambariai mer
ginom ar moterims prie inteligen
tiškos moteries. Nebrangiai. Visi 

patogumai. Tel. Humboldt .3789
Furniture & iixtuyres

Rakąndąi-Itaisai

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

7200 So. Green St. *.

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

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
Ir sinkorn. Taipgi itonj fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu mirksite kitur.

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

CALumejt 526,9. 
{Naujoj Vietoj)

PARSIDUODA kampine taverna, 
biznis išdirbtas kėtvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompeticijos nėra. Kreip
kitės 3659 Sd. Hoyne Avė,.

Fairirtis buvo ne- 
nai, Karo- 
lei, kurios 
"’^ųdžioje 
kelionei j

Kiškunaitės ’ 
tikėtas smūgis 
linai ir 
pereitos 
velionę 
Floridą. Ji ten fšvyko pataisy

 

ti sveikatą, ku|-i pakriko po 

 

tėvo, Walter KBkuno, mirties.

Waycross, Geofgia valstijos 

 

koroneris, kuris darė tyrinę—

sesutei M 
(savaites 

išlydėj

Boston Shoe Store 
Pinigų Vakaro 

Laimėtojai
Hlivo 74 dovanos. 1

Bridgeporte pereitą pirma
dienį, gruodžio 28 d., Lietu
vių Auditorijoj įvyko Boston 
Shoe Store laimėjimai. Publi
kos atsilankė pilnutėlė did
žioji svetainė.

Iš viso buvo skirta 74 pini
ginės dovanos—bendra suma 
$200. Di 
teko p-lei
Wallace, po’ $10.00 išlaimėjo 
Mrs. N. Adams, 920 West 34th 
st.; Miss S. Kolinski, 3256 So. 
Racine avė.; Raymond Itanni, 
3652 So. Emėrald avė. Sekan
čios 70

ioji dovana $50.00 
a Graves, 3001 S.

j"w

ban-

pa-

vakar 
influ-

Nori Legalizuoti Ki- 
no Teatrų “Bank 

Nights”
I

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—T-Yestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms—Papuošimams.
4180 Archer AvenuePhone LAFAYETTE 5800

*?r

rius”, kurie užsiima arklių 
lenktynių lažybų bizniu.

Jie prasikalto opozicijos 
jai, bandydami išplėtoti 
“biznio” teritorijų.

apšaudė
iš kulkosvaidžių,

Atidėjo suimtų teatrininkų 
bylą iki sausių 15

gau- 
savo

abu• “Budeliai” 
gangsterius 
kai jie lipo 
lį, prie <

Nežinodami, kad / jiems ne
pasisekė tikslo atsiekti, “bude
liai” pabėgo.

lipo į savo autoinobi- 
3253 Fillmore streety'

Išvaikė CIO Simpa- 
tizatorius — Univer

siteto Studentus

Miesto advokątąs J3ąrpęt 
Hodes ruošiasi bylai prieš tea
trų savininkus, kurie rfhsidė-. 
jo miesto įstatymui, drauįžian-į 
čiam rengti “Bank Nights”.

Bet miesto tarybos narys,, 
Walter J. Orlikowski, iš savo 
pusės ruošia projektų įstaty
mo, (kuris legalizuotų “Bank. 
Nighta” rengimą. j

Miešto byla prieš teatririįn-! 
kus ateis svarstymui sausio Ibį

Siunčiam -GUm ^Telegrama | vlm 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėmis, Bąnkietams
* ir Pagrabanis

3316 So. HalSted &L
Tęl RPUleyard 7314

—■—RH1 n ’ ■ i i rrm ■ , — ■    ■ ■«^i| 

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerą pamo
kinimu.

Garsinkites Naujienose

............ I ■■■! i ■ ■■ «■■■>■■■■■ ■> į i ■ i ■

STOGDENGYSTfl
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies Stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
dau jama., 

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

For Kent

PARSIDUODA Taverna, gražioj 
apielinkėj, renda pigi. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. “

5601 So. Carpenter St,

blėties 
pagei-

ėo.

RENDON — išrenduoju Taverną 
gerai žinomam buvusio Meldažio 
name, 2244 West 23rd Place ir ge
rai išdirbta vieta. Renda nebran
gi. Kreipkitės prie savininko Rapo
lo Girčiaus. 2242 West 23rd Place, 
teį Canal 6096. 

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITPING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 8486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniaią.

.................... — .J i- ■ 1 1 ■■ i

AR IEŠKOTE moderniško < tąver- 
no ? Būtinai turite pamatyti Šitą. 
Šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai .eina.

2436 Weąt 47th St.

PARSIDUODA tavernos taCs. 
Randasi prie dviejų gatvekarių li
nijos. 3106 So. Hajsted St.

Help Wanted—Female
DArbintakių reikia

MERGINA — motinai pagelbėti 
—savas kambarys ir vana, $5.00;

711 Judson Avė., Evanston, arti 
Main St. L station. r ' 

Greenleaf 5355

REIKALINGA augusi moj£ijs 
prie namų darbo — tik 2 šeimyno
je, nereikia drabužių plauti nė yį3- 
gį virti. Kreipkitės Mrs. Misevich, 
5650 So. Wentworth Avė. l-os hdjos.
. .-i i.i .............. —«■ III.   I      

Trijų krėslų visi reikmenys P 
parankumai naujovišką! įriserigta, 
naujam (apartment) name; Brio- 
žasties savininko mirties, parsiduo
da arba' išsinuomuoj# M. iStUkas, 
922 Gien Flora Ave„ Waukegw4H. 
. .     ——................... i-—

REIKIA jaunos merginos bend
ram namų darbui ir prižiūrėti kū
diki—turi būti

.JĮ, ..... ^^,-g

REIKALINGA

• • '• 1 _ ________ ___________________

■MlbŽASr> PRUDENCUA RACHUNAI
, ‘'51,'1 ’,•’t’ • Ą ' 1 '

Svejkina visus su Nąująis Metais ir užkviečia savo drau
gus ir kostupierius sutikti Naujus Metus prie geros mu
zikos ir ska^iiĮ užkandžių VELTUI,

AUDITORIUM TAVEKN
73|$7 So, Halsted Street

aTa .

MARIJONA SEDEMKIENĖ, 
po tėvais Busilaitė

Persiskyrė sū šiuo pasauliu 
Gruod. 28 d., 7:30 vai. rytą, 
1936 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lazdijų miestely, Seinų 
apskrity* " ’ •* • *' •

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

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

Kūnas pašarvotas randasi 3. 
R. Eudeikio koplyčioj 4605 So. 

, Hermitage avė. Laidotuvės 
įvyks ketverge Gruodžio 31 d. 
8:00 vai. ryto iŠ kop. į šv, 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. * \

Visi A. “ " 
demkienės 
pažįstami

Policija uždraudė jaunuoliams 
surengti demonstracijų prie 
plieninės

Policija išvaikė <100 studen
tų būrį, kuris susirinko prie 
Carnegie-Illiriois Steel Corpo- 

ir eiga| ration dirbtuvės, ties East 89

i patyrusi. Siegel, 
915 ‘ Hyde j Park Bnulevą^d. 

i«i> f 'i
mergins dribti

grosernėje. ’ Darbąš ąnt visados.
5419 So. Ashland . Avė.

Įduoti tais

yt

liyww

SUSIRINKIMAI

meninis 
viams.

anų nuo $5.00 iki 
skirtingiems as- 

idžtiumoje lietu-

imo tvarką f 
prižiurfjo p. Harry Patiche, 
savini as Boston Shoe Store 
batų ^krautuvės, antrašu 3435 
So. Halsted st. Jam pagelbė
jo V. B. Ambrose, Geo, ir 
Chas. Stephens, ir tūla p-lė iš 
publikos, kuri aprištomis aki
mis traukė laimės bilietus iš 
dėžės. Visa nuotaika buvo 
gana sėkminga ir publika 
siskirstė pilnai patenkinta.

Du gengsteriai iš
truko nuo mirties 

per plauką
“Budeliams” nepasisekė įvy

kinti mirties nuosprendžio

“Gengsterių teismų” “bude
liai” vakar anksti rytą bandė 
sušaudyti du “nusidėjėlius”, 
bet jiems nepasisekė tas pa
daryti.

Jie bandė nušauti Nathan 
Treger, .37 metų ir Samuel 
Krakover, 28, senus, Chieagos 
policijai žinomus “gengste-

Street.
Jaunuoliai norėjo ten sureng

ti demonstraciją, paraginimui 
darbininkų rašytis į CIO unį-j 
ją. Jie atstovavo American! 
Students Unibn organizaciją. ’

Studentus vaikyti suvažiavo į 
trys detektyvų patrolės ir 20: 
pėstininkų policistų.

Negalėdami demonstruoti, 
studentai dalino darbininkams! 
lapelius, kuriuose nurodė, kad! 
65% Gary darbininkų jau su
siorganizavo. Jie ragino visus j 
darbininkus remti CIO.

Planuoja platinti 
knygas tarp pro
vincijos žmonių

Daktarai perspėja chicagiečius 
saugotis; plečiasi ir influenza

.i >n

Sveikatos departamentas ifc* 
visi gydytojai perspėja žmones 
saugotis influenzos ir plaučių 
uždegimo. Dabar Chicagoje 
siaučia tų ligų epidemija.

Vėliausia eįridemijos auka, 
tarp lietuvių buvo Jonas Stri- 
pakus, kuris vakar pasimirė 
Cook apskričio ligoninėje nuo 
plaučių uždegimo.

Per 27 gruodžio dienas ta 
liga susirgo 1,335 žmonės, o 
mirė 330.- Influenzos aukų bu
vo 351. 35 iš susirgusių nu
mirė

NamaidbeinA P<

TIKRAS PARGENĄS
4-flatų muro namas, kan^hds, 

2-garage, steam heąt, 11 mėtį se
numo* Persiduoda už

Dabartiniu laiku Chicagoj 
vyksta konvencija American 
Library Association. Suvažiavę 
delegatai; ieško praktiškų prie
monių platinimui knygynų 
knygų tarp 45>000,000 Ameri
kos provincijų gyventojų.

FRE» LIEPA
Persiskyrė'; SU šiuo pasauliu Gruodžio 28 dieną, 9:00 valandą 

vakare, 1936, m. sulaukęs 39 metų amžiaus, gimęs Chicago, Ilį.
Paliko dideliame nuliudime moterį Helen, po tėvais Marger, 

sųnų Fred, 2 . dukteris, Dolores ir Gatherine, *3 .brolius, Joną, Juo
zapą ir Kazimierą jr jų šeimynas, seserį Anną Kalvelis,'švogerį 
Joną, uošvius Vincentą ir Juzefų MargeriUŠ, dėdę Memartą Si
monaitį, tetą Ona Labanauskienę ir jų šeimynos, ? pusbrolius-^- 
Juozapą, Antaną Jr Povilą Liepus ir jų šeimynas; pusseserę Juliją 
Petraitienę ir jęs šeimyną, 4 švogerk.as, Patricis Jautaftas, 
Cathęrine Gilgąth, Julija Becker, Delia EckĮund, švogęrį Juozapą 
iftiarger ir jų šeimynos ir daug kitų ginųnių.
' Kūnas pašarvotas randasi 3124 So. Lowe Avenue. .

Laidotuves -įvyks * Subatoj, Sausio dieną, l'O.sOO vaL ryto .iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje , atsibus gedulin
gos pamaldos" už velionio sielą, o iš ten bus nuįy.Įlėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Fred Liepos giminės, draugai ir 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir šutei 
iinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nliudę liek'alne,
' . ' - . _ ■ . 1 I. '

Moteris, taus, dukterys, broliai, sesers fr kitos gimines.
Patarnauja laid* direktorius S. P. Mažeika, tel. YARpS 1138

A. Marijonos Se- 
giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, '
Sanai, brolis, sesuo, marčią, 

anūkas ir gimines.
.Patarnauja laid. dir. į. F. 

Eudeikis, tel. Yards 1741.

W'H | i ■'...........i" >!!W

‘•Užburti Turtai” veikalo repeticijos atsibus trečiadienio vaka
re, 8 vai., 814 W. 33 St., buvusiame Universal Clubė. Visi 
Dramatiško Ratelio vaidylos, kurie turi paėmę roleš, malo
nėkite būtinai dalyvauti. Laiko nebedaug, perstatymas at
sibus sausio 24 d., Lietuvių Auditorijoj. Rengia Chieagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir LSS Chieagos Centralinė įuopa.

Kopų
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo susirinkimas penktadienį, sau-

* , ‘ I

šio 1-mą nebus dėl Naujų Metų šventės. Susirinkimas ati
dėtas ligi vasario 5-<tos 1937 metų. —A. Kaulakiš, rast.

^Cietųvių Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadieny, 
{gruodžio 30 dieną, 7:80 valandą vakare, Fęįlowshi,p House, 
831 W. 33 place. Bus rinkimas valdybos 1937 metams ir 

‘ teks daug kitų reikalų atlikti draugijos gerovei.
M. Zolpienė, pirm.

JONAS STIRPAKUS
Persiškyrė su šiuo pasąuliu 

Gruod. 29 d. 7:30 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs 29 metų am
žiaus, gimęs Springfield, III.

Paliko dideliame nuliūdimą 
moterį Bronislavą po tėvais 
Nausiedaitę, ; dukterį Arlene 
216 metų, motiną Marijoną, 
tėvą Joną, 3 seseris: Sophia 
Ųrbikienę ir švogerį Antaną, 
Oną Karčiauskienę ir Švogerį 
Juozą, Stanislovą Steponavir 
čįenę ir švogerį Walter, brolį 
Bernardą, uošvius Kazimierą 
ir Konstanciją Nausiedus ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4518 So. Fąirfield; Aye.

įvyks šešt. Sau
sio 2 4. 8:00 vai. ryto iš na
mų į ^eksdt^ Fras. Pan. $y. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą o jš ten bus nu
lydėtas į šv. Karimiero kap.

Visi A. Ą. Jono Stirpako 
giminės, draugai ir pažjstam.i 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
.atsisveikinimą. > ; . i

Nuliūdę liekame, 
moteris, duktė, tėvai, seserys, 

brolis, šyęgeriai, |įQŠvi$į 
ir giminės*. ;

Patarnauja laid. dir. Lacha- 
vac? ir .Sunai, tel. G^ual ,2515.

i*. ' —

KAZIMIERAS KIUPEMS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 28 dieną, U;35 valandą 

ryto, 1;936 sulaukęs ;38 metų amžiaus, gimęs KvŠdarpos par.., 
"į $&uragės apskrity.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
* ’ Kame nuliudime" moterį Eleną, po tėvais Klrskal- 

yąite, dukteris Ądolę ir Grasildą, 2 pusbrolius Meteušą ir ta 
ną Ktupelta/ 4 pųsąėseres Palioniją Jucienę, Agotą Hmulieųę, 
Ąneję Ą^tięhę, Madoną Grikšiepę ir sesers 2 dukteris—Bronis- 

ir Oną paulikaitę, sūnų Alfonsą ir *šv 7_* Joną 

 

ujiką. O Lietuvoje motiną Pauliną, 2 brolius—-Juozapą (r Ęta- 
mslovą, # seserį Petronėlę. Taipgi dėdę .Joną K&peJį ir dwg 
kitų gimimu .. HHsL '

Kūnas pašarvotas 3949 Muskegon Ąve., So. Chicago, RJ,
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 2 dieną, 8 vai. ryto iš namų 

į sy. Juozapo parapijos , bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos .už velionio sielą, o iš ten hus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. ii|i |M|

Visi Ą, A. Kazimiero Kiupelio giminės, draugai ir pažįstami 
-esat nuoširdžiai kviečiami dab/v.auti ląjdotuyėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,
Giminės.

Paliko

Moteris, Dukterys ir
Patarnauja laid. dir. Į. J. Žolp, tel; j&ulevarjį 5203.

JONAS VENSLOVAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 27 dieną, 12 valandą 
dienų, 1936 im, sulaukęs 46 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių aps
krity, Girkalnės parap., Ražai
čių kaime.

Amerikoj išgyveno įs metus.

Paliko dideliame nuliudime 
ięųotęrį Teklę, po tėvais Moc- 
kiukę, 3 dukteris Sofiją Nor
kus, žentą Joną, Byonice ir 
Anną; .posūnį Kazimierą Pui
doką, podukrą Helen Rųss, 4 
anukus, brolį, pusbrolius, dė
des ir kitų giminių, o Lietu
voje motiną Petronėlę, seserį 
Anelę ir gimines.

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

Kūnas pašarvotas randasi 
8305 So. Halsted St

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. Gruodžio 81 d., 10 vai. ry
to iš namų bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi A. A. £oiio Venclovo 
giminės, draugai ir pažįstame 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm pąškųtinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
♦ .

Moteris, dukterys, žentas ir 
kitos giminės.

/

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius S. P. Mažeika, 
Tel. Tardą ;ijL88.

nų.
2. S. MICKEVIOE « 

6816 So. Pasteru 
Hemlock 0800
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RESYVERIS turi pąr 
gąlows, 2 flatus ir dįd _ 
prapertę, jūsų pačių kaina, išmokė
jimais. Telefonuokite Centai 15308, 
kambarys 1604, 228 No. La Šalie 
Street.

ŠIĄ SAVAITĘ TIKTAI! ' '
Pietų vakarų kampas 66 ir Fair- 

field avė. 4 flatų plytinis, 7 metų 
amžiaus—štyiuas-—du 5 ir du - 4 
kambarių. General Electric refrige- 
ratęrius renduoiw»as — foridaų- 
sure. $12,000. Išmokėjimai.

6420 So. Caiifornia— 6 kamba
rių plytų rezidencija. B.uso $10/000 
dabar $5,300. Išmokėjimai-

5743 So. Roman—5 kambarių ply
tų bungalojy—gąrąžas* Bargenas už 
$4,400. Išmokėjimai.

W<est Highland Realty Company 
8110 Sq.;i Ashland Avenue 

Stewart 8601
11 ——■> ,i— ■!>«!■ N ■■ ■' ik

PARSIDUODAbeveik akras že
mės ir 5 kambarių medinis namas 
arti 55-tos $2500. Marųuette Parke 
2 pagyvenimų medinis po 4 kainb. 
$3,25000 arti Westem avė. S pa
gyvenimų Brighton Parite, medinis 
$2,250.00, $500 ar daugiau cash, 
kita kaip renda. ' Kasys Uraikis, 

4708 So. Westem Avė.
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

12 Žuvo Lėktuvo Katastrofoj e "Pagrobtas Berniukas

IIN PhotoNaiijienų

Naujienų-Acme Photo

aujienų-Tribune Photo

Vakar Automobiliai 
Užmušė 5 Žmones

Trys pagrobė mote
riškę ir ją išgėdino

Mar- 
prieš

yra,
1361

Iššoko iš devinto aukšto 
shall Field krautuvės 
Kalėdas

Baronesė 
f 

kurią 
buvęs 
VIII.

žuvo lėktuve. — 
“Skr aidžioj ant i slaugė” Yvo- 
nne Trego iš Hastings, Mieli 
žuvusi keleiviniam lėktuve, 
kuris nukrito prie Saugus,

NAUJŲ METŲ 
LINKĖJIMAI

Armour Bendrovė 
Padarė Apie $10 

Milionų Pelno

Nusižudžiusi Mergai 
tė Buvo Našlaitė bekren- 

mirė William 
1820 South

įkalinti, 
Raymond Špato, 40, 
u barzdaskutyklos,

MOKĖS
Turtingas chicagie

Apskaičiuoja, kad šfmet už 
jnuštų bus suvirš tūkstančio

John J. Kenny, 7604 South 
May Street;

LAIVYNO VADAS. — 
Vice Admirolas Mitsuma- 
sa Tonai, naujas Japonijos 
laivyno viršininkas.

Naujienų-Acme Photo

padare apyvar 
$748 mįliottus. Naujienose jūsų giminėms ir draugams 

priduos drąsos ir j energijos grumtis su 
gyvenimo aplinkybėmis.

PADIDINTA NAUJŲ METŲ LAIDA 
IŠEIS KETVIRTADIENI, GRUODŽIO 

31, 1936.

KARALIAUS GASPADI- 
Buvusi amerikietė, 

Rothschild, pas 
Austrijoje, gyvena 

karalius Edvardas 
N-nų-Acme Photo

Muriel
14 metų mergai- 

kaip buvo

Nespėję iškilmingai sutikti 
-naujuosius metus, iš kurių vi
si daug gero laukia, chicagie- 
čiai tuoj susilauks rūpesčių.

Sausio 4 d., paštininkai pra
dės išnešioti visiems darbinin
kams ir biznieriams 1936 me
tų “income taksų” blankas.

Prokuratūra išdalino- pašau 
kimus atvykti i tardymą tris 
dešimčiai Chicagos advokatų.

Jie bus kvočiami apie “Am 
balansų vaikymo” raketą, ku 
ritfo tie advokatai užsiėmę.

Jų vardus išdavė “vaikyto- 
jas” George L. West, pas ku
rį užtiko gaujos narių — ad
vokatų ir gydytojų sąrašą.

Chicagos miesto teismo Na
minių Santykių skyrius sako, 
kad gerėjanti laikai atsiliepė 
ir į šeimyninį gyvenimą. Vy
rai ir žmonos pradėję daugiau 
smarkauti./Palyginus su perei
tais rnetaiš, • ; skundų ir/ bylų 

skaičius šįmet padidėjęs 21%.

Užsiėmę “Ambulansų 
Vaikymu”

nuo Marshall 
9-to aukšto 

užsimušė gra- 
mergina. Nie-

Detektyvas Andrew Rich
arde iešlko drąsuolio—vagies, 
■kuris iš jo spintos pavogė, re
volverį.

Pavogė Detektyvo 
Revolverį

•Sunkiai susižeidęs 
tant nuo laiptų, 
Medai, 72* metų 
3rd avenuė;

Visi buvo šimuti; ketvirtas 
buvo užpuolęs 12 metų mer
gaitę

PAGROBTOJO TĖVAS. 
—Dr. W. W. Mąttson, Ta- 
koma, Wash., kuris veda 
derybas su pagrobto sū
naus “kidnaperiais”, Jie 
reikalauja - $28,000. x

Naujienų-Acme Photo

Nauji Metai — Nauji 
Rūpesčiai

Automobiliai vakar dieną 
Chięagoje užmušė 5 žmones. 
Užmuštieji yra:

Peter Peczly, 6511 S. Ko- 
minsky avenue;

BANDĖ NUSINUODYTI 
-—16 metų Eliane Pearson, 
chicUgietė, kuri bandė nu
sinuodyti, kai dėdė už
draudė vėlai išeiti “dei- r 
tams.”

“Naujienų"-Tribūne Photo

KALĖJIMAN. —“Pavyz
dingas” Calumet High, Chi- 
cago, mokinys, George 
Katnber, uždarytas metams 
kalėjimo už 14 apiplėšt-

Mrs
West Harris street, ir

Albert F. Kasper, 75, 9732 
South Hoyne

Statistikos 
apskaičiuoja, 
mobilių 
žmonių 
stančio.

Remkite savo apieiinkes 
biznierius

Prokuratūra Kvos 
30 Advokatų

Sausio 'd., išsiuntinės 
come Tax” blankas

avenue.
žinių rinkėjai, 

kad šįmet auto- 
nelaimės© užmuštų 

priskaitys suvirš tuk-

Pirkite savo apielinkSs 
krautuvėse

NELAIMINGOS DURYS. 
—Per šias duris “kidnape- 
riai” įėjo į Mattsonų bu
tą, ir išėjo su jų 10 metų 
sunuini.

Naujienų-Acme Photo

Henry C. Schramm, 2104 
Grant street;

PAGROBĖ SUNŲ.—Mrs. 
W. W. M&ttsęn, kurios 10 
metų sūnų pagrobė “kid- 
naperiai”, Takomoje, Wa- 
shington.y

Naujiąnų-Acmę Photo

SUIMTAS Už 
čius 
tis, William H. Malone, su
imtas New Yorke už j ne
mokėjimą valdžiai $59,579 
mokesčių.

Naujienų-Acme Photo

Prosperity” ir na 
minių santykių Išgėdintoji moteriške 

Mrs. Dorothy Jhanizan, 
Washington Blvd.

• J' ‘ '

Ketvirtas nežinomas pikta- 
daris bandė užpulti 12 metų 
mergaitę, Lois Worcester, 2337 
N. Cicero avenue. Jis pabėgo 
kai išgirdusi mergaitės riks
mą pasirodė jos motina.

Prieš Kalėdas 
Field krautuvės 
lango nušdko ir 
ži, apie 29 metų 
kas/ikišiol negalėjo paduoti jos 
pavardės.

Vakar, tačiau, vienas H. 
Malette pareiškė, kad velionė 
buvo Florence Joan Utley, naš
laitė iš Tulsa, Oklahoma, at
vykusi Chicagon darbo ieško- Du Boston departamentinęs 

krautuvės/ detektyvai suėmė 
vagį. Milžiniško tai butą va
gies — šešių pėdų, keturių co
lių aukščio. Suimtasis yra 
Jimmy Miller, 23 metų high 
school atletas. >

Didžiulė. ■ mėsds
Armour and Company skelbia, 
kad per 1936 metus padarė 
dešimts milįohų ?ir $84,492 pel
no. Bendrove 
tos už suvirš

Trys Northsįdiečiai vyrai 
valkar prisipažino pagrobę nuo 
gatvės moteriškę ir ją išgėdi
nę vienos barzdaskutyklos 
skiepe. .

Visi, buvo suimti 
Jie yra, ' 
savininkas, 
kuri' randasi prie 504 N« Ash
land avenuė, ; Walter Smith 
parkų distrildo tarnautojas 
1361 W. Hubbard street, ii 
James La Rocco, 25, 1459 W 
Grand avenue.

LIUDININKĖ
Mattson 
tė, kuri matė 
pagrobtas jos dešimts me
tų broliukas Charles.

Naujienų-Acme Photo

“JUODOJI KNYGELĖ”. — Suimtas ambulansų 
“vaikytojas” George J. West rodo Chicagos policijai, 
“juodąją knygą”, kurioj vardai gaujai priklausančių 
gydytojų, advokatų ir kitų žmonių. - - ■

p. N aujienų-Tribune Photo

NAUJIENOS, Chicago, I1L
, ....... ■■■.—

Mirė nusiritęs nuo Laiptų
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12 ŽUVO SUDUŽUSIAME LĖKTUVE. — Liekanos puikaus keleivinio lėktuvo, kuris sudužo atsimu
šęs į kalną, prie Saugus, Cal. Trys įgulos nariai ir devyni keleiviai buvo užmušti. Lėktuvas, matyt, susi
kūlė paklydęs audroje, kuri siautė tuo laiku kalnuotose Californijos apielinkese. Tai yra ketvirta didžiiu 
lė lėktuvų katastrofa Jungtinėse Valstijose, gruodžio mėnesį
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