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Pareiškė Amerikos kapitalo norus
LAMONT DU PONT REIKALAUJA 
PASTOVUMO SĄLYGŲ BIZNIO IR 

PRAMONĖS VEIKLAI
NEW YORK, N. Y., gruo

džio-^. v— Vienas Amerikos 
bfžhlb vadų — tokių vadų, ku
riuos pripažįsta patys biznie
riai, pramonininkai ir finansų 
tūzai — yra Laipont du Pont. 
Kalbėdamas Nacionalios Fabri
kantų Asociacijos sUvažiavL 
mui antradienį Lamont pasiū
lė planą, kurs, pasak jo, rei
kalautų šalyje $25,000,000,000 
naujų investmentų laikotarpiu 
nuo 2 iki 10 metų ir suteiktų 
darbo 3,000,000 milionams nau
jų darbininkų.

Koks du Ponto planas yra? 
Esmėje toks: 1 — gamyba ir 
populiarizavimas naujų produk
tų, 2 — išplėtimas rinkos da
bar gaminamiems produktams 
sumažinant jų kaštus, 3 — 
pripažinimas, kad visi turi gau
ti tinkamą atlyginimą už savo 
pastangas, jų tarpe ir kapita
las.

reikalavi-

taksų ra- 
mažumas)

žavimas taksų tam tikram 
nomam laikui, 2 — stabiliza
vimas sąlygų 'darbui per tam 
tikrą žinomą laiką, 3 — umus 
stabilizavimas legalių nuostatų 
(teisių), sulig kuriais bizniui 
tenka veikti, ir pakeitimas jų 
tik aiškiai publikos 
mui pasireiškus.

Pasak du Ponto, 
ta (jų didumas ar
arba algų skalė esančios ne 
taip svarbios, kaip stabilizaci
ja (pastovumas). Mat, bizniui 
ir pramonei tenka planuoti at
eitis, apskaičiuoti pajamos, iš
laidos, pagerinimai, remontavi- 
mai ir tt., ir’ tt. Tuo gi tarpu 
streikai, sulaužyti kontraktai, 
kovos pačių darbininkų tarpe, 
nuolatinis pavojus naujų biznį 
varžančių įstatymų nuvarė biz
nio planavimą į azartiškų lo
šėjų kategoriją. Biznis nori 
nustatytų,'patvarių savo veik 
lai šąlygų.

Tai tokie’ yra vieno stambių 
jų Amerikos biznio vadų rei- 
k&U’Jimai. 
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Japonai laukia Nan- Melionai turės už- >

Kas 
planui 

' Esmėje

reikalinga du Ponto 
gyveniman?1* Vykdyti? 
štai kas: 1 — stabili-

kingo paėmimo
TOKIO, Japopija?"gruo<?žio 7

mokėti taksus
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WASHINGTON, D. C., grup- 
/fyksų rūkalais’ Apfci

Visi nekantriai laukia žinių liavimo Taryba antradienį iš- 
apie Kinijos sostinės, Nankin-'nešė sprendimą, jogei velionis 
go, puolimą. Tačiau japonai Andrew Melionas nenorėjo vąl- 
nesitiki, kad Nankingui puolus džios apgauti, šitoks sprendi- 
ateis karo galas. Jie mano, jo- mas eina Meliono kreditan, 
gei kinai pasitrauks į Hunan 
provinciją ir mėgins kovoti to-Į taksus už 1931 metus Meliono 
liau, gaudami šiokios tokios pa- turtų globėjai turėš sumokėti, 
galbos iš rusų.

w t

Tačiau taryba išsprendė, kad

. kuri AILAmVri
!T4’vaL, 12 min., 28 šek.Atuo nustaty- 

. dama naują greitumo rekordą. Pirmesnis, rekordas bu
vo 5 vai., 1 min., nustatytas Jimmy Weduell. Atstumas 
tarp abiejų miestų yra 1,170 mylių.

IR LENKIJA IEŠKO KOLONIJŲ

Ekspliozijoj žuvo 
penki

GLOVERSVILLE, N.

drabužių dirbtuvėje

ekspliozija kilo 4š- 
sklepo aliejaus pe-

Darbo atliko mažai, 
o užmokesnį pa

siskyrė
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 7. — Speciali kongreso 
sesija iki šiol dar neišleido nė 
vieno įstatymo, kuriems leisti 
buvo sušaukta. Bet jau ndta- 
rč kongresmanai paskirti sau 
$222,000 kelionės lėšų j specia
lią sesiją vykti ir iš sesijos 
namo sugrįžti. Kongresmanai 
gaus kelionės išlaidas vis vien, 
ar jie pasiliks Washingtono 
šventėms; ar važiuos namo7 — 
po 20 centų myliai.

Biednuomenč neša 
taksų naštą

SPRINGFIELD, III., gruod
žio 7. — S. L.įJ<rudelman, lįji- 
nois valstijos finansų direkto
rius, antradienį išleido raportą 
apie Illinois valstijos pajamas 
ir išlaidas. Raportas liečia fis
kaline metus, kurie baigėsi 
birželio 30 dieną šių metų.

Nudelmano raportas rodo, 
kad iš kiekvieno dolerio, ku
rį valstija surinko taksavimu, 
3714. centų gauta pardavimo 
taksais (sąles taxes). Tai bu- 
voAdidžiausias pavienis valsti
jos taksų šaltinis. Pardavimo 
taksus moka kiekvienas asmuo.

įdapgl biednuomenės yra 
Jausią, ir pardavimo 

ksai su !• . > r. r ’
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JAPONAI PRIE NANKINGO VARTŲ
SHANGHAI, Kinjja, gruod

žio 7. — Japonų armijos bata
lionai, prasimušę pro Nankin
go priemiesčius, jau buvo prie 
Nankingo 
gruodžio 7.
siautė visu smarkumu1. Mieste 
kilo gaisrai.

200,000' kinų Jkarių sutrauk
ta ginti Nankingą" prieš 75,000 
japonų. Bet iš Ąhksto kalbama,

vartų antradieiij,
Nuožmus mušis

Nesikiš j kitų vai 
stybių reikalus

Valdžia ieškojo iš Meliono tak
sų suma $3,075,103, Taryba 
įpareigojo ‘Valdžios ir Meliono 
turtų globėjų advokatus susi
tarti dėl taksų sumos, pasire
miant jos, tarybos, surastais 
faktais. Susitarta .$700,000 su‘-

Neleido pikietuoti 
kasyklos

kad Nankingą neįmanoma at
laikyti.

Kinų vadas, generolas Chiang 
Kai-shek, lėktuvu išskrido iš 
Nankingo.

Civiliai gyventojai persime
tė į tas miesto apielinkes, ku
rios randasi kiek atokiau nuo 
mūšių vietų. Civilių gyventojų ‘ 
tarpe užsiliko keliolika ameri
kiečių.

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 7. — Inter-Americah Cen- 
ter paskirtyje George Washing- 
ton universitete pirmadienio 
vakare kalbėjo 'Sumner Welles, 
Jungt. Valstijų užsienio reika
lų sekretorius asistentas.

Jis dar kartą užakcentavo 
Jungt. Valstijų valdžios nusi
statymą nesikišti į kitų Ame
rikos ' valstybių naminius rei
kalus. Bet Welles pareiškė ir 
tai, kad Jungtinės Valstijos ne
pritars jokių ne-amerikoniškų 
valstybių užsimojimams pra
plėsti Amerikoje savo politinę 
įtaką. Esą, bet kokios ne-ame- 
rikohiškos valstybės užsimoji
mas jėgos pagalba pavartoti 
savo politinę ar materialę įta
ką Amerikos kontinente tuo
jau pasidarys ne tik Jungtinių 
Valstijų, bet ir visų Amerikos 
valstybių reikalas.

Suomija užmokės 
Jungt. Valstijoms 

dalį skolos
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 7. — Suomijos vyriausy
be pranešė Jungt. Valstijoms, 
kad ji pilnai ir paskirtu laiku, 
būtent gruodžio 15 d. š. m., 
užmokės pripuolančią jai sumą 
$232,143 skolos. Suomija yra 
vienintelė valstybė tarpe, 13 
karp skolininkų, kuri moka re
guliariai ir pilnai savo sko
las.

Laikraštininkai lik 
vidavo streiką

BELLINGHAM, Wash., gr. 
7.—Bellingham Evening News 
Jienraščio redakcijos darbinin
kų streikas likviduotas pirma
dienį. Laikraštininkai laimėjo' 
algų pakėlimą. Streikui vado
vavo jų unija, kuri priklauso

gruodžio 7. — Ekspliozijoje ir mai. 
iš ekspliozijos kilusiame gais
re vaikų 
čia žuvo penki asmenys. Kaip 
manoma, 
imant iš
čiaus kubilą.

Užmušti buvo trys darbinin
kai, kurie triusėsi apie kubi-’j 
lą, p-lė Mildred Engei, dirbtu- ’ 
vės prižiūrėtoja ir dalininkė, 
ir džianitorius, tūlas William 
B. Crispin.

Visas dirbtuvę priekis bu
vo išmestas gatvę.,
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rusų nuteista 
mirti

QUINCY, III., gruodžio 7.
Progressive Miners of Ameri- 

[ ca unijai laikinu indžionkšenu 
‘buvo uždrausta pikietuoti ka- 
syklą B., prie Springfiel(,o. 

J Unijos prašymą panaikinti in- 
1 džionkšeną teismas praėjusį 
Į pirmadienį paneigė. Teisėjas 
Į Adair artimoj ateityje svar
stys reikalavimą padaryti lai
kiną indžionkšeną patvariu.

KRAK0W, Lenkija,’ gruod-j Paryžiuje franeuzų 
žio 7. — Lenkijos užsienio rei- reikalų 
kalų ministeris7'Beck išaiškino paaiškino, kad dabartiniu laį- 
FraricUJijos užsienio reikalų ku lenkų komisija' jau yra iš- 
miništeriui Delbosui lenkų nu- vykusi į salą Madaę;ascar, fran- 
sistatymą kolonijų reikalu. i;

Viena, Lenkija norėtu sura- 
sti vieta savo gyventojų per-u- . , . , , . . .. v. . v * i Atrodo, kad lenkų noras ko-virsiui apgyvendinti. Antra, ji 
norėtų gauti savo pramonei 
žaliavos. Todėl 
ir Lenkijai 
tarptautinėje 
kolonijų klausimais, jei tokia tojų ‘ perviršio problemą jšriš- 
korifesencija bus šaukiama. ,ti.

užsienio
ministerijos atstovas

cuzų koloniją, 
ja galimumus 

\ *

Čia-ji studijuo- 
žydų kolonijai

gan arti su nc-

Nori darbo apdrau- 
dos ĮstatymoMASKVA, Sovietų Rusiją, 

gruodžio 7. — čia gauta pra
nešimų, kad dar 13 asmenų1 BUFFALO, N. Y., .gruodžio 
nutęista mirti Rusijos provin- 7. — George M. Harrison, 
cijose. Dešimt nuteistų kaltin-’ Brotherhood cf Railway and 
ta naikinimu gyvulių, 
gadinimu javų.

vienas Steamship Clerks unijos pre* 
| zidentas, antradienį pareiškė, 
kad artimiausiu ir svarbioji ge
ležinkelių darbininkų problema 
yra išreikalauti Įstatymų, kurs 
Įvestų geležinkelių darbinin
kams apdraudę nuo nedarbo.-ORH

. Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Gal būt snigs; šalčiau; vidu
tinio stiprumo vėjai pasikeftią 
į Šiaurės vakarų vėjus; saulė užsienio reikalų ministėris Del- 
teka 7:05, leidžiasi 4:1^ valan- bos apleido Lenkiją ir išvyko 
dą. a į Ęumuniją.

Delbos vyksta į 
Rumuniją

CRACOW, Lenkija, gruodžio
7. — Antradienį Prancūzijos

Beck reikalavo 
reprezentacijos 
konferencijoje

Mirė žymus moks 
liniukas

i lonijų susijęs 
apykanta žydams ir noru vy
ti juos iš Lenkijos, žinoma, 
lenkai tuo neprisipažįsta ir aiš
kina, kad jie nori tik gyVen-

rįaus japonų
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 7. — Rusijos vyriausybė 
painformavo Angliją ir Fran- 
euziją, kad rusai neims jokios 
akcijos prieš japonus, jei ki
tos valstybės neteiks pilnos pa
ramos , akcij aj, .. (r

Gaujomis Londone žiniomis, 
Francuzijos užsienio reikalų 
ministeris Uelbos painforma
vęs lenkus, jogei rusai vis la
biau izoliuojasi nuo Europos.

Tuo gi tarpu anglai rimtai 
sujudo dėl įvykių Tolimuose 
Rytuose, kiek jie liečia britų 
interesus.

Nicaragua sukilėliai 
išnaikinti

Ieško skirybų
Z''#'’'' . • ■ 4 • ,

Ruošiasi gatvę grįsti 
, tašytais akmenimis

ALYTUS. — Vilniaus gatve 
labai duobėta ir neatidėliojant 
reikahnga pergrįsti. Miesto sa
vivaldybė šią gatvę pasiryžusi 
išgrįsti tašytais akmenimis. 
Akmenys jau beveik paruošti, 
bet 
bus

' TRENTON, N. J., gruodžio 
7. — P-nia Marianoff, garsio
jo matematiko Alberto Ein
šteino duktė, padavė vietos 
teismui prašymą suteikti jai 
skirybas nuo vyno, Ditri 
rianoff. rMarianovai vedė 
lyne 1930 metais. Dmitri 
rianoff yra rašytojas.

Ma- 
Ber- 
Ma-

dvi lėšų stokos grindžiama 
tik pavasarį. Policija puolė strei

kininkus
Vagia Sodnus

lai-

Turkija išsižadėjo 
sutarties su Syrija

NEW YORK, N. Y., . gruo
džio 7. -t- Pirmadieni mirė Dr. 
Wilberforce Eames, New Yor- 
ko viešojo knygyno vyriausias 
bibliografas.

Jisai formalaus mokslo tebai
gė tik, pradinę mokyklą. - Ta
čiau turėjo daktaro laipsnius 
iš Brown, Harvard ir Michi- 
gan universitetų. Skaitėsi' vie
nu didžiausių žinovų knygų. 
Buvę autoritetas Amerikos in
dėnų kalbų ir\ galėjo lengvai 
skaityti kinų in japonų raštus, 
taipjau daugelį AAfrikos genčių 
dialektų.

Esmeso 
vo tokia: 
metus -jis 
knygą “Decline and Fall of the ambasadorius Vokietijai, Wil- 
Roman Empire”. Jis užsirašė Ham E. Dodd (iš Chicagos), 
visus veikalus cituotus šioje rezignavo. Jis pasitrauks iš 
knygoje. Užsirašytas knygas'tarnybos nuo sausio mėnesio 
perskaitė, po jų atsirado dau- 1988 mętų. Naciai jau kuris 
giau, ir taip visą amžių pra* daikas atgal yra daVę šiipras-. 
leido tarp knygų ir su knygo- ti, kad Dodd Vokietijoj nepa
inia. ; \geidaujamas.

ANKARA, Turkija, gruodžio 
7. — Notoj e pasiųstoje Fran- 
euzijos' vyriausybei, kuri tvar
ko Syrijos reikalus pagal Tau
tų Lygos mandatą, Turkija an
tradienį ' 'išsižadėjo ■ draugingu
mo ir nepuolimo sutarties su 
-Syrija. Turkų;> nota sako; kad 
sutartis skriaudė ją. Turkija 
nori padaryti naują 
palankesnę sau.

sutartį

studijų pradžia bu- 
eidamas dvyliktus 
perskaitė \ -Gibbono

Jungt. Valstijų am
basadorius Vokieti

jai rezignavo
■ . . 1 •. ■

*■'*'■1 .................

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 7. — Jungtinių1 Valstijų

MANAGUA, Nicaragua, gr. 
7. — Nicaragua* valstijos na- 
cionalė gvardija praėjusį pir
madienį paskelbė, kad ji už
mušė generolą Pedro Altami- 
rano, sukilėlių vadą, ir visus 
ję bendrus. 1 Taigi Nicaragua 
vyriausybė po trijų metų ko
vos galutinai likvidavo Sandino 
r Altamirano sukilimą.

Vokietija norinti tik 
savų kolonijų

BERLYNAS, Vokietija, gruo-. 
džio 7. — Hitlerio vyriausybė 
antradienį užtikrino belgus ir 
portugalus, kad ji neieška jų 
kolonijų Afrikoje/ 9 tik nori 
itgauti savas kolonijas, kurių 
neteko Didžiojo kąro paseko-

Mėtė bombas į Bar- 
celoną . »i,.^.iy 1, u.......... .  Z

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 7. — Ispanijos fašistų lėk
tuvai ai)tradiėn| mėtė bombas 
į Barceloną. 50 civilių gyven
tojų užmušta ir apiez 100 sifr- 
žeista. ■

ŠVĖKŠNA.—Paskutiniu 
ktf visoje apylinkėje atsirado 
net tokių vagių, kurie vagia 
ne tik daiktus, bet ir iš sod
nų jaunus medelius, kaip, pvz., 
obelaites, vyšnias, 
šiomis dienomis iš 
dvaro savininko, 
mok. J. Račkausko
piktadariai nakties metu išro
vė iš neseniai užsodinto jauno 
sodnelio 20 jaunų obelaičių.

kriaušes.
Snypškių 

gimnazijos 
nežinomi

HANSAS CITY, Mo., firuo- 
džio 7. — Pirmadienio vakare 
Kansas miesto policija ašari
nėmis ir smirdančiomis bom
bomis išsklaidė automobilių 
darbininkų demonstraciją prie 
Fordo įmonės. Keletas darbi
ninkų randasi ligoninėje, nes 
gasai paveikė jų sveikatą.

Daug baudų už ne
švarų

po ke- 
kurias 
gyven- 
švaros

MARIJAMPOLE. — Mari
jampolės Apylinkės teismas be
veik kasdien sprendžia 
lėtą ar ' kelioliką bylų, 
iškelia policija miesto 
tojams už nepalaikymą
parduotuvėse, gatvėse, kiemuo
se ir kitose vietose. Už nešva
rą teismas baudžia gana smar -5 
kiai —- po kelioliką ar kelias
dešimt litų*. ■ šios rųšies bylų 
daugiausia turi žydų tautybes 
gyventojai. Taip pat šiuo me
tu labai daug sprendžiama va
dinamų "cukrinių” bylų, šios 
rųšiės bylas prieš cukrinių run- 
kelių augintojus iškelia įva^ 
rys kreditoriai, kurie, negalfe- 
dąmi kitokiu budu atgauti sko
lintus pinigus, skolos ieškoji
mą nukreipia į cukrinių run
kelių /užmokestį.

PASIUSKIT y I 
GIMINĖMS i J
LIETUVOJ

•i'*

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C 
LIET UVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki

1 vai. popiety
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KORESPONDENCIJOS
" 1 Į    »*■ ii    J UM       .1

S. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI

---- -------------- -------------------- r
Savickas įr Ligonio, kurią atli
ko Stružas. Kadangi neteko ma
tytį knygeles “Audra Giedroje”, 
tai veikiančių ypfiitų nežinau, 
bet paduosiu vaidilas:

Ponas — Savickas;
Ponia — šiinaitieriė
Jų tarnas
Jų duktė -
Ligonis — Stružas;
Jo duktė — Ruž'utė;
Jo Sesuo r- .Sinkevičienė
Jo Sūnūs L- Rųmėikas;
Jo daktaras

Verseckas;
- čevinskaitė

NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, gruod. 8, 1937

si tiki SLA. 77 kp., nss ką 
skelbia, tą ir išpildo. Taip 

• šiuo kartu, neapvylė publikos 
-Jos susirinko daugiau, negu ti- 

77 kuopos susirinkimas, kuria- hėtaai. : ' ' \ ' •
me nariai nominavo Pildomąją*. pa.ta vakaras, “Audra Gied- 
Tarybą, įvyko gruodžio 5 d, No- ;roj€»/, gana, juokinga komedija/ 
minacijų rezultatai buvo seka- į jej vaidilos lošia.' Tiiriu’pa- 
mi: . I sakyti, kad šiuo kartu kaip tik j
Į prezidentus Bagcčius ....29 Jr turėjom gerus vaidilas, kurie
į Vi^e-prezid. Mažukna ..... 37 atitiko savo rolėms. Jie teenoje
J sekreibrius Vinikas ......... 30 jautėsi kaip namie. Aiškiai kal-
Į Iždininkus Gugis ........ :.. 35 ga]ima girdyti kitam gale
į Iždto glob. Mikužiutė ....... 30 Į svetainės. Publiką klausė kuora.

! Mockus ........... 30 miausiai ir netrivojo juokais.
Į Drį Kvotėjus .................  35

P. G. ALEKSYNAS

Vinikas Nei Vieno Bal
so Gary Kuopoje

GARY, LND. — Gary SLA 
284 kuopos priešmetinis susirin
kimas taipgi įvyko giuodžio o 
d. Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J, Vaitkus. Protokolą 
perskaičius ir skubiai atLkus 
bėgančius reikalus, eita pr.e no
minacijų Pildomosios Tarybos. 
Dalyvavo 33 nariai. Jų balsai 
pasidalino sekamai: 
Į prezidentus Bagočius .....L
Į Vice-piaz. Mažukna .........
Į Stkretorius V. Miche sonas 

Miliauskas ....... 
Į ižd. K. P. Gugis ..............
į iždo glob. Mikužiutė ...i.....

J. Mare nkev či^s 
Mockus .

Į Dr. Kvot. Dr. Sfani^ovaitis 2/ 
Dr. Montvidas 6

Kuopos valdyba ateinantiems 
metams palikta beveik ta pati 
— su mažomis permainomis: 
pirm. J. Vaitkus (tas pats); vi- 
ce-pirm. K. Kamičaitis; nutari-, 
mų rast. — St, Kųizinienė^Tfh. 
rast' — J. McLail (MikolaiTM^ 
nė); ižd. — Anelė š.dlauskiutė 
(nauja) ; iždo glcb. D. Vaitkus 
ir Jonas Kucar (naujas); mar
šalka — M. Yaška.

Rockforde Laimėjo 
Pažangieji

■ ROCKFORD, ILL. —
i

SLA1

33
33

. 6
33
3o
52

Kuopos susirinkimai įvyksta 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
menesio, 2-rą valandą po pie
tį, Lietuvių parapijos salėje, 
prie 15th avenue ir Lincoln JSt.,

Dayton, Ohio Kuopos 
Rezultatai

DAYTON, OHIO — SLA. 105 
kuopos, Dayton, Ohio, Pildomo
sios Tarybos nominacijų rezul
tatai.

Pažangieji gavo —

105 kujpos n.,ryJ

Bagočius gavo ■.............. 13
Mažukna ................ 14
Vinikas ..................... . 21
Gugis.............................. 14
Mockus .......................... 21
Mikužiutė...................... 15
Stanislovaiilis .............. 16

Fašistų blokas gavo
Laukaitis .................. ;.. . 8
Bukšnaitis ................. . .T
Trečiokas ..................... . 7
Keyšęvičius.............. ..... .. 6
Dr.’Ą^ič^iS ........ .......... . . 4

B ------ :----
Dar'Apie “Audrą 
Giedroje ir Kitus 
Vakarus Rockforde

. • »

Sčifsono Prakalbos — 
Naujų Metų Sutiktuvės

ROCKFORD, ILL. — Ir ve 
mes turėjom sėkmingą ir sma
gų pareng mą. Tik d—7 s va.- 
čių atgal vietine Rockfordo Kul
tūros Draugija įurer* ' .magia 
operetę “Piratai iŠ P*>*".onco\ 
kurią išpildė naujagadyniečiai 
iš Chieagos, o dabar SLA 77 kp. 
statė “Audra Giedroje“.

Kai kurie manė, kad paren
gimai bus per tankus ir netu
rėsim užtektinai publikos,, bet 
matyti, Rockfordo žmonės pa-

Ji 
ir 
ir

t

- Juozapąitis.
Po lošimo jvylio šokiai, kurie 

tęsėsi iki nakties. Sekan
ti j pai engimas yra Naujų Me ų 
sutiktuvės, gruod. 81 d., kurias 
rengia bendrai vietos Lietuvių 
Draugijų Sąryšis. Sut.ktuvėie 
bus sulošta Juokinga komedija 
“0. S. S. ’ Dabar yra rehgianjOS 
ir prakalbos: 13 d. gruod. sklo- 
kinlnkai ruošia' vakarą /‘Naudos 
Gadynės” administratoriui j. V.

Lietuvis
šioj komedijoj juokingiausios < 

rolės buvo pono, kurią atliko Stilsonui.
» n Įifc f ■ ..ii .■ hfci ■ ii i’ h i ■»<■■■ <!■ ■ ■ lii.ii

Springfield Lietuvių Kultūros 
Draugijos Vakaras

Springfieldiečiai Džiaugėsi Chieagos Dai 
nininkais: Jie Vaidino “Sveikam 

Ligos Neikalbesi”

ana**

Iriomis atfkbfrfls;.‘suriiikta $16.00. 
‘ Po prakalbų drg. A. Marcin- 
keVičia, atsilygindamas už ge
ras prakalbas ir kad apginti 
nuo šalčio kaip kalbėtojus, taip 
ir visus savo gerus draugus, 
visiems “fiindijo“ po gerą bren
dy, linkėdapias darbuotis pasek- 
mingai darbininkų kįiases ge
rovei. f

Jeigu kas bu$^nuskriaustas 
laikė šių prakalbėtai tik drg. 
Sidabrai, nes Jonu# Sidabrui te
ko eiti į datbį nud :3-čios va
landos po pietį, Sidab

 

rienė UŽsiėrti^ 3±_|įiihti pie
tus kalbėtojamjįį^Oijnininkanis 
ir ' kitiems.

kad .nors po drg- Ši-
rutienė jai pagelbėjo prie stalo 
d^rbuotįąįkĮCatt
visi turėjome drądgišką valan
dėlę ir jpasikalbejirn^ bėgamais 
klausimais. Po vakarienės pa
lydėjome -drg. P.^iįį^tĮ pas jo 
šertą ir
J. Grinių, o drg. Š. Strazdą į 
gelžkelio stotį, nes^kundėsi, kad 
turi datįg i’eikalif' prie “Nau
jos Gadynės”, .laikraščio ad
ministratoriui išvažiavus į ko
lonijas. Musų vietinė LDD 12-ta 
kuopa skaito prakalbas pilnai 
nusisekusiomis ij* ateityje ža
da surengti daugiau naudingų 
parengimų 

t

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

ĮSTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

Tarp artistų
“Na, kaip atrodė Tamstai ma

no vakarykštis vaidinimas nau
jame silpnapročio vaidmenyje?“

“Pasakiškai! Tamsta jau iš 
prigimties tikras idiotas!“

Gerai,

St.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and MidvVife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

: duodu massage 
' eleetrie t r e at

meni ir magne- 
tic blankets ir tJt.

i Moterims ir mer- 
l ginoms patari

mai dovanai.

NATHAN KARTER

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

. PHONE YARDS s 0801
aMMtaaMM•MMBi*MMMMMatnrtMaMi

Ofise 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 vakari 
Rezidencija:

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

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Michiiran Avė.

BOSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

ADVOKATAI

SPRINGFIELD, ILL. — Vie
no veiksnio muzikalė komedija giečiais vakarienėje dalyvavo 
“Sveikam Ligos Neįkalbėsi“. ir V. černauskas su žmona, 
koncertas įvyko lapkričio 28-tą Fra'nces Šileikienė, 
dieną, K. of C. Auditorium. Ren_! Liukaitienė, 
gėjais vakaro buvo Spring'ield 
Lietuvių Kultūros . Draug ja, 
Chieagos Lietuvių Draugijos 
skyrius. Tai buvo paminėjimas 
3-jų metų sukakties prisidėjimo 
Lietuvos Sūnų Draugystės prie 
didžiulės Chieagos Lietuvių 
Draugijos.

V. CsĮpiauskčs, atid.rydam s 
vakaro programą, pirmiausiai 
pasveikino publiką, Springfield 
Lietuvių Kultūros Dr-jos vardu 
ir paaiškino kiek per 3-jų me- 
įįf laikotarpį^ Chicagj^ rLietu- 

^fvių Draugija šuouais ■'pažengė 
pirmyn ir išaugo 1 Didžiulę 5J00 
narių Draugiją. Kvietė galinčius 
į Draugiją prisirašyti.

Artistai — vaidintojai — dai
nininkai, buvo Chieagos Lietu
vių Draugijos atsiųsti chlcagle 
čiai.

Vaidinimas ir dainos *musų 
publiką žavėte žavėjo. Labai 
gražiai vaidino ir d^navo ma
lūno savininkė Agutė, — Geno
vaitė Giedraitienė. Jinai turi la 
bai gražų ba są soprano.

Jonukas, jos myLmas 'maiu- 
ninkutis — Antanas Kaminskas 
irgi puikiai dainavo ir vaidino. 
Simus, ukininkasPaul Milte
lis, (Chieagos Lietu v. ų Draugi
jas sekretorius) persirengęs į 
malūnininkę šposų prikrėtę tiek 
ir tiek. Plati dideliais bryliais 
tkrybė ė, Šimtais kvoldų kreivas 
andarokas. šleivi čebatai. O jau 
jo tas vikrumas aukštyn šoki
nėti — tikrai žmones žavėjo n 
iki sočiai prijuokino.

Antra da.is buvo koncertas. 
Giažiai dainavo Ubago Dainą iš 
op. “Karnevillio Varpai ’. ir “Li
tai”, Kazys Pažarskis, barito
nas.

2. “Kaimo Prisiminimai“ ir 
“Bernužėli, Nesvoliok ’, Antana s 
Kaminskas, tenoras.

3. “Aš Girdėjau Vieną Kartą’ 
Ir “Paukšteli“, Genovaite Gięd 
raitiene, soprano.

4. “Song of the Vclga Boa.t 
men" rusiškai ir “Bernužėli, Ne 
vesk Pačios.' Kazys Pažerskis.

5. Duetas iš op. “Eglė ŽalČi\ 
Karalienė” Genovaitė Giedrai 
liertė ir Antanas Kaminskas.

Prie piano p. Jonas Byano 
kas. Duetas tai šauniai dainavo 
Publika plojo ir plojo, džiaugė 
si ir gėrėjosi. Sako, kad per vi 
są uaktį klausytųsi ir nenusi 
bestų. Dviejų va'andų ir pusė, 
laikas, kaip bematai prabėgo.

Dainininkai buvo iššaukti 
kelisyk. Musų žmonės chicagie 
čių artistų niekuomet neužmirš 

Po vaidinimo, svęčrai chtosi 
giečiai buvo pavaišinti skania 
vakarienė Mėlyno Dunojaus 
(Blue Danube) įstaigoje.

Iš springfieldiečių su chica.-

p-a 
p-ia Julia 

p-ia Maria M^nu- 
tiepė ir p-lč Elenutė Čipulaite., 

Po. vakarienės svečiai sugrįžo 
į svetainę. Po to pas V. Čęr- 
nauskus. Kaip 2 vai. iš ryto be
veik avisi C. V. A. traukiniu iš 
vyko namo i Chicagą. Tik p. 
P. Miller su žmona apsinakvojo 
pas V. černauskus.

Springf ieldo lietuviai labai 
įvertina Chieagos artistus ir 
dėkoja jiems už atsJankymą ir 
palinksminimą. —Ainis,

Pasekmingos Grigai
čio, Strazdo Prakal
bos Philadelplii jo je

PATRUKĘ?
Kaištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY7 BfcACES, E L A S T IC 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padtrbsim tamprias pančiakas 
jūsų mietai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dali!) ir Visų kjtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į inus—Specialistus mo
ksliniuose priėtaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO ORTHOPEOIC CO.
183 W. Lake St.
Arti prie Wells Street 

....... .......... IllĮiin**H i ... ............... ................... .
_ .i - .   - - ‘ ■■ - • •!  * ....... .........

„ ' Remkite tuos, kurie
šMULKEšNes... garsinasi
’ Petkant 5'' į jį ; “N A U.HENOSE”

maiu- 
f

tikrai žmones žavėjo n

PHILADELPHIA, Pa.—Nors 
lapkričio 28 d., pasitaikė gana 
blogas, lytingas oras, yįenok 
prakalbos, kurias rengė LDD 
12-ta kuopa, praėjo pasekmin
gai. Atsilankė pusėtinas būrys 
klausytojų, kaip vyrų, taip ir 
moterų. Prakalbos įvyko Lies- 
A?/ių Tautiškoje Salėje.

Programas prasidėjo apie 
Lčlą valandų po pietų. Pirmas 
<albėjo “Naujos Gadynės“ re
daktorius St. Strazdas—apie 
dvidešimto amžiaus barbarizmą 

’.r LDD reikalus.
Pertraukoje buvo dainų pro

gramas, kurį išpildė MarysUk- 
nalis ir Ed. Siručio duetas, ir 
solistes Nellie Statkevičiutė ir

Sirutis. Publikai dainininkai 
abal patiko.

Drg. Pius Grigaitis iš sykio 
manė, kad vargiai galės kal- 
)ėti, nes gerklėje turėjo šaltį, 
dėt kai įsismagino, tai pasakė 
;ojdą turtingą kalbą, kad di
džiuma gėrėjosi. Jis kalbėjo 
įpie1 demokratinį socializmą. 
Tai puiki kalba ir draugams to
se kolonijose, kuT P.'Grigaitis 
kalbės, verta jo pasiklausyti.

Publika užsilaikė ramiai, tik 
pabaigą, “Greitos ReVoliuci- 

bs Mukelės“ užsimanė kalbe- /
';ojui pasufleruoti. Kalbėtojas 
•iems pastebėjo, palaukite, vy
rai, atvėsite, kaip jau dauge
lis atvėso^ kurie dar vakar ir 
užvakar smarkiai šukavo.

Padengimui parengimo lėšų, 
buvo renkamos aukos. Po vieną 
lolerį aukavo sekami asmenys:

Marclnkevičia, V. Laurinąvį,- 
jiėne, J. Aleksiejus, J. JatužyŠ, 
F: Kutra ir A. L. Laurinavičia. 
9. Rutkauskiene aukavo 75c. 
Po 50c dėjo J. Kianiušis, F. Si
rutis, B. Yatužis ir A. Gimbu- 
.tis, Pavardės dviejų asmenų, 
kurie aukavo po 50ė., puvo pra
leistos. Viso, kartu su smul-

J. Rutkauskas
.......  iMnmi.iiriį. t

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic , 8402 
POCAHONTAS Mihe Run $7.50 
(Sct’eėned) ................... tonasf. . ..................
Tonas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
4 • » l f')* ’ *•>••• ’? • r , ' ’ .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ >
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

tel. LAFAYETTE 0727

I ' A ‘ 1 4 koplyčios visose
—FsZ cA. 1 Chieagos dalyse

. ............................r....................  ■. > —
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10i00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. .ŠALTIMIERAS. ,

4B

LaidotuviųDirektoriai
NARIAI

Chieagos, J
Cicero | £ 

Lietuvių H 
Laidotuvių W 
Direktorių W 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

. mas Dieną 
| ir Naktį

f TURIME
F KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

į ___ _■ .- * r/' A. . .. r . ______ -c.

• 1 S. P. MAŽEIKA Yiir<ls 1139
3319 LituanieŽ'^Avenue ' Phone Yards 1138

LACHĄWICZ IR SŪNUS
2314 W ėst 23rd Place
SKYRiŪąjjj^įfest, 108th Street ‘

■ JUOŽAŪAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So,:Wėst6rn Avė., Phone' Virginia 0883

Phone Canal 2515
Tel. Pullman l«70

4348 So. CaliforUia Avenue

. /■ A,’.-'; ■ • Ą' .r ; j J. LIULEVICIŪS
Phone Lafayette 3572*

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS ‘
6834 So. Westėrn Avė. , Phpne Grovehill 0142
1410 South 4!hh Gourt Cicėro Phone Cicero 2109

■ ,    i» *. nn ------------------

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

I.J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street , Phone Boulevąrd 5566

■ ■■.<. , , .. I i'' Į ' '        y.,,, ■ ...  ................................... ■

S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street 
fVa..

' . phone Monroe 3377

m
| • I I A1*. aj»> 1 H L I H

ADVOKATAS
Miesto ofisąft*—127 N. Dearborn
Kamb/ 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone.: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. Rockvrell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

<407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel, CENTRAL
Namų. Tel.—Hyde Park

St.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedčlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 2 iki 6 v. vr
1 “ SUbht0ji,huoi‘12 iki !6 vriv.fu"

Tel. Prospect 1012 , , v ■

AKIU SPECIALISTAI

DR. VA1TŪSH, OPT.
LIETUVIS ■ '

Mano 20 nie/ų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

isti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specžalė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be .akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER r 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
ifiok Tel. Yards 1829.

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted ’St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai,

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 / 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti' 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7H68
-- --------------------------- - Į ... I I* > ■ ■■■ ■ ■ ..................... ■■ ■ .

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St 

, Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandom ,nuo 1-3 nuo 6:30-8:8C

.Rez.
Nedaliomis nagai sutarti 
4910 80. MICHTGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107
K .A • 7 ' < ■ • ; , <

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

2400 WEST MADISON STREET. 
Vai. 1 iki 8 do pietų, 6 iki 8 vak .

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597 '

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas , 

Vai. nuo 2 iki t v. p? p. ir nuo 7 
iki 9 V. vak. Trečiadieniais ir “ '

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8'
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tel.: Prospect 1930

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.

Kiti Lietuviai Pakfaraj Į,,,. 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.«

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
, l_X Lt—------- 1...------ . ----------- 1------ .<

“ ■' Dr. Margetis !
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7388 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST ♦'

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rcz. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray«ir kitokius ele- 
tros prietaisus. -

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro r 

Tel. Canal 3110 ' ‘
Rezidencij*os telefonai: < 

Superior 9454 ar Central 7464 
—”—;* i—"i” ■

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

. Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų
7 itei 8 vai. Nedėl. nuo JO iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2406 
'--- A------ „ .....

Garsinkitės “N-nose”
•mA ■ ... •
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Namai ir
Veda W. V. MANKUS S®

Sukeltas 
Ūpas

brangiausi idealų — įsigyti 
nuosavų bakūžę, kurioje ga
lės jaustis laisvas.

Amžius ir ŽemėNeseniai prezidentas Roo- 
seveltas pasiuntė paraginimų! 
kongresui • akylai susidomėti j Štai, po ranka iruli laiškas — 
esama stoka gyvenamų namų ilgas, nuoširdus, ^pilnas jau mo 
šalyje ir pasistengti praleisti ir nusiskundimų: Tautietis K. 
įstatymus, teikiančius federa-'P. dejuoja, išmetinėja “neteisin- 
1c paramų, kreditus ir regu- gam svietui”, kad jam neduoda 
liacijas, kurie paskatintų že
mos kainos namų statybų. Su- 
tvGrus tinkamas sąlygas, P™-1va"‘žmogus 
sidetų spartus ir skaitlingas [dar n- a 5Q metų> gerokai pra namų statymas, kuris atsiliep
tų visos šalies gerovei: atsi
rastų daugybes naujų darbų, 
kaip produkcijoj medžiagų, 
taip ir pačioje statyboje.

Minėtame paraginime nu
rodinėta, kad prie dabartinių 
sąlygų, negalima tikėtis gyvos 
statybos, kadangi: taksai be
saikiai aukšti ant nuosavy
bių, nuošimčiai perdideli už 
paskolų namams; pertrumpam 

laikui skolinama; dėl nepas
tovumo darbų statybos indus
trijoj, darbininkų algos be sai
ko aukštos — žymiai reikėti] 
sumažinti, pagal dabartinę 
pavienių namų statymo meto
dų, be saiko daug sueikvoja- 
ma laiko neproduktyviai, kas 
labai padidina kaštus.

Prezidentas pareiškė pagei
davimų, kad namų statyba tu
rėtų būti išvystyta ant masi
nės produkcijos pamatų, kas

era i
Special Pasiūlymas

'•teisės gyventi”.
• t

Trumpai suglaudus visų siel-

piginimo kaštų kiekvienam.
Kad paskatinus labiau pri

vati kapitalų investuoti į na
mus ir, kad davus progų žmo
nėms su mažai pinigų statyti 
bei pirkti namus, pęųzidentas 
rekomenduoja kongresui teik
ti federalę apdraudų pasko
loms ant namų. iki 90 nuošim
čių namų vertės.

Jei ši prezidento rekomen
dacija bus priimta, tai žmo
gus, turėdamas susitaupęs 
$500, jau galėtų statyti bei 
pirkti namų už $5,000. Kadan
gi pageidaujama, kad pasko
los butų pratęsiamos net nuo 
10 iki 20 metų ilgiau, tai kiek
vienam butų lengva už namų 
išsimokėti dar pigiau , negu 
reikėtų mokėti už nuomuoja- 
mų butų.

šie prezidento pareiškimai 
žymiai šalyje s'ukėlė ūpų ir 
dabar pilna spauda įvairiau
sių nuomonių ir diskusijų, 
kaip praktiškiausiai minėti 
pienai įvylfdinti.

Reikia tikėti, kad trumpoje 
ateityje matysime žymių pa
žangų gerojon pusėn ir nevie
nas “užmirštas žmogus” susi
lauks galimybės pasiekti sau

žJęs, paprastas darbininkas, nuo 
daugelio metų sunkaus darbo ir 
vaigingo gyvenimo atrodo džug 
senesniu negu yra ir nebegali 
susirasti mieste darbo. Nuo val
džios prasimaitinimo darbo irgi 
atleistas, nes nepilietis. Klaus a 
kur dabar dėtis? Vogti nenorįs, 
pinigų neturįs, o teisingai užsi
pelnyti duonos niekas nebeduo
da progos.

Skaudus likimas. Bet, bran
gus brolau, nemanyk, kad tu 
tik vienas nelaimingiausiu — 
tokių yra tūkstančiai. Tik gana 
didelis -skaičius iš tų jau pri
prato priimti likimų, tokį,' koks 
jis yra, ir numoja bevilčia ran
ka sakydami, “davė dievajs dan
tis — duos ir duonos”. Pilnai ti
kiu, kad tu brolau, nesi bloges
nis už didžiumų iš mus.], atvy
kai į šių aukso šalį pasitikėda
mas greitu praturtėti, kad ve 
grįžus į savo gimtųjų bakūžę ir 
vtn laimingas gyventi. Likimas 
lėmė kitaip ir štai nusivylimas 

žemė yra visų musų mait n- 
toja ir maZina. Tikiu, esi ukyj 
užaugęs — kodėl ne.ti a-gai 
prie jos? Gana tankiai “Naujie
nose ’ randasi pareikalavimų se
nyvų darb n nkų ūkiuose. Koiė 
nepasinaudoti proga? Ten turtų 
gui jau ir neb^uždirbsi — Le. 
bado n. matysi.

Noriai tenka gvildenti šis laiš
kas, nes gal nevienam iš musų 
stosis akyse panašus vaizdas 
gana trumpoje ateityje. Nevie
nas šio laiško autorio keliu gal 
eineme. Iš kitų klaidų juk mo
kinami.

Tie, kurie yra laimingesnėje 
padėtyje negu tautietis K. P., 
kurie sulaukę žilo p—iau 
turi susitaupę “juodai dienai” 
keletą skatikų ir numato, kad 
industrijoje -ateitis aprubežiuo- 
ta, ar negalėtų praktiškai pri
siminti, kad “žemė yra musų 
maitintoja” ir pasistengti įsigy
ti sau nuosavos žemės gabalų, 
ant kurios butų galima laisvai 
užtikrintai pasigaminti nuosa
vos duonos, kad senatvėje ne
reikėtų mieste sutaupąs suval
gius plūsti pasaulį už nedavimų 
“teisės gyventi”?

lllllillll

ši šauniai atrodanti rezidencija suplanuota kampiniam lotui. Gyvenamieji 
kambariai pirmam aukšte, o miegamieji—viršuje; turi viso 7 kambarius ir prie 
šono garažas, jei lotas gana platus. Statytas iš kietųjų plytų ir viršus stucco 
baigtas. Prekiavo viso $8,400. Turi $7,000 morgičių, apdrausta Federal Housing 
administracijos. Pavyzdys paimtas iš Topeka, Kansas.

Pastabėlės Pirko ir Pardavė tuva Spulkai ant S. Marshficld 
Avė. prie 44 St.

A. Tupikaitis pardavė ant

INSURANCE Patarnavimas

(APDRAUDA)

Pilnų apdraudų auto
mobiliams
Apdraudų 
ugnies
Apdraudų
Apdraudų
Apdraudų
Apdraudų

namų nuo

rakandų
nuo vagių 
langų• 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Dedant žieminius langus, 
“storm windows*’, labai prak
tiška, ypač ant miegamųjų ir 
virtuvės kambarių, langų prie 
viršaus prišriubuoti “zuvies- 
kus’ taio kad nuo apačios 
butų galima, pastūmėti, pra
daryti išvėdinimui kambarių.

įei sniegas neįsiveš, ,q tyro 
oro įeis • ganėtinai.

Geso ir vandens pervados— 
“paipos”, kurios dasigauna 
šąlančio oro, reikia apvynio
ti popieroms ir šniūreliais.

onumo su užšalimu.

Nepirk namo, jei neperma- 
ai kaip išmokėsi. Bet jei gali 

užsimokėti vidutinę nuomų, 
tai dar lengviau galėsi nuo
mos ratoms nusipirkti nuosa
vų, nors nešauniausį namų. 
Nuoinuotame name tik gyve
ni— o 
si.

savame namie jautie

saugesnės ir praktiš- 
vietos darbo žmogui

Nėra 
kesnės 
kur taupyti savo atliekamus 
dolerius kas savaitę, kaip 
spulkoje, nes ten galima pasi
dėti atliekamu nuo darbo lar- 
ku ir už sutaupąs gauti geres
nį pelnų, negu bile kur kitur.

Lietuvių Budavojiino, Sko
linimo ir taupymo spulka at
dara kas_ dienų nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro, Naujienų name.

šie yra specialybės laikai; 
kiekvienas amatninkas ar pro
fesionalas stengiasi speciali
zuotis siauroje sferoje, kad 
kuoplačiausiai susipažinti su 
keletu paskirtų dalykų. Tų pa-' 
tį galima pasakyti ir apie real 
estate agentūros patarnavimų.* 
Seniaus vienas agentas steng
davosi patarnauti visuose ne
judinamo turto reikaluose: 
perkant bei parduodant far- 
mas, lotus, krautuves, apart- 
mentinius budinkus, reidenci- 
jas, apdraudų, rendavimų ir 
keletą kitų dalykų. •

šiandien kaip tik priešingai. 
Stengiamasi apsirubežiuoti vie
nos rūšies patarnavimu — ar 
butų farmos, lotai, reidencijos 
ar kas kita. Mat, į real estate 
agentų žiūrima kaip į savo rų- 
šies specialistų, kuris turi būti 
pilnai susipažinęs su reprezen
tuojamomis nuosavybėmis, o

Nori Būt
Sveikas?
Duodu pamokinimus per laiškus, 
kaip pasigydyti be vaistų nuo j- 
vairių užsišenejusių ligų.

Aukšto kraujo spaudimo, nervų 
pairimo, Širdies ligos, ulcerių, vi
durių užkietėjimu, eczema, re<u- 
ųiatizmo ir t.t. sutaupysiu jums 
didelius pinigus ir parodysiu tik
rų kelių j Sveikatų.

Pilnas instrukcijas gausi tik už 
$1.00 iki Gruodžio 10 d. Vėliau 
$2.00. Garantuoju patenkinimą ar
ba sugrųžinsiu jūsų pinigus.

J. A. S. Anatolius
t ' ■ • • . •

8036 S. Racine Avė
CHICAGO, ILL.

..gali “N-nose”

Bėgyje praėjusios ( savaitės,, g Sacramento, prie W. 55 St.
Chicagos miesto »■ rekorduose, p Bartkus sumainė J. Čepo-
pasirodė sekančios lietuvių pa- niui ant s. TaiInan, prjc Wcst 
vardės, kaipo pirkusių bei par-
davusių nuosavybę. j (Putrimas pirko ant So.

A. Kuchinskasįjpardavė Ai Tllrner Ave„ „rie 46th St..Turner Avė., prie 46lh St.
J. Vilkas pirko ant S. Wash- 

tenaw, prie So. 73rd St.
t Tai, yra lik vienos savaitės

- j rekordąujSs 
lėlę o progos 

anzakcijas

prie So. Lincoln ^'St.
Julia Behder pardavė ant 

W, Lyndalė Avc'/įi'ic N. Ked- į 
zie A’ve. ’ D J į

Gėo'. Šėlas/paf davė ant W.j
Madison St, prie Mayfield
Avenue. ’• \

M. Kremianski pardavė K.
Rimkui, ant W. 18 St., prie
So. Union.Avenue. jChicagoje nusavybių parduota

St. Wainauskas pardavė S. 1725; morgičių padaryta 1058, 
Neverauskui aht So. Campbell,1 už $5,780,260; leidimų nau- 
pric W. 71st St. ; jiems namams išduota 54, už

J. Pilitkauskas pardavė Lie- $1,678,100.' ’
•_____ . ., , ■___ - ' ■i .  -J 1 •■, ________________________

Transakcijos

.nei

Bėgyje praėjusios savaitės,

NAUJA Philco 1938
ZS59.00

/ Ir Jūsų Sena Radio
1938 RADIOS x

Stebėtini pagerirtimai Naujų Radijų. Lengvai pagauna stotis 
' Išduoda gražų balsų.

500 radio setų RQA Victor, Philco, Zenith, General Electric, Crosley 
—turi būt išparduoti—išmainyti. Iki $50 00 nuolaidos ant jūsų seno 

radio ar pianų Budriko 25 metų Jubiliejiniame Išpardavime. 

Jos. F. Sudrik,h,c 
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas Boulevard 7010
- ------------------ ------------------------- -—............... .............................. ..
Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Programų: WCFL, 970 kil. Neda
lioj 7:30 iki 8 vai. vak., WAAF, 920 kil. Pėtnyčioj ir Nedėlioj 4 vai. 
po pietų. WHFC, 1420 kil. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

SUPER MINE RUN—Gerai dega. Aukščiausi CĘ75 
vertė. Patenkinimas garantuojama .... ........

EGG $5.75 LUMP $5.75 NUT $5.75
100% POCAHONTAS MINE RUN — Patikima tt'745 

kokybė — Labai Stambios ..... .................... M* >
LUMP $9.00 EGG $9.00 RANGE $8.75 NUT $7.50 r._. f
FRANKLIN COUNTY—2 in. Scrcenings ....... CC25
WAŠHĖD NUT $6 25 EGG $7.00 LUMP $7 75^^

EAST KENTUCKY SCREENINGS—Aliejum <IIC75
laistytos ir nedulka — 2” ..........

Kainos 451 5 tonų kiekio—truput] daugiau kainuos perkant mažiau. 
TELEFONUOK DĖL PATARIMO APŠILDYMO REIKALE.

SUPER COAL CO.
"Ouallty Coal DMribufon"

lO SO. LA SALLE ST. DEARBORN 0264
' Atdara Vakarais

Didelis išpardavimas Laikrodėlių
Pinigais ar Kreditu pas

P. NOVER, Jeweler
4148 ARCHER AVENUE

An exquisite Christmas gift for 
“Her"! The appropriate birthstone 
and 4 fine diamonds beautifully sėt 
in a charming solid yelloW gold 
mounting.

$18-00

For "Him"! A handsomely carved 
double head cameo richly sėt in a 
massive mounting of solid yellow 
gold. A gift he will prize for years 
to come. -

$11-50

I

EASY TERMS • Pay Next Year

4148 Archer P. N'PVlE IR
Avenue 

Chicago, III.

Telefonas
Lafayette

3847

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

RBfe? KALĖDŲ
l|N Pasveikinimai:

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ:

•GIMINES, 
•DRAUGUS ir 
•KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

GRUODŽIO 2 4 , 1 9 3 7

ŪSE

WE
Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lakų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagin8.

Sale for Infant or Adult. At ąll Druggists.
H'riltforFrttEyt Book Murinę Company, Depu H. S., Chicago



NAUJIENOS, Chleago, UL

NAUJIENOS
Th« Lfthuantan Dsfly News 

Publishad Daily Except Sunday by

17*» 8«ath HateUd Street 
Tetophone CANaI 8500

38.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

...................U..................

Apžvalga
Trečiadienis, grilod. 8, 1937

Subscription Katėsi
|8 Jo per year in Canada
15.00 per year outside of Chleago
884)0 per year in Chleago 
3c per capy.

Entered as Second Oass Matter 
March 7tb 1914 at the Post Office 
of Chleago, 111. under the act oi 
Match 3td 1879.

, ........... I I. . ......................................

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chleago, 
Ilk Telefonas Canal 8500.

Uliakymo taluar
Cbicagoje peštu:

Metams ---------------------- -
Pusei metų ----- .-t-7 --X,.
Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiams ......_____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per Išneštotcftmf
Viena kopija 8c
Savaitei _____ saM-iUn ii ssmujM 18c
Mėnesiui ...... .................. . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chleagoj, 
paštui

Metams 85.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

DARBININKŲ VIENYBĖ

Suomija
Gruodžio 6 d. Suomija minėjo dvidešimt mėty ne

priklausomybės sukaktį.
Reikia pasakyti, kad Suomijos kovų dėl nepriklau

somybės istorija yra lab^i įdomi. Ji 1809 m. buvo pri
jungta prie Rusijos iiųperijos. Iš pradžių ji naudojosi 
autonomija: galėjo savarankiškai tvarkytis ir turėjo sa
vo parlamentą. Bet juo Rusija labiau stiprėjo ir darėsi 
nacionalistine, juo daugiau ji stengėsi susiaurinti Suo
mijos ahtonomines tfeises. Pagaliau 1899 m. caro valdžia 
buvo pasimojusi visiškai autonomiją panaikinti. Pirmas 
žingsnis buvo tas, kad specialiais patvarkymais iš Suo
mijos parlamento faktiškai liko atimtos beveik visos 
teisės. Suomiai į tai atsakė vadinamuoju “nacionaliu 
streiku”, kuris žymiai prisidėjo ir prie pirmosios rusų 
revoliucijos. Revoliucinis judėjimas visoje Rusijoje iš
gąsdino caro valdžią ir ji vėl grąžino Suomijai autono- 

•miją. Tačiau prieš pasaulinį karą prasidėjusi reakcija ir 
vėl buvo pasimojusi autonomiją sunaikinti.

»• ’ * 5 * ’ r į* # ’ v ** * \ > *

Kai įvyko antroji rusų revoliucija, tai Suomija nu
tarė galutinai nuo Rusijos atsipalaidoti. Gruodžio 6 d. 
1917 m. ji pasiskelbė nepriklausoma valstybe.

Pirmais rusų revoliucijos metais komunistų įtaka 
Suomijoje buvo gana didelė. Išsigandę, kad neįsigalėtų 
"raudonieji”, reakcionieriai pasikvietė vokiečius. Susi
darė “baltoji armija”, kurios priešakyje atsistojo gen. 
Mannerhein. Su vokiečių pagalba jis 1918 m. pavasarį 
pasiryžo sutriuškinti "raudonuosius”. Kilo civilis karas, 
o vėliau baisiausias teroras. Apskaičiuojama, kad gen. 
Mannerheino vadovaujami baltgvardiečiai ir vokiečiai 
išžudė apie penkiolika tūkstančių socialistų ir komunis
tų. Maža to: apie septyniasdešimt penki tūkstančiai jų 
buvo sugrusti į kalėjimus.

Po to civilio karo susirinko parlamentas, iš kurio 
socialistai buvo pašalinti. Parlamentas buvo labai palan
kus vokiečiams. Jis jau buvo nutaręs pakviesti vokiečių 
princą, kad valdytų kraštą. Laimei, vokiečiai karą pra
kišo ir to dėka Suomija išsigelbėjo nuo karaliaus, kaip 
lyginai išsigelbėjo nuo Uracho Lietuva.

Suomijos valdžios priešakyje atsistojo pats gen. 
Mannerhein kaip regentas. Jis sudarė itin reakcionie
rišką vyriausybę, kuri pasilaikė tik jėgos pagalba.

Įvykusieji 1919 m. parlamento rinkimai padarė galą 
gen. . Mannerheino. diktatūrai. Nors socialistams buvo 
daromos' visokiausios kliūtys, bet jie vis dėlto pajėgė iš
rinkti į parlamentą 80 delegatų. Parlamentas iš viso 
turėjo 200 delegatų.

Reakcionieriams nieko daugiau nebeliko daryti, 
kaip tik pasitraukti iš valdžios. Bet jie tai padarė tik 
1921 m., kai visiškai nebeteko krašte pasitikėjimo. Val
džią sudarė valstiečių partija drauge su kitų srovių at
stovais. Socialistai į valdžią neįėjo. Tačiau jų įtaka buvo 
stipriai jaučiama. Vyriausiai jų pasidarbavimo dėka 
buvo paskelbta civilinio karo metu nuteistiems kali
niams amnestija.

Pagaliau kraštas tiek atsipeikėjo, jog socialistai 
1925 m. sudarė valdžią. Kadangi daugumos parlamente 
jie neturėjo, tai priklausė nuo kitų pažangesnių parti
jų. Vadinasi, galėjo valdžioje pasilikti tik tol, kol tos 
partijos juos rėmė. Socialistų valdžia atsistatydino 1927 
m., nes jų talkininkai ištraukė savo paramą.

Po to Suomijoje buvo prasidėjęs savo rųšies fašis
tiškas judėjimas. Vadinamieji “lappa j iečiai” vienu tar* 
pu grūmojo žygiuoti į Helsinkį ir ten padaryti “tvar
ką”. Vadinasi, išvaikyti parlamentą ir įsteigti diktatū
rą. Tačiau netrukus tas judėjimas susmuko ir dabar fa
šistų įtaka Suomijoje yra visai menka.

Paskutiniais rinkimais socialistai į parlamentą iš
rinko daugiausia atstovų. Jų įtaka sustiprėjo. Susidėję 
su kitomis pažangiomis partijomis, prezidentu jie išrin
ko Kailio, gana pažangų žmogų.

Taigi, suomiams per tuos dvidešimt nepriklausomy
bės metų daug ko teko išgyventi. Jiems teko išgyventi 
civilį karą, terorą ir diktatūrą. Ir visa tai išgyvenę, 
šiandien jie ir vėl turi tiktai demokratišką tvarką.

Vėliausiame “Naudosios Ga
dynes” numeryje yra išspaus
dintas J. JanuŠkio labai įdo
mus straipsnis antrašte "Kas 
kliudo darb. vienybę Franci- 
joj?” Nors tame straipsnyje 
daugiausia paliečiama prancū
zų darbininką santykiai su So
vietų Sąjunga, tačiau paduoda
ma daug ir tokią dalyką, ku
rie gali būti įdomus ir bet ku
rio krašto darbininkams.

J. Januškis yra Smetonos 
režimo auka. Kai Lietuvoje 
įvyko perversmas, tai jis bu
vo priverstas bėgti j užsienį. 
Apsigyveno Vokietijoje ir ten 
redagavo socialdemokratų lei
džiamą laikraštį “Pirmyn”. Te
ko jam ir su Vokietija atsi
sveikinai, kai ten ėmė įsigalė
ti naciai. Dabar Januškis gy
vena Paryžiuje.

Savo straipsnyje J. Januškis 
kalba apie tai, jog prancūzą 
socialistai "bendro veikimo” 
labui Sovietų Rusijos klausimą 
apeina tylom. Bet jeigu įvyk
tų susivienijimas su komunis
tais, tai tąsyk ir tylėjimo ne
bepakaktų. Iš socialistų butų 
reikalaujama, kad jie visiškai 
pasiduotų Maskvos vadovybei, 
štai ką pareiškė Dimitrovas 
Sovietų Sąjungos dvidešimt 
metų sukaktuvių proga:

“Dabartinėj tarptautinėj 
situacijoj nėra ir negali bu-> 
ti tikresnio masto nustaty
mui, kas yra darbipinkų kla
sės ir socializmo draugas ir 
kas priešas, kas yra demo
kratijos ir taikos šalininkas 
ir kas priešininkas, kaip nu
sistatymas link Sovietų Są- 
j ungos. Kiekvieno darbinin
kų judėjimo aktingo dar
buotojo, .kięJty^BOS darbi
ninkų partijos ir darbo Žmo
nių organizacijos, kiekvieno 
demokrato kapitalistinėse 
šalyse įrodymas jų širdingu
mo ir garbingumo yra* jų 
nusistatymas link socializmo 
šalies”.
Tai štai tas mastas, kuriuo 

turi būti matuojama viskas, 
čia klausimas sprendžiamas la
bai aiškiai: kas drįsta abejoti 
Maskvos neklaidingumu, tas 
yra priešas ir socializmui, ir 
demokratijai, ir darbininkams 
ir daugeliui dar kitų dalykų.

Toliau Dimitrovas . dar Štai 
ką priduria:

“Tikrenybėj istorinis rube- 
žius tarp fašizmo, karo ir 
kapitalizmo jėgų iš' vienos 
pusės, ir tarp taikos, demo
kratijos ir socializmo jėgų 
iš kitos pusės, yra nusista
tymas link Sov. Sąjungos ir 
tai ne tik formafis link jau 

■ dvidešimt metą realiai gy
vuojančios Sovietą Sąjun
gos su jos nepailstama ko
va su priešais, str jos. dar
bininkų klasės diktatūra ir 
stalinistinė konstitucija, su 
Lenino-Stalino partijos ’ va
dovaujama role”.
Vadinasi, Dimitrovas tiesiog 

, reikalauja, kad visi, kurie no
ri bendrai veikti SO komunis
tais, turi aklai pasiduoti Mas
kvos vadovybei, čia viskas, su? 
siveda prie “arba, arba”. Ar- 

’ ba su mumis, arba prieš mus. 
Kitokio pasirinkimo nėra. Dė- 

■ lei to J. Januškis sako:
"Komunistų internaciona

las šituo mauifestp blogai 
pasitarnavo vienybės reika* 
lui. Negalima įsivaizdinti, 
kad bet kokst save gerbiąs 
žmogus su Dimitrovo reika
lavimu galėtą sutikti. Tą rei
kalavimą priėmus, reikėtų 
atsisakyti nuo savarankaus 
galvojimo, nuo bet kokios 

, kritiškos minties ir dargi 
mintyse nevalia bdtų grie-

Syti prieš Maskvos raudonąjį 
popiežių. Senai jau komuniz
mas, kaip jį skelbia Mask
vos valdovai, virto religija. 
Dimitrovo .manifestas tą re
liginį komunizmo pobūdį dar 
labiau pabrėžti. Tikėk į So
vietų Sąjungą, arba bitei iš
keiktas. Su tikinčia davat
ka, ir dar fanatike/ ne tik 
negalima ginčytis, bet su ja 
ir susikalbėti galima tik tuo 
atveju, jei imsi tikėti, kaip

“Komunistų internaciona- 
/ ląa ir komunistinės partijos 

senai jau - nustojo buvusios 
savarankios revoliucinės or
ganizacijos1. Jos yra ne kas 
kitas, kaip Sov. Sąjungos 
politinis įrankis. Įrankis ne
turi galvoti, bet turi pildyti 
svetimą . i < valią. Įrankis ne 
kritikuoja, bet veikia. Iki 
įrankio vaidmens pažemin
tos komunistų partijos nega
li biVtž tinkamas partneris 
vienybei. Komunistų partija 
darbininkų reikalus, jų ko
vas ir siekimus vertina išei
damos iš Sov. Rusijos inte
resų. Socialistų eilėse yra 
daug žmonių, kurie smerkia 
Rusijos vidaus politiką, kri
tikuoja taip vadinamų ‘troc- 
kistų’ Žudynes. Yra socialis
tų, kurie nenori vergauti nei 
Rusijos užsienių politikai. 
Tie visi socialistai suvieny
to} partijoj • negalėtų tilpti, 
jie, komunistų akyse, butų 
Rusijos ‘šmeižikai’
Kad taip iš tiesų yra, tai 

aišku1 kiekvienam, kuris tik se
ka komunistų judėjimą. “Gal
vojimas pagal komandą” pas 
komunistus yra paprastas da
lykas. Visai' juk dar neseniai 
jie iš demokratijos labai pik
tai tyčiojosi! O dabar? Dabar 
jau kita komanda, ir pasėko
je komunistai kitaip galvoja: 
jie dedasi 'didžiausiais demo
kratijos šalininkais.

NEVYKĘS1 PAMOKSLAS

ko jį savo vadu. Iš to pati sa- bar: išrinkimas vieno įžymiau- 
vaime išplaukia išvada, jog so- šių socialdemokratų lyderių, 

- cialdemokratų įtaka New Yor- Chamey Vladecko, į miesto ta
ko darbininkuose yra gana di
delė.

i Tiesa, “Vilnis” bando suma
žinti Vladecko nuopelną ir sa
ko, jog Amerikos Darbo Par
tijos sąrašu buvo išrinkti ir 
ne socialistai. Tatai mes žino
me. Žinome taip pat, jog už 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatus balsavo ne vien tik so
cialistai. Bet juk tas pat bu
vo ir su komunistų kandida
tais. Pavyzdžiui, vyriausiam jų 
kandidatu^ dar buvo pridėti 
balsų likučiai.

Taigi, ginčo visa esmė susi
deda štai prie ko: “Vilnis” 
bandė su savotišku pasitenki
nimu pabrėžti tą faktą, kad

.iNew Yorko miesto rinkimuo
se komifnistai pasirodė geriau 
nei socialistai. Mes nurodėme,

J jog -jų džiaugsmas nėra pagrį
stas. Pakartojame tatai.ir da-

rybą rodo, jog socialistų įtaka 
darbininkuose tikrai yra dides
ne nei komunistų. Juo labiau, 
kad Vladeck liko išrinktas da
gi darbiečių grupės vadu.

KLAIDŲ ATITAISYMAS
. . i—————- \
Vakar “Naujienų” ketvirta

me puslapyje straipsnyje “Mo
kesčiai” pasakyta: “Dabar pa
žiūrėkime, kiek Amerikos gy
ventojas per metus išmoksta 
mokesčių”. Vietoje žodžio iš
moksta turėjo būti: išmoka.

“Apžvalgoje” vienoje vietoje 
pasakyta: “theyrs not reason 
why”. Turėjo būti: “theyrs not 
to reason why”.

To pat straipsnio kitoje vie
toje pasakyta: ...‘nepritarė 
Kaukazo ‘bolševikams’ ”... Vie
toje “bolševikams”, turėjo bū
ti “boevikams”.

Istorinis dokumentas
NAUJOSIOS SOVIETŲ KONSTITUCIJOS SOCIALI
NĖS IR FAKTINĖS KILMĖS ŠAKNYS. — KONSTITU
CIJOS PAGRINDŲ ANALIZMAS. — AR ARTĖJA Į 

DEMOKRTIJĄ? — IŠKREIPTOS POLITINĖS 
KOVOS GALIMYBĖS IR PAVOJAI

"Vilnis” ■ išdrožė pusėtinai 
ilgoką pamokslą apie New Yor- 
kp rinkimus. Teikėsi ji paaiš
kinti ir tai, kaip ten rinkimai 
Vyksta. -Tačiau labai gaila, kad 
apie vilniečių pastangas mes 
turime pasakyti taip: “Vsiu 
propovied, otec Foma, chot von 
kin: odno v nei nam ponravi- 
los — amin” ("visą pamokslą, 
tėve Foma, nors lauk , išmesk 5 
tik vienas dalykas jame mums 
patiko — amen”). O tai todėl, 
kad “Vilnis” bando laužtis pro 
atidaras duris. Ji sako:

“Dėl miteų pasakymo, kad 
New Yorko. miesto rinkimuo
se Komunistų Partijos kan
didatai gavo nepalyginamai 
daugiau balsų, negu Socia
listų Partijos kandidatai, 
Naujienos , bando atsakyti 
pasišaipymu”.
Visai rie dėl to. Tegul dar 

kartą “Vilnis” pasižiūri, ką ji 
tada .parašė. Būtent, ji visai 
be Jokio reikalo neiškentė ne- 
krimstelėjusi socialistams iŠ 
"Forwardo”. O kada ji tai pa
darė, tai mes ir nurodėme, kad 
jos nepakenčiamo “Forwardo” 
vyriausias administratorius, 
Chamey Vladeck, liko išrink
tas Amerikos Darbo Partijos 
sąrašu. ’

Vladeck New Yorko žmo
nėms yra gerai žinoma^ kaip 
socialistas. Ir jeigu už jį vis 
dČlto buvo padubta daugiau 
balsų, negu buvo reikalinga 
tam, kad jis butų išrinktas, tai 
tas liudija tik vieną dalyką: 
būtent, kad jis yra populiarus 
ir kad balsuotojai juo pasiti
ki. , Kad juo pasitiki jr darbi
ninkai, tai tas numanu iš to, 
jog miesto taryboje Amerikos 

‘Darbo Partijos grupė pasirim

(Tęsinys)
Mes jau matėm, kad grynai 

politinėj e daly j e konstituci  j a 
neduoda ir 'net nežada nieko 
naujo, lyginant su jau esama 
padėtimi. įMes visi perdaug ge
rai pažįstam sovietų “justicijos 
ir policijos” praktiką, kad ne
galėtume suprasti, jog jų poli
tiniams priešams daugiausia’ 
žadančios teisių ir laisvių ga
rantijos pavirs į fikciją, vos te
pridengiančią tradicinį ir neri
botą GPU savaliavimą. Ir kiek 
ten 127 str. bereikalautų “teis
mo nutarimo ar prokuroro sank
cijos’’, kad .butų galima areštuo
ti, ir kiek ten 128 str. begaran- 
tuotų “buto neliečiamybės ar 
korespondencijos paslapties’, 
visa reforma, matyt, bus tokia, 
kad GPU ageptai visada turės 
prokuroro iš anksto pasirašytus 
blankus, į kuriuos jiems teliks 
tik įrašyti atestuojamųjų var
dus.

Tačiau tikroji ir, kaip anks
čiau buvo nurodyta, istorinė 
naujosios konstitucijos reikšmė 
gludi ne jos grynai politinėje 
dalyje. Ir kiek bebūtų spragų 
toje konstitucijoje formuluojant 
“didžiąją laisvės chartiją”, kiek 
bebūtų panašumo organizuojant 
“slaptus” rinkimus vienpartinė
je sistemoje ir politinės polici
jos hegemonijoje į Hitlerio ar 
Mussolini “plebiscitinės demo
kratijos” tipą, ji vis dėlto, mu
sų nuomone, turės būti realus 
ta dargi reikšmingas žingsnis 
pirmyn faktiškos padėties po
žiūriu žiūrint.

IŠ eilės 15 metų sovietų kraš
tas gyvena tokiose sąlygose, ku
riose teisėtumo supratimas, as
mens teisių ir laisvės garanti
jos, buvo virtę į kaž kokia's vi
sai atitrauktas sąvokas. Per pu
santro dešimtmečių 150 milijo
nų sovietų piliečių jaute tik ob
jektais gigantiškų eksperimen
tų ir bandymų, apie kuriuos jų 
nuomonės niekad neklautc. Išti
sos kartos išaugo tvirtu įsitiki
nimu, kasdieninio gyvenimo 
praktikos jiems įskiepytu, kad 
Jie tėra “tešla minkytojų rankot- 
se”, kad jokių kitų “teisių”, be 
teisės nuolankiai sekti visagar 
linčios valdžios direktyvomis ir 
Įsakymais, jie neturi. Nieku ne
ribotų valdžios Įgaliojimų dog
ma, valdžios, niekieno nekontro
liuojamos, išskyrus stiprios, vi
sagalinčios ir v’sa'žinanč’os 
“partijos” organus, — šita dom
ina įėjo Į “kūną ir kraują”, so
vietų vaikai (čiulpdavo ją su 
motinos pienu. Absoliutinės ne
teisės režimas SSSR gyventojų 
buvo imtas traktuoti, kaip 'kaž
kas normalaus, neišvengiamo kurjuos jis žinojo iki šių laikų,

‘garantuojanti” vl-

nepašalinamo, — kaip neišven
giamos ir nepašalinamos yra 
sniego pūgos šiaurės kraštų žie
mą, ir kaip neišvengiamos ir 
normalios yra gramzlios smil
tys Turkestano stepėse. Kas dar 
atsiminė, kas dar realiai vaiz
davosi sau Rusijoj, kad kaž kur 
yra kaž kokia 1918 metų kons
titucija’,
siems sovietų piliečiams gyve
nantiems iš savo rankų uarbo, 
visas tas teises ir laisves?! Se
noji konstitucija su visais jos 
pnvalumias Rusijoje jau senai 
yra virtusi “dengusiu raštu ’, 
kurio niekas jau ir nebeieško.

Ir štai staiga, nepaprastai iš
kilmingomis sąlygomis, gyven
tojams, jau pamiršusiems ir 
galvoti ap.e kaž kokias “teises”, 
patiekiamas 15-j e milijonų eg
zempliorių, 11-je kalbų, doku
mentas (Stalino pasirašytas!), 
mirgantis visomis demokratinės 
vaivorykštes spalvomis, pilnas 
viliojančių, beveik neįtikimų sa
vo gausumu ir apimtimi pažadų. 
Garantuojama asmeninė nuosa
vybė, -asmens ir buto neliečia
mybė, korespondencijos paslap
tis, visuomeninių organizacijų, 
spaudos, žodžio, susirinkimų 
laisvė. Nustatoma rinktinumas 
ir nepriklausomybė teismo ir 
prokuratūros organų, įvedami 
visiems be išimties piliečiams į 
visas be išimties, įstatymdavys- 
tės įstaigas ir savivaldybės or
ganus slapti ir tiesioginiai rin
kimai, net atleidžiant “anksty
vesnį veikimą” ir dargi “socia
linę kilmę”, žmogus, prityręs 
politikoje, pažįstąs poLt.nį de
mokratinių šalių gyvenimą, ne
sunkiai dešifiruos visų šitų 
“laisvių” silpnąsias vietas ir vi
dujinius prieštaravimus. Ji§ 
skeptiškai Įvertins bandymus 
organizuoti tikrai slaptus ir są
žiningus rinkimus nesant parti
jų ir jų savitarpės kontrolės. 
Kas Įstengs išstatyti tikrai ne
priklausomas kandidatūras? Kas 
kontroliuos balsų skaitymą ? 
Kaip bus galima priversti atsi
skaityti "komunistiškąjį didiką’’ 
esant, faktinei Kompartijos dik
tatūrai visuose valdžius orga
nuose? Tuos ir dar dešimtis ki
tų .klausimų gali nesunkiai pa
statyti kiekvienas politiškai są
moningas žmogus..Bet juk vidu
tinis- sovietų pilietis lygins tas 
geroves, kurias Jam duoda da
bartine konstitucija, ne su de
mokratinių kraštų santvarka, 
bet/su ta tikrove, kur buvo So
vietų Sąjungoje iki šiol. Jis ma
tuos naujuosius sovietų rinki
mus ne .Anglijos, Prancūzijos 
ar Šveicarijos maštabais, bet ly
gindamas juos su tais rinkimais,

su viešaisiais rinkimais, pake
liant rankas, įmonėse, žinoma, 
dabartinė “asmens neliečiamy
be” arba “karespondencijos pa
slaptis” bus dar labai tolima 
nuo idealo. Bet kokiam kiekiui 
vietinių didesnių ar mažesnių 
satrapų piktnaudojimų gyvento
jai galės padaryti galą, prikiš- 
dami jems atitinkamus naujo
sios, Stalino pasirašytosios, kon
stitucijos nuostatus! Mes visi 
žinome, kokį milžinišką vaidme
nį savo laiku, kolektyvizacijos 
pačiame įkarštyje, suvaidino 
“Pravdos’ nr-is, kuriame buvo 
Stalino straipsnis “Apsvaigimas 
nuo pasisekimų”! šimtą kartų 
didesnį vaidmenį atliks, žinoma, 
naujoji konstitucija. Juk net 
iliuzija, ėmusi valdyti milijonus 
protų, tampa reali jėga, — mo
kė mus Karolis Marksas.

O tarp kitko, naujoji konsti
tucija sukurs ne vien iliuzijas. 
Ji padarys, tiesa, labai siaurus, 
bet vis dėlto realius plyšius, per 
kuriuos, nesiskaitant su jokio
mis kliūtimis, prasiverš gyven
tojų politinis savarankiškumas. 
Žinoma, tas veikimas nebus net 
sąmoningas, nei įformintas, nei 
atviras. Jis vyks iškreipiu, už
maskuotu netiesiogin.u budu. 
Rinkimuose savo tarpe nesivar
žys platformos, pasaulėž.uros, 
koncepcijos. Tačiau toji požemi
nė, kurti, viso socialinio išsivys
tymo sąlygojamoji politine ko
va, kuri neišvengiamai Įsidegs 
ir s6 vietų tartum beklasinėje vi
suomenėje, mokės savo taksiams 
išnaudoti ir “Sj:epano prieš Iva
ną” kovą — tą vienintelę tega
linę rinkimų kovos formą, ku
rią leidžia sovietų konstitucija'. 
Išvaromoji per duris politinė 
kova sugris per langą.

Kad ir kaž kaip besistengda
ma neteisti formuotis politinei 
minčiai už oficialiosios Kompar
tijos rėmų, kad ir kažkaip be
sistengdama paversti SSSR gy
ventojus i žmonių dulkes, nete
kusias politinių ryšių ir intere
sų, — naujoji sovietų konstitu
cija iš tikrųjų sukurs dešimtis 
tūkstančių kristalizacinių punk
tų, apie kuriuos ims formuotis 
politinės sąmonės ir politinių 
ryšių gemalai.

čia ir yra milžiniškoji progre
syvinė naujosios Konstitucijos 
reikšmė. Tačiau toje iškreiptoje, 
sužalotoje^ į požemius nustum
toje politinio progreso formoje, 
kuri naująja konstitucija gy
ventojams primetama, slepiasi 
ir dideli pavojai. Neišvengiamo
ji politine evoliucija, būtinas po
litinio ir visuomeninio veiklumo 
auklėjimas vyktų kur kas nor
malesnėse sąlygose, kur kas la
biau apsaugotų revoliuciją nuo 
povandeninių seklumų ir pavo
jų, jeigu sovietų vyriausybė ras
ti] savy pakankamai jėgos ir 
vyriškumo tam, kad įžengtų į 
masių politinio organizavimosi 
ir politinio veikimo atviro iš
laisvinimo kelią.

(“SOc. Vest”)

(GALAS)

IŠ LIETUVOS
Gausi Statyba

KAZLŲ RUDA. — Kazlų Ru
dos miestelis užima apie 190 
ha plotų ir turi per 350 atski
rų sklypų. Žymiai didesnes da
lis sklypų jau užstatyta įvai
riais trobesiais bei įmonėmis. 
Ypač daug naujų namų pasta
tyta paskutiniaisiais keleriais 
metais, kai į Kazlų Rudą pra
dėjo plaukti vasarotojai. Da
bar Kazlų Rudoje yra apie 350 
gyvenamų ir apie tiek pat ne
gyvenamų namų, taigi išviso 
apie 700 pastatų. Tiesa, tro
besiai nedideli, beveik visi vie
no aukšto, tik apie 20 trobe
sių yra 2-jų aukštų. Visi tro
besiai statyti ir tebestatomi iš 
miško medžiagos, nes plytų 
statybai čia sunku gauti, o mi
ško medžiaga parduodama vie
toje. t
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Valio, Detroitiečiai!
TORONTO, Ont.—žinau, kad 

dažnai primetama vienodu
mas korespondencijoms, t. y. 
kad keli parašo apie tą patį 
dalyką. Taipgi žinau, kad no 
vienas apie detroitiečius jau 
rase ir rašys, bet, meldžiamie
ji, nekaltinkit nieko, nes kas 
gali išsilaikyt neišreiškęs, ne- 
pasidalinęs tais įspūdžiais, tuo 
pasitenkinimu, kurį mes įgijo- 
me 
lės 
te? 
ną,

per Detroito lietuvių Dai- 
choro apsilankymą Toron- 
Nei vienas, kuris myli dai
nei vienas, kuris myli jau

nimą, nei vienas, kuriam šir
dis šoko besidžiaugiant taip 
gražiu, pavyzdingu ir rinktinu 
Detroito jaunimu! Gražiai jier 
dainavo scenoje. Gražiausioji 
daina buvo: Vanagaičio “Aš ir 
Tu”. Labai malonų įspūdį darė 
p-lės Onytės Masalskaitės pa
sirodymas vedėjos ir praneši- 
nėtojos gražią, taisiklingą lie
tuvių kalba. Rytojaus dieną, t. 
y. sekmadienį teko ir man gar
bė susitikti su garbingais sve
čiais bendruose pietuose, ku
riuos suruošė rengėjai, t. y. 
Socialistų k-pos nariai, čia ir 
vėl tie malonus šypsą veidai. 
Padėkos kalbos iš torontiečių 
pusės, taipgi atsiprašymai už i 
negalėjimą suteikti geresnės 
patalpos pietums ir t. t. Det
roitiečiai atsako tuo pačiu. Y- 
pač ponia Dylienė, savo nuo
širdžioje ir energingoje kal
boje reiškia didelę padėką vi
sų vardų pareikšdama, jog to
kių , vaišių detroitiečiai neuž
sitarnavo. Čia man prisiminė 
kiniečių mandagumas—viską 
kas kito, labai aukštai įvertin
ti; ir žeminti kas savo. Matyt, 
kad mandagumu, lietuviai ne
toli nuo kiniečių stovL Neapsi
lenkta ir su ^dainomis. Dailės 
choras sudainavo keletą dainų 
lietuviškai, o vėliaus, akordia- 
nistui Cibulskiui, pradėjus gro
ti įvairias gražias melodijas, 
choras dar sudainavo tą moder
nišką dainą “Vieni, vieni.” Ta 
daina buvo sudainuota taip 
gražiai, kad nė Hollywood’o iš
lavintieji chorai taip nepadai
nuoja. x

Beje, bučiau beveik užmiršu
si paminėti, jog talantingas ir 
labai malonus jaunuolis Cibul
skis labai vykusiai išpildė ke
letą numerių akordibnu sce
noje. Paprastai, kas malonaus, 
tai greit ir pasprunka, taip bu
vo ir su detroitiečiais. Juos 
laukė tolima kelionė ir jie bu
vo priversti skubėti. Bet jie 
neužmiršo mums atsiųstį ma
lonius laiškučius.

Pietų suruošime vadovybę 
paėmė pp. Frenzeliai, kurie sa
ve labai apsunkino, bet jų dide
lio 
vo 
jo

Serga
St. Michael’s ligoninėj tapo 

padaryta operacija Agnės Tala- 
vinskienei. Operacija pasiseku
si ir ligonė sveiksta. Reikia, pa
žymėti, kad p. A. Talavinskie- 
nė yra didelė “Naujienų” pat
riotė, net ir ligoninėje po pa
galviu pasispaudusi laiko; ma
tyt, visą liuosą laiką praleidžia 
beskaitydama jas. . Pažįstami 
atlankykit ligonę ir praleiskit 
valandėlę su ja. Ji randasi ket
virtame aukšte, kambario .Nr. 
1. Įėjimas iš Victorija gatvės. 
Lankymo valandos nuo 2-3 
dieną ir nuo 7-8 vakarais, sek
madieniais', trečiadieniais ir 
penktadieniais.

SLA Metinis 
Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
12 d. gruodžio įvyks metinis 
SLA 236 kp. susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja val
dyba. Gerbiami nariai, čia mu
sų Visų reikalas tad neitfžmirš- 
kit visi atsilankyti. Susirinki
mas įvyks 949 Dundas str., 2 
v. p. p. < —Frances

Kova Prieš Aukštą 
Pieno Kainą 
Toronte
Boikotas nesiseka

Aukos Ispanijos 
Liaudį Ginantiems 
Lietuviams

šiuomi
s,

pasiryžimo dėka., viskas bu
ko gražiausia. Jiems gelbė- 
p. Taurinskas, p. Požerienč 

ir kiti, kurių pavardžių nežinau. 
Nuo savęs aš jiems dėkoju ir 
žinau kad visi kiti dalyvavę iš
kilminguose pietuose yra jiems 
dėkingi.

Bravo Moterys!
žinot, gerbiamieji? Kaip no- 

rit-sakykit, o moterys su lai
ku užvaldys pasaulį! Ir tai ne 
revoliucijos, o evoliucijos ke
liu; taip sakant per vyrų ne
apsižiūrėjimą... Pairhkim, pa
vyzdžiui, kad ir Toronto mote
ris Kanados Lietuvių žiniose. 
Jos ėmė vadovybę visą laiką, o 
štai, pereitame numery ir 
Montrealietęs atsiliepė, ir dar 
kaip! Bravo, moterys! Jeigu 
matot, kad kur vyrai netikę, 
griebkitės darbo ir parodykit 
juk jus nė kiek neprastesnės už 
vyrus, Čia turiu omenyj nau
ją musų narę “Feliciją.” Svei
kinu ir linkiu pasisekimo

Surinko $17.10 ir 11 
porų kojinių

TORONTO, ONT. — 
pranešama Toronto lietuviam
jog aukos pasibaigė su 25 d. 
lapkr. š. m. ir iki tos dienos su
rinkti pinigai M. Guobo priduo
ti į komitetą už “Taiką ir De
mokratiją, kurs rūpinosi suda
rymu siuntinių Ispanijos kovo
tojams. 27 d. lapkr. siuntiniai 
išvežti su tam tikrais palydo
vais, kad siunčiami daiktai pa
kliūtų laiku į 'tikrąją vietą. Prie 
skirtų Kanados lietuviams siun
tinių, priduota vardai ir antra
šai, taipgi ir po Kalėdų sveiki
nimo laiškelį nuo Toronto lietu
vių. čia priduodame visų auka
vusių vardus.

Šiltas kojines aukavo: Mrs. 
Markauskienė — 1 porą, A. Bal
čiūnas — 1 porą, L. Frenzelienė
— 1 porą ,Antanavičienė — 1 
porą, Struolienė — 3 poras, Li- 
nartienė — 1 porą, Laurusevi- 
čienė — 3 poras (vertės 1.05 c.)

Pinigais aukavo: Mrs. Man
kos — 1 dol. Byrienė — 1 dol. 
Jakavičienė — 1 dol. Šimonie
nė — 1 dol., Jokubynienė —' 1 
dol. Trcigienė — 1 dol. Jarienė
— 1 dol. Grušienė — 1 dol. 
Laurusevičienė — 1.50 cnt. Po 
50 cnt. aukavo: M. Guoberienė, 
Dobrovolskienė, Bališienė, Skur- 
delienė, Lapienė, 
Kalimyn, Kirvela, 
Milerienė, Ylienė, 
Brogienė ir Indrilienė. Po 25 c. L 
Požeiiene, Undraotienė ir 10 s(.
— Vilkas. Viso, pinigais surink
ta 17 dol. 10 cnt. ir 11 porų ko
jinių.

Šias aukss surinko L. D. A. 
komiteto narės Ylienė ir Indrų- 
lienė. Todėl, visiems aukavu
siems, komiteto vardu, reiškia
me ačių. Prie progos nonų pa
minėti, jog šiame aukų sąraše 
randasi Mrs. Treigienė, iŠ Dsl- 
hi, Ont. kuri prisiuntė laišką ir 
1 dol., norėdama kartu su mu
mis prisidė.i prie šio 'kilnaus 
darbo. Be to, prašo visuomet, 
reikalui esant nepamiršti kreip
tis į ją aukų reikalu. Visuomet 
noriai žada remti kilnius dar
bus. Baigdama laišką, prašo per. 
duoti visoms Tcrontietėms šir
dingus linkėjimus. Dekodamos 
už auką ir linkėjimus, visuomet 
atminsime Tamstą, gerbiamoji 
ir ištikus svarbiam reikalui, 
kreipsimės pagelbėti.

O, Indrelienč

TORONTO, ONT. — Jau ku- 
ris laikas, kaip tęsiasi pradėta
sai boikotas pi j~š aukštas p e 
no kainas ir nežinia’ kiek ilgai 
dar tęsis. Prie šios kovos kaip 
jau žinoma, prisidėjome ir mes, 
Toronto lietuvės moterys. Turė
jome jau keletą susirink’irių ap
tarimui tolimesnių kovų, daugu 
ma davėme pasižadėjimus pie
no naudoti, tik tiek, kiek reika
linga vaikučiams. Kai kurios 
net ir jiems, jei neatėmė visai 
tai nors sumažino proporcija 
Todėlei, visos pildydamos .pasi
žadėjimus, tuojau atsakė pieną 
per išvežiotojus, palikdamos tik 
būtiniausią kiekį, vaikučiams. 
Rodos, ko daugiau bereikia, 'vi
sos taikiai ir sutartinai kovoti 
p-asirįžome ir, be abejonės, it o 
prisilaikant tikėjomės kovą 
greit laimėti. Bet . . . išėjo ne- 
taip, pergreit dingo pasiryžimai, 
nes, kaip girdėtis, daug mote
rų pradėjo pieną pirktis krau
tuvėse.
. Taip darydamos, moterys, 
vargiai nugązdinsim turtingas 
pieno kompanijas, ir pieno 
nų nenumažinsime. Nors 
niems išvežiotojams pieno 
kis sumažėjo, bet kiltiems 
daugėjo, nes turi didesnius 
reikalavimus į krautuves iš 
rių moterys perka. n

Tokiu budu, kompanijoj vi 
sai nejaučia pieno sumažėjimo, 
ir apie kokias nors nuolaidas 
jie nei nesapnuoja. Tankiai mes 
imamės kokio nors- darbo labai 
ryžtingai, bet silpnai teprisiruo- 
šiam arba mažai tepagalvcjjam, 
kaip geriau butų jį pradėjus — 
sėkmingai baigti. Ir dažnai, pra
dėjus darbą neištesėjus savo 
pasižadėjimų, būna nekokios pa
sekmės. Man rodos, kad ir da
bar mes labai kenkiam laimėji
mui pieno nupiginimo, pirkda
mos jį iš krautuvių. • Taip da
rant, atrodo, jog boikotuojam 
ne aukštas pieno kainas, bet sa
vo pieno išvežiotojus, kurie ne
tekę kostumierių, nukenčia., o 
kompanijos randa būdą prista
tyti į krautuves pieną, per ku
rias perkant, niekuomet nelai
mėsime. Jei nepaliausime tai 
darę. — niekas neišeis, bereika- 
lo tik darome susirinkimus. Ta
riam tai, ko nepildom ir gaiši- 
nam'be reikalingai laiką. Jei no
rime laimėti, turime ir be pieno 
pakentėti.

Detroitiečius
Išleidus

Daujotienė,
Nežinomoji,
Adomelienė,

kai- 
yie- 
kie-
pa.- 
pa
ku-

IŠ TORONTO LIE 
TUVIŲ SOCIALIS
TŲ SUSIRINKIMO

TORONTO ~ Reguliaris so
cialistų susirinkimas turėjo 
įvykti 28 d. lapkričio, bet ka
dangi tą sekmadienį turėjome 
Svečių iš Detroito, tai susirin
kimas įvyko* 5 d. gruodžio. 
Nors susirinkimas ir nebuvo 
perdaug skaitlingas, bet pasi
žymėjo gerais darbais. Smulk
meniškai apie, visą susirinkimo 
eigą, aš manau, įiibpos kores
pondentas parašys o man tik 
norisi pažymėti) porą dalykų, 
kurie yra svarbus, būtent: 
4rg. Taurinskui pasinius, kuo
pa paskyrė iš iždo seneliui, bu
vusiam kurti J Mockui <453 dol., 
taipgi aukų.•'tamec-pačiame su
sirinkime surinkta $3 dol. To
kiu* budu gerb.’ Mockui bus pa
siųsta $6. Renkant aukas, drg. 
J. Monkus aukavo 1 dol., kiti 
pagal išgalę. >

Antras pažymėtinas dalykas, 
tai paskyrimas 5 dol. sušelpti 
Uragvajaus “.Naujosios Ban
gos” redaktoriui, kuris randa
si kalėjime už parašytą aštres
nį žodį prieš lietuviškus fašis
tus, kurie ir įskundė redaktorių 
Uragvajaus policijai.

Prie pusiau fašistinio Ura
gvajaus rėžimo pasirodo, kad 
labai lengva patekti į kalėjimą. 
Tuo matyti ir naudojasi lietu
viški fašistukši!' .

Tame pačiame • susirinkime 
buvo išreikšta vieša ir širdin
ga padėka L. ię A. Frenzeliams, 
kaip daugiausia dirbusiems 
prie įvykusio ^koncerto ir vai
šių, sąryšyj (s,u Detroitiečių at
silankymu, taipgi Kovoliunui, 
kuris su savo, karu daug gel
bėjo, tai vie^ų*r, tai kitur va
žinėdamas ; suijštaig su koncer
tu reikalaįSip&ąliau i dėkojo' vie
ni kitiems, nes beveik visi į tą 
darbą buvo įtraukti.

Minimas .parengimas dar 
kartą įrodė kad kur yra ben
drai, kas nors/>veikiama, tai ir 
pasekmes yra geresnės!

Bendras Frontas

O. I.

pas detroitiečius, 
kas ten 

ras, bet važiuotų 
į namus, nes tiek

Wntmpegiecių 
P. P. Yauniškių 
Sidabro Jubiliejus

■ ' - '< ............ - i

Draugai surengė jiems iškil
mingas pagerbtuves 1 j

WINNIPEG, MAN. •— šio- ; 
mis dienomis ppK Yauniškiai 
švente 25 metų ženybinio gy- ' 
venimo sukaktuves.

Ta proga, lapkričio 27 d., ■ 
1937, jo švogerio A. Urbono 
namuose, 463 Magnus avė. P. 
p. Yauniškių draugai lietuviai i 
surengė šaunią puotą, padary- 

Į darni jiems didelį “siurprizą.” 
Iniciatoriais to pokilio buvo 

pp. Yauniškių švogerka A. Ur-; 
boniene ir jaunavedžių dvi i 
dukterys, Emilija ir Genia 
Yauniškaitės.

Yauniškiai,, yra seni vietos 
gyventojai, prijaučiu lietuvius 
žmones ir daugumai yra žino
mi kaipo Winnipego lietuviai 
biznieriau Priklauso ir orga
nizacijoms. Draugai įvertino 
pp. Yauniškių 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves, 
ir jų gausiai pagerbimui prie 
to prisidėjo. Gana gražus 
skaičius draugų šiame būry
je dalyvavo.

Pietų laike, prie skaniais 
valgiais apkrauto stalo sve
čiai išreiškė “jaunavedžiams” 
daug širdingų linkėjimų ir il
go gyvenimo, o duktė Emilija 
Yauniškaitė visų vardu įteikė 
dovAną —' gražų didelį laik
rodį ir smulkesnių dalykėlių.

Pate buvo puiki ir gyva ir 
pas dalyvius matėsi geras 
ūpas. Visi prie skanių valgių 
ir alučio, draugiškų kalbų lin
ksmai laiką leido. Prie to, rei
kia prisiminti ir praeitis, o ta 
praeitis brangi mokykla kiek- 
vienan1!.
' Vadfmršf,' *praejo' '25 nietai 
pp. Yauniškių laimingo gyve
nimo ir jie tuomi pilnai pa
tenkinti, nes išauklėjo tris 
dukteris ir vieną sūnų ir vi
siems savo, vaikams stengėsi 
mokslą duoti. Simus Alfonsas 
ir jaunesnioji duktė Saliomi- 
ja, dar tebeina į aukštesnį 
mokslą, o vyresnioji duktė 
Emilija, manau, kau jau susi
žiedavus vedyboms su rimtu 
ir gerai užsilaikančiu vaikinu 
lietuviu . J. Paliliunu, kuris 
plačiai lietuvių tarpe yra žino
mas kaipo visuomenės, ypač 
organizacijų veikėjas. Jis jau 
kelinti metai kaip jau yra 
didžiulės Winnipego Lietuvių 
Pašelpinės organizacijos pir
mininkas. Tai bus nieko sau 
pora. Taipgi, dar viena duktė 
Genia, jau baigus “biznis ka- 
lidž” ir dabar jau stovi prie, 
savo profesijos darbo.

P. Yauniškis, jaunas dar bū
damas atvažiavo iš Lietuvos 
į Kanadą laimės ieškoti. Kaip 
ir kiekvienas emigrantas, at
važiavęs į svetimą šąlį, turėjo 
su visokiais keblumais susi
tikti nors tuomet gal buvo vi
sai kitoniški laikai, negu, da
bar. Bet vistiek, teko kiek ir 
vargo pamatyti ir teko dirbti 
kas papuola, kol prasimušė į 
savo lemtą profesiją — krau
tuvininką. Jis toj srityje savo 
gabumais ir pastangomis su
gebėjo sėkmingai gyvuoti ir 
iki šiai dienai jo įstaiga tebe
gyvuoja po adresu 351 Mag
nus avenue.

Kadangi pradėtas “biznis” 
gerai sekasi, tai buvo sukur- 
tas ir šeimyninis gyvenimas. 
Pp. Yauniškiai susituokė lap
kričio 27/ 1912 m./

25-kių metų sukaktuvėms 
atėjus, reikia pasakyti, kad 
per tą laikotarpį, žinoma, te
ko visokių dalykų pergyventi, 
Iki liko plačiai visiems Winni- 
pego ir apielinkės lietuviams, 
taip ir svetimtaučiams žino
mas kaipo pasiturintis stam
bus Biznierius. Pp. Yauniš- 

Apie tai plačiau kitu kartu, kiai tik gali pasidžiaugti iš- 
Dalyuis. gyvenę šeimyniškoj santaikoj

Dėlei drg. Dagilio iškeltų 
minčių apie vadinamą- bįendrą 
frontą prisieis savas mintis pa
tiekti kiek vėliau. —J. J.

Darbininkai Pralai 
mėjo Vilsil B-vės 
Streiką

TORONTO, ONT. — Raitais 
ima labai daug laiko susigyven
ti su kuo nors tikrai žmoniš
kai, bet šį kartą įtozontiečiai su 
detroitiečiais susibičiuliavo, vos 
kelias valandas laiko teturėda
mi kartu praleisti. Ir jei kada 
nors torontiečiams išpultų lai
me važiuoti
tai nereiktų abejoti, 
laukia ir ką 
tiesiog kaip 
jaunuolių, tiek jų palydovių ger
biamų pp. Dilienės ir Dermai- 
tienės malonus ' draugiškumas, 
parodė juos tikrai “savlškais” 
Jaunuoliai tiesiog raus sužavėjo 
savo gražiu elgesiu ir nustebi
no tyru lietuviškumu. Val o už 
tai, garbingi lietuviai! Nors mes 
jus jau išleidome, betpaliktais 
įSpudžra'is dar tebegyvename. 
Dėkojam ir džiaugiamės gavę 
laiškus, kad laim’ngn paskkėt

Vadovybe buvusi negera
MONTREAL, ONT. — Kaip 

jau buvo rašyta “Naujienose”, 
Vilsil bendrovės skerdyklų 
darbininkai sustreikavo. Bet 
unijų organizatoriai netinka
mai, vadovavo ir streiką pra
laimėjo. Be tp, nepasiseko su
organizuoti streikui darbinin
kus kitose artimose skerdyk
lose, būtent Davis bendrovėj. 
Pastręikavę keletą dienų, dar
bininkai pradėjo grįžti dar
ban, nieko nelaimėję. Dauge
lis nebeatgavo- savo darbų, 
buvo’prašalinti už dalyvavimą 
streike. Apskaičiuojama, kad 
tokio likimo susilaukė apie 
50 nuoš, darbininkių Tai lai
bai apgailėtinas dalykas^ smū
gis musų broliams. . Einaiit į 
streiką, reikia gerai prisiruo
šti. Tuomet pasekmės bus ge
resnės. P. P.

Pasekmingos J. B. Stilsono 
prakalbtos Montreale

Lapkričio 26 ir 28 d., įvyko 
prakalbos, . kuriose kalbėjo 
drg. J. B. Slilsonas, “Naujos 
Gadynės” administratorius. Jis

namus, ir nepamiršot su mumis &a atvyko iš New Yorko, pa- 
" " L Linkime kvieStas L. D. D. 35-tos kuo

joms kuosekmingiausiai veikti pos#
lietuviškoje dirvoje ir tikimės ąuu vakarai gerai pasisekė.

apie tai pasidalint

dar kaikada pasimatyti. ,
O

Padėka Detroito Lietu- y
' nas, visi yra kviečiami stoti į 
šį chorą. Už choro pamokas jo
kio mokesčio nebus imama.

Tad, visos ir visi nepamirš
kite ateinančio antradienio 6 
v. v. Komitetas* • *

Darbai Mažėja, Bedar
bių Sk. Didęją

šiemet žymiai ankščiau pra
dėjo atleisti darbininkus U dirb
tuvių žiemos “siekams” pra
sidėjus. Lietuvių tarpe jau irgi 
yra keli bedarbiai.

Toronto Liet. Social-De- 
mokratų Kuopos Kon
certas Visapusiškai Pa

sisekė
Lapkričio mėn. 27 d. TLSD 

'kuopos koncertas sutraukė pu
blikos tiek, kiek dar nėra bu
vę kituose lietuvių parengi- 
muse. Už tai kreditas tenka 
Detroito Liet. Dailės chorui, 
nes be jų minima kuopa ne- 

I jutų galėjusi išnuomoti tokią 
didelią svetainę, kurioje 
jautėsi smagiame upe, nes 
pat. ir alučio galėjo gauti, 
gaila, kad lietuviai neturi 
kios svetainės kurioje taip.daug 
patogumų yra. Torontiečiai ap

gailestauja, kad taip anksti iš
važiavo Detroito svečiai iš To
ronto. Kai kurie nerado progos 
net nei pasikalbti, o kalbėtis 
su tokiaiš maloniais svečiais 
yra labai malonu. Geistina, kad 
ir tankiau Detroitiečiai pasiro- 
Jytų torontiečių tarpe.
Toronto Liet. Social-Demokra- 
lų Kuopa Gelbsti Išlaisvinti 
drg. P. K. Kosto iš Urugvajaus 

' Reakcionierių Nagų
Dr. P. K. Hosto yra redak

torius Urugvajaus lietuvių lai
kraščio “Naujoji Banga” ir 
yra įkalintas tik už tai, kad jo 
redaguojamame “N. B.” laik
raštyje tilpo korespondencija, 
kurioje tūlas fašistų agentas 
buvo tinkamai įvertintas ir pa
vadintas aferistu. Ir už tai jis, 
drg. P. K. Hosto, tapo nubaus
tas $500, bet kadangi neišga
lėjo susimokėti tokios sumos, 
tai tapo įkalintas, šitą reikalą 
S. D. kuopos org. A. F. rapor
tavo narių susirinkimui, o na
riai vienbalsiai nutarė paau
kuoti iš kp. iždo $5. Mes, Ka
nados lietuviai, negalime pra
leisti toki šlykštų reakcijos 
brutališkumą, ir turime parem
ti tą drg. išliitosavimo kampa
niją. Todėl, geistina, kad ir 
kitų Kanados kolonijų liet, pa
rinktų aukų, ir jas pasiųstu 
sekamu antrašu: “Naujoji Ban
ga” Paraguay 1480, Montevi- 
deo R. O. dėl Urugvay.

Reikia tikėtis, kad torontie
čiai surinks žymiai daugiau. 
Tad, visi susipratę darbininkai 
stokime Urugvajiečiams , drau
gams į talką šiame (jdlniame 
darbe,' nes tik vienybėje ran
dasi galybė.

Sušelpė Laisvamanybės 
Kovotoją M.< Mockų

Sočiai-Demokratų kp. susirin
kime buvo pakeltas sumanymas 
sušelpti kritiškoje padėtyje e- 
santį laisvamanybės kovotoji 
senuką M. Mockų. Iš kp. iždl 

i paskirta $3, ir drg J. Mankirs 
aukavo $1. Smulkiais surinkta 
dar $2. Tai nors maža auka, 
bet tai ženklas, kad jo praei
ties kilnus barbas nenuėjo nie
kais, bet įsigijo visame pasau
lyje draugų ir rėmėjų. Lai pa
seka torontiečius ir kitos Ka
nados lietuvių kolonijos.
> — Torontietis

vių Dailės Chorui
TORONTO.—Liet. Social-De- 

mokratų kuopa, norėdama pa- . 
ruošti ką nors tokio geresnio 
Toronto lietuviams, kreipėsi per 
detroitietę drg. M. Kemešienę 
prie aukščiau minėto choro, su 
prašymu atvykti į Torontą su 
ko.ncertiniu programų. Nors 
mes, torontiečiai neturėjome 
jokių asmeninių pažinčių su Dai
lės choro vadovybe, bei atski
rais jo nariais, bet kadangi 
Dailės choras rėmė pažangią
ją visuomenę ir noriai patar
nauja visuomenei meno srity
je Detroite, tai sutiko paten
kinti ir musų Torontiečių pra
šymą, nors tas jiems sudarė 
nemažai išlaidų, kurių dalį mes 
torontiečiai norėjome padeng
ti, bet jie atsisakė priimti. Tai 
yra, paaukavo musų kp. tą skir
tą dalį gazolino lėšoms padeng
ti. Musų, kaipo jaunutei kuo
pai, tas daug reiškė, kaip ma
terialiai, taip ir moraliai, šį 
kilnų Dailės choro pasitamavi- 
mą musų kuopa niekuomet ne
pamirš, o ateityje, jei galėsime 
kuom nors pasitarnauti Detroi- 
tiečiąms, tai noriai tai padary
sime.

i H
Toronto Liet. Social-Demo- 

kratų kuopos vardu, tariu* šir
dingą ačiū Detroito Liet. Dai
lės choro nariams ir valdybai.

A. Frenzelis
TLSD kp. Org.

Paskaita Ispanijos 
Klausimu

' Lapkričio mėn. 30 d. Massey 
Hali, įvyko vokiečio rašytojo 
Ludwig- Renn paskaita: Temo-’ 
je “Kas laimės karą Ispanijo- 

. je?”
Į paskaitą atsilankė virš po

ros tūkstančių žmonių. Po pa
skaitos buvo renkamos aukos 
Ispanijos kovotojų už Demo
kratiją naudai, bet aukos plau
kė nepergeriausiai. Stambiausi 
auka, buvo tik $10. Bendros 
aukų sumos neteko girdėti. Ka
dangi prelegentas anglų klabą 
sunkiai vartoja, tai ir paskai
ta biVVo pusėtinai nuobodi.

Masinis Mitingas Sąry
šyje su Gruodžio 17 d.

1926 m.
• Bus protestuojama prieš A. 
i Smetonos fašistinę švogerinę 

, kliką
Liet. Kom. Liet. De- 
atsteigti šaukia ma-

Toronto 
mokrątijai 
sini mitingą gruodžio mėn. 16 
d. 6 Denison Av. Pradžia 8 v. v.

Programo smulkmenos tilps 
sekamos savaitės KLŽ Sk.

Organizuojasi Jaunuo
liu Choras..

Toronto Liet. Kalbos mo
kyklėlės komiteto dedamos pa
stangos suorganizuoti lietuvių 
jaunuolių chorą.

Chorą mokinti apsiėmė jau
nuolė p. G. Jokubynaitė, kuri 
lanko muzikos konservatoriją, 
trečiame kurse. Taigi, galima 
pilnai tikėtis, kad ji sugebės 
atlikti savo užduotį. Tik Toron
to lietuviai turėtų tinkamai į- 

; Vertinti tokio choro svarbą, ir 
p. G. Jekubynaitės pasiauka- 
vimą mokyti jaunuolių chorą. 
Choro pamokos įvyks kiekvie
ną antradienį, 6 v. v. 6 Deni
son Av. Taigi, visi, pradedant 
nuo 12 mėtų, jaunuoliai-ės iki

25 metus, susilaukę sidabrinio 
jubiliejaus7 ir pagerbimo nuo 
draugi], kurie linkėjo jiems 
ilgiausių melų ir laimingai su
laukti auksinio jubiliejaus.

— "Svečias"

visi 
ten 
Tik 
to-

Garsinkite® “N~nose”
/t 4jįn 
HMBs



Clevelandiečiai 
Chicagoje

šios savaitės pradžioje iš 
Chicagos į Clevelando išvyko 
pp. N. A. Wilkeltei, kurie lan
kėsi per keletą dienų pas pp.
K. Steponavičius, 4142 Archer 
Avenue. Pp. Wilkeliai buvo
L. U.C. šokiuose. Vyrų Choro 
Vakare ir “Pirmyn” Choro re
peticijose: Abu yra veiklus 
Clevelando organizacijose. Da
bartiniu laiku p. Wilkelis yra 
Lietuvių- Darželio komiteto 
vice-prezidentu. Profesija, yra 
laidotuvių direktorius.

Drabužiai 
Neturtingai . 
Mergaitei

Viena geraširdė lietuvė krei
pėsi į “Naujienas” sekamu rei
kalu: prašo jai suieškoti ne* 
turtingų tėvų mergaitę, nedau
giau 12 metų amžiaus. Ji tu
rinti drabužių tokio amžiaus 
mergaitei ir nori juos atiduo
ti ten kur tokių rūbų tikrai 
reikia. Bubai yra moteriškės 
dukters, kuriai jie yra perma- 
ži.

Jei yra jaunutė mergaitė, 
kUri norėtų gerosios moteriš
kės duosnumu pasinaudoti, lai 
šaukia telefonu p. M. Jurgelio- 
nienę, “Naujienose”. Ji pasa
kys kur ir kada kreiptis.

R.

' ■ _________NAUJIENOS, Chicago, TU.

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINACI
JOS 260 KUOPOJE

Gugis, Bagočius, Mikužiute, Miliauskas. 
Dr. Stanislovaitis gavo po suvirs 49 balsy, 

Vinikas tik 2 balsus
Trys Jaunuoliai Kuopos Valdyboj

Trečiadienis, gruod. 8, 1937

Kanadietis 
Chicagoje

Užbaigęs porą savaičių vizi
tą Chicagoje, vakarį Montreal, 
Que., išvyko kanadietis Jonas 
ViFkelis. Atvykęs susipažinti 
su Chicago, svečias apsistojo 
pas savo brolį, Petrą Vilkelį, 
2616 West 71st Street, kuris 
ties tn’o adresu užlaiko maisto 
produktų krautuvę.
. Svečias p. Jonas Vilkelis, pa
sirodė simpatingu vyru. .Papa
sakojo, kad Montreale yra apie 
4,000 lietuvių, kurie gyvena iš
sidalinę į keturias kolonijas. 
Biznierių beveik nėra. Tie, ku
rie turi krautuvėles, skursta. 
Miestą dominuoja franeuzų 
elementas, kuris lietuvius, kaip 
ir* kitus ateivius, laiko panie
koje. Sukėlimui neapykantos 
prieš ateivius daug pasitarna
vo katalikų bažnyčia. Kunigai 
per pamokslus nuolat kaldavo

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Ray Zabel, 24, su Althea 
Brandt, 23

Jchn Rasmus, 22, su Della 
Itutis, 21

H. Bartush Dainuos
su Illinois Simfonijos
Orkestru

Koncertas įvyks Sekmadienį " 
gruodžio 12 d.

MARQUETTE PARK. — 
SLA 260 kuopa gruodžio 5 d. 
laikė savo metinį susifii.kimą, 
kuriame buvo nominuojama 
SLA Pild. Taryba ir renkama 
kuopos valdyba 1938 m.

Pild. T-bos nominacijų davi
niai buvo sekami: Į prez. F. J. 
Bagočius — 40; Laukaitis 3; į 
vice-prez. Mažukna 41; į sekr.
— J. Miliauskas — 33, M. Vi- 
nikas — 2, Marcinkevčius —- 
3; į ižd. K. Gugis — 41, Bičiū
nas — 1; į iždo globojus E. >Mi- 
kužiutė — 41, Marcinkevičius
— 23, Jarus — 10, Mockus — 
10; į Dr. kvotėjus Stu.i lovai- 
tis — 38, Bježis — 1.

Kuopa išrinko tris jaunuolius 
■ valdybą. B. Racaitis antriems 
metams. 1.ko išrinktas, eiti kuo
pos finansų raštininko -parei
gas. P-lė A. Sitrankauskaitė

rys jaunas Blozis taip pat liko 
išrinktas kuopos iždo gi b ju. 
A. Andriukaitis, prez.; K. Liut
kus, prot. sekr.; Pužauskas, 
ižd. Dr. Nares — kuopos dak
taras. Jonas Jucius^ marš. Pu- 
zauskienė ir Karteckąs —- ligo
nių lankytoj AL ’ALksiunas — 
vice-prez. Stankus ir jaunuolis 
ILožis — organizatoriai.

< Išrinkta 6 atstovai J SLA 
6 apskritį ir 2 atstovai į Chica- 
gos Lietuvių Kongreso konfe
renciją. Nbrj mit ngas tęsės', 
gana ilgai, bet buvo gana jau
ku klausytis kaip nariai taip 
draugingai svarstė savo orga
nizacijos reikalus.

Sekantis kuopos susirinkimas 
nutarta laikyti su įvairiu pro
gramų, k. t. prakalbomis, dai
nomis ir pasilinksminimu, kur

antriems metams išrinkta į iž- šoksim džiazą ir klumpakojį 
do globėjos vietą ir naujas na- . Kuopos rep. K. Liutkus.

nios vakarienės ir trumpo mi’z'- 
kalio programo prasidėjo kalbos. 
Kiekvienas iš atsilankiusiųjų 
pareiškė tą pačią mintį, kad dar- 
mo kliąsa tik jungtinai ir vie
ningai veikdama gali tikėtis up 
ginti savo teises. Ui šiol prisi 
zaikyba. taktika — ve.kti at li 
rai pasirodė nepraktiška: nei 
unijos be politiškos organizaci
jos negali d:.u.* iškovoti, noi p> 
itinė darbininkų partija be uni

jų paramos, negaii daug la me i. 
Bęt abiem Susijungus bendrai, 
galima \ sudaryti gana, gal ngą į das, <ižii ussmus bei i er a e s, j 
spėką, su kuria nors ir r.akci-1 tokiu. budu skleisdami — p^r- 
joniškos poltinės partijos bus duodami liaudžiai reikalingas ži- 
privargtos skaitytis. Pavyzdžiu' n as, kur.os pe? bmdur. in .us, 
-am jau yra nebevienas.

Surinko $230.00 Aukomis
Skleidimui šios propagard ;s 

vietoj liko sudėta virš $230.00 
ir keliolika organizacijų ir uni
jų atstovų pasižadėjo trumpoje 
ateityje prisiųsti nemažas su
mas tam tikslui.

Gaila, kad patsai merai J. 
McLeyy, susidėjusioms svar
bioms priežastims, nega.čjo at
vykti, tik prisiuntė ilgą telegra
mą, sveikindamas bankieto da
lyvius ir ragino prie intensy
vaus vieningo darbo, kad Chi- 
cagoje ir lll.nois valst.joje bucų, 
suorganizuota skaitiinga/L stip 
ri Darbo Partiją.

Svečių nuo įvairių tautų ir 
organizacijų dalyvavo arti tr.’jų

stygų, padalintų Į tris grupes. 
Prie kiekvieno skambinamo ku 
rinio darė ilgokus komęnta. us, 
nušviesdamas kaip tas InLru-į 
mentas yra glaudžiai tusijęs lu 
pa .ia ukraini člą auta nu) n>į 
atmenamų la kų. Pas. juos ban
dūra gal būt turi dar di< es. ės 
reikšmės, negu l.uluviams kauk 
.ės, nes, kaip profesorius aiš. i- 
no, ,su pageiba bandūros ukrai-1 
niečiai rekordą.o svarbiausiu! 
liaudies įvykius, sudūlami d: i 

;nas ir baladas apie jų skriau- į ’ 1 - V • a •

| apkeliaudavo visą šalį. Iliust. a-j
' viL.ui profesorius paskambino i

Padainavo kelioliką kminiųl 
iš senovės ir iš (k.b.utikų lii-i 
kų.

Koncertas padarė gana gerą
įspūdį. Publikos buvo susirinkę /> 
apie 300. —Girdėjęs

visiems į galvą, kad ateiviai

Ilelen Bartush, garsi Chica
gos lietuve dainininkė, šį s k- 
madienį dalyvaus, kaipo selis ė 
i’ederalio il.iiiaij « i ILnijcs Or
kestro koncerte. J.s įvyks Grca 
Northern t a rj sa.ė„e, 20 W 
jacksoa Boulevard.

J. Rakštis Generalis [Sočiai Demokratų 
Lietuvos Eksporto Federacijos
Atstovas Chicago j Bankietas

Lietuvos.Iprup.ns Littu. js pr.duk^i;; No i padėti siiprtj p.ltna'ą 
C...ca„o, p.icm:es iii3 ir ;..y- Oa.bo Parijui- 1 
linkę "

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Prouf —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu-
Labai 
mas. 
višką Krupnikų su |B 
karšta arbata, paša- 
(insit slogas. ■
Mes parduodam tik | 
.avėmus. Ten ir rei
kalaukit.
* kitus * miestus te* 
/ernams orderius pa- 
JunČiame ekspresu.
Pirkdami pastehėkit L- 

musų tabeli Ep

INTERNATIONAL - 
.Wine & Liquor Co.

FRANK V1ZOARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Muskulų skaudėjimas/^Sa^Sg 
kuri sudaro persicHrbimas, 
drėgnuma^ ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
• ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 79c.

W O R L D FAMOUS 

: L LN'VM ? 1

—Buvęs

Įdomus Ukrainiečio 
Banduristo

Parsiduoda Saugioji 
Šėpa

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
nsokius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an- 
dis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tol. VARDS 3408

darbus nuo vietos gyventojų Orkestro lydima, p. Bartush 
atiminėja, verčia juos skursti,.suaainuos , aiiją ‘Divinites du 
ir t.t. Rezultatas buvo tas, kad styx” iš Glu.ko cpiios> ‘A:- 
susidarė franeuzų mušeikų ccj.e”, Rahmaninovo “In the 
gaujos, kurios ateivius puldavo Suėmė cf the Night” ir č i 
mušti. Bet patys gavę kelis.; kovsk o ariją “Farewell Ye' Fo-,
kartus į kailį nuo lietuvių ir ręst ' iš žeanos D’Arc.” 
kitų ateivių, jie aprimo. x .. Biliet?.! į koncertą yra nuo

įMontrealo lietuviai dirba 15 centų iki 55. O k.stra yra
(laukiausiai bravoruose, sker- po WPA gobi ir visi muz ka 
dyklose ir plieno dirbtuvėse. WPA samdiniai. Dirigentas 
1 ‘ " R. Izler Solomon. —ZEE.

SUSIRINKIMAI
—■*——— . " ——----------------■—

Lietuviška Teatra’iška Draugystė Ru os No. 1 pricš.-netinis* su
sirinkimas atsibus gruodžio 8 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Hakited St. RutieČiai ir rutietės nepamirškite, kad ši
tas susirinkimas atsibus anksčiau 7 vai. vakare dėlto, kad 
yra daug svarbių reikalų ir taipgi bus renkama rauja val
dyba ir konstitucija pertaisoma ir dar prie to nepamirški
te, kad po susirinkimo valdyba duos alaus dykai ir pasi
šoksime. Kviečia Valdyba.

SLA 185 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyksta gruodžio 8 
dieną, 7:30 vai. vakare. Visi nariai gausite atvirutes. ^Susi
rinkimas yra svarbus dėl 'visų. Ir todėl visi nariai būtinai 
turit būti. Bus renkama nauja kuopos valdyba’ 1938 m. ir 
nominacijos SLA Pildomosios Tarybos.

P. S. Rindokas, sekr.
Bridgeporto Draugystės Palaimintos Lietuvos priešmetinis su

sirinkimas įvyks gurodžio 8 d. 8 vai. vak., Chcagos Lietu
vių Auditorijoj. Malonėkite laiku pribūti, nes bus renkama 
valdyba 1938 m. ir užsimokėti mėnesinius mokesčius.

.,, Valdyba.

širs cavai.ės praežiejj iš 
Nevv Yorko grįžo p. Ju iuj 
Rakštis, kinis gavo pa:kyr.mą 
ouci generaliu Lietuvos eksper
to atstovu l.hicagoje ir rpięlln- 
<ėje.

Ycrke jis4laite, keuf 4- 
i’e*.c jas tuo įeikalu su valdžios 
atstovais ir impor.o-eksporto 
Jimomis, kurios rūpinasi Lie
tuvos produktų p.atinlmu Ame
rikoje.

P-as Rakštis, savininkas Bal
de Import Company, 1900 So. 
Halsted strėet, itnportavo Ch.- 
vagon Lietuvos pred k-ųs per 
kurį laiką, bet, ant mažos ska
lės. Dabar turėdamas teritoriją, 
jis yra pasiryžęs biznį .išvys.y*- 
ui iki ma'Kimumo. Importuos vi
sus importuotinus Lietuvos pror 
duktus, pradedant “Maistu” 
bendrovės mėsomis ir baigiant 
“Marginių” bendrovės mezgi
niais.

Lietuva turi parūpinti Ame
rikos rinkai:
Visokeriopų mėsos produktų; 
kumpių, palendvicų, lašinių, 
dešrų, etc.

Kondensuotą pieną
Sviestą
Grybų —- džiovintų ir kon

servuotų
Saldainių
Vaistų
Mezginių, odinių produk'ų, 

medžio papuošalų, etc. —R.

I raėju .io sekimui nių vaka- 
le. gruodžio 5 c'., Aipalgameitu 

p. name, prie N. Ąt^p.nd Rcvd. ir 
.' W. Van Burcn DeLs sve
tainėje įvyko gaųą re.kšmingas 
bankietas, sureng as neseniai 
susiorgan zavusios į S.ei? 1-demo- 
kiatų Federt cijo^.Chicagos sky
riaus. Tikslas bąriHietd buvo pa
gerbti ir pasidžiaugti pergalė 
neseniai treč iu kArlu . išiihkto 
Ęridgęport, Conn/ majoru so
čiai-demokrato Jaspor McL:vy, 
kuris šiuomi laiku turėjo lanky
tis Chicago j e. Gs l būt daug
svarbesnis tikslas buvo, pssinąu- 
dejant McLevys atsilankymu, 
čia Chicagoje padėti stiprus pa
matas bus ančui Darbo Pait*- . . i ? , fr •
jai. p

Svečiais . buvo sukviesti ne 
vien socialdemokratų federaci
jos nariai, bet žymiausi įvairių 
darbininkų organizacijų ir uni
jų atstovai, kad bendrai, jau
kioje nuotaikoje galima apkal
bėti galimybes įsteigimo, tokios 
partijos.. Neapsirikta. Po ska-

Bandūra — tautinis ukrai-
- iečių instrumentas

Praėjusio sekmadienio popie
tyje, gruodžio 5 d, teko iškL u 
syti ypatingo koncerto, geriau 
pasakius prolekcijos, kurios bu
vo surengtos viešosios mokyk
los auditorijoj/'prie N. Camp
bell Avė’1 ir W. Rice St., g-.r 
šiam ukrainiečių profesoriui 
Vassyli Yęmečz. Jis sk.mbino 
ant ukrainiečių tautinio muzi- 
kalio instrumento bandūra, kuri 
yiĄ šiek tiek panaši į peraugu
sią balalaiką, tik su labai daug

Parsiduoda dide’ė “safe ’ sau 
?ioji šėpa su daug ma ų s ai 
-,ių. Putoki dėl rtal estate ar 
kitoko biznio. Labai pigai. 
Kreipkitės į Nauj eras, 1739 S. 
Halsted St.

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE 
724-26 W. 19th St.

turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ii’ naktį.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

Šaltis, Štai, Jau Čia

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!
ŽIŪRĖK!

Jei įdomauji barbeno amatu, tai 
apsilankykite į moderną barberiu 
kolegiją prie 1428 W. Madison St. 
i musų speciale Gruodžio klasę— 
per šį mėnesį tiktai. Tai didžiau
sia jūsų gyvenimo proga. Vado
vybė kainas taip sutvarkė, kad jos 
bus tiek mažos, kad jus negalite 
tąi praleisti.

H. M. GREMORE, Vedėjas

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

;o» d skaityto)*! 
reikalais

* z l.uvm. k u rw»
♦lt) t Ua

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

SHAKNIS

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
sanius, Draugijos narius bei o'fise, iki gruodžio 

. (December) 11 d„ gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugi j qs bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d^ Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas skaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vaL vąkare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vaL vakare ir sekmadieni nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet. • '

šalčiui vis labiau veržiant 
šiurpo varžus, verčia kiekvieną 
pasirūpinti ir savo prieglauda.

Anglys, vienintėlė išeitis. 
Tad, apie jas čia ir tekalbėki
me. štai, prie 10 So. La Šalie 
St. randasi anglių pardavinėji
mo įstaiga, būtent: Super Coal 
Co. Pirm, negu lankysis kur ki
tur, aplankyk šią firmą. Čia1 be 
vertybės, kurios ieškai, galėsi 
ir dovaną gauti. Patarnavimas 
atsakantis, svoris ir rūšis užtik
rinta. Daugiau žinių rasite jų 
skelbime šiandien, Naujienose.

(Skelb.)

A Product of

CHICAGOS LIKTUVIŲ DRAUGUOS OFISAS.

1739 So. Halstęd St. (2-ros lubos)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’/ra naudingos, 
kad pačios Naujienos

Tai ypatingai pui kus lietuvių kąr tusis gėrimas./Supilstytas b u lėliuose su žolėdis ir šaknimis.

KADA PANORĖSI 
GĖRIMO, PAREITI

'SOProof
National Cordial Co., Ine.

CHICAGp, ĮLL

Kalendoriai
Biznieriams

Z
* ' I♦ •

Dar turime keletą gražių paveikslų dėl kalen- 
dorių, tinkamų tavernoms, bučernėms ir kito
kiems bizniams.

Prašome užsisakyti iš anksto, kad prieš 
Kalėdų šventes galėtumėm pristatyti.

Paveikslai atvaizduoja Darių-Girėną, Lie
tuvos buvusius valdininkus ir daug kitokių 
vaizdų.

KREIPGITĖS Į NAUJIENAS 
1739 South Halsted Street

Atdara iki 8 vai. vakare, sekmadieniais nuo 9 iki 1 p. p.

Firetender Stokers PROSPECT 9214 Firetender Stokers

Siūlo Šias Ekonomijos Anglis
______________ TAKSAI ĮSKAITYTI

SPECIAL STOKER NUT 
Už toną .......................................... $5.25 WESTERN KENTUČKY LUMP 

Už toną ................................................... $6.95
WESTERN KENTUČKY MINE
Už toną ..... ........................ ............... RUN $5.80 FRANKLIN COUNTY EGG

' Už toną ................................................. $7.25
Beto, Aukštos Rųšies Pocahontas Anglys ir Chicago Koppers Koksai

D. F. LARKIN&SON, IneD
STEIGI
TOKIA

3601 15 W. 63rd St.
-^7 METAIS — 50 METŲ TOJ PAČIOJ VIETOJ
(1INAS SKAITOME PERKANTIEMS VEŽIMAIS

KASDIENINIS B I Z N I O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, in taisą 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

i“FOTOGRAFAS‘
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Ta| ENG 6888-KR40

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už _________ _>12

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ......... >50

PALAGO PĄGELBA 
k NAMIE už _______>20

EKZAMINAVIMAS 
OFISE ...................>1

DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL '

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIU VALGIŲ VAIXJYKl<A 

750 Wę«t 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tet Victery M70

LEGION TAVERN
Grovehlll 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVE^ 
Chicago, Illinois
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J. B. Siilsonas LS.S.--LD.D.
VienybėsKlausimu

Rimta ir nuosaiki “Naujos Gadynės” 
administratoriaus kalba

Gruodžio 3 d. Lietuvių Dar- 
binirikų Draugijos kuopa su
renge draugui Stilsoniii prakal
bas p. Biirinsko svetainėje, 2244 
W. 23. PI.

Nepaprastai blogas oras su
laikė pašalinę publiką, nuo at
silankymo, todėl buvo tik or
ganizacijos nariai, ir tai tik di
delėj mažumoj. Draugas Stilso- 
nas'yra “Nauj. Gadynės” admi
nistratorius ir senas darbinin
kių klases :vikėjas, kuris savo 
laiku buvo LSS cntro sekreto
rius. Atidarius susirinkimą, jis 
pareiškė, kad pamainysiąs savo 
kalbos temą, todėl kad mažas 
susirinkimas ir tai . bevc.k tik 
savo organizacijos nariai. Kal
bėsiąs tik apie bendrus savo 
organizacijos reikalus, ypatin
gai apib dabar keliamą klausi
mą bendros vienybės su LSS.

“Apie bendradai biavimą su 
komunistais reikia užmiršt,”
Kalbėtojas labai nuosaikiai 

perbėgo lietuvių darbininkų 
praeities darbuotę. Palietė kaip 
socialistų taip ir kc munistų 
taktikas, nurodydamas, kad so
cialistai nuoširdžiai ‘tarnavo 
darbininkų klasei ir visur logiš 
kai gynė darbo žmonių reika
lus. Todėl jais šiandien daugiau 
pasitiki darbininkija, negu ku
ria nors kita partija? Komunis
tai gi ėjo vingių vingiais. Pir- 
miaus buvo atsižadėję bent ko
kių kompromisų su darbininkų 
organizacijomis ir skelbė jas 
darbininkų klases išdavikėmis, 
ojx>rtunistėm s, buržuazijos uo 
dęgofnįs ir t. t. ir t. t. Dabar

it daro bendrą.fAontą su visais; 
skelbia demokratiją ir šaudo 
savuosius draugus tik todėl, 
kad tie drįsta kitaip protauti

PADRKAVONĖ

mums

JONAS KASČ1UKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 23-čią d., palaidotas 
šv Kazimiero kapinėse gruo
džio 4-tą dieną.

Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. 
para p., bažnyčios, kun. Briš- 
kai, kun. Joneliui ir kun. 
Statkui už gedulingas pamal
das. Taipgi dėkojame varg. 
Kudirkai _už giedojimą per pa
maldas bažnyčioje.

Dėkojame visiems giminėms 
kaimynams ir draugams už 

į lankymą pašarvoto velionio 
! namuose ir pareikštus 

užuojautos žodžius. 
, širdingai dėkojame 
aukotojams, šv. Mišių auko-x 
tojąmjf, grabneŠiams Chicagos 
Lietuvių Draugijos ir palydo
vams Keistučio Pašelpinio 
Kliubo, ir visiems dalyvavu
siems gedulingose . pamaldose 
bažnyčioje ir lydejusiems j 
kapines. ’ u c,-'

Pagalios reiškiame šilingą 
padėką laidotuvių' direktoriui 

-'Ar-'Masftlskiui už sumanų ir 
rupes^iegą patarnavimą ir 
tvarkių laidotuvių surengimą. 

,<00 tau, musų įpylimas vyre 
Mi# brangus tėveli, po ilgų kan- 
•/čtjj šiame' pasaulyje, lai Gai- 
DėMting?s Dievas suteikia am-'

gėlių

Moteris ir Dukterys.
^Nuliūdus: 

i

I nVFIKI'<LUVLIMO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėtės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Te!. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Barikietama—Laidotuvėms-—

> , Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 6800

vienu-kitu klausimu. Mes, sako 
kalbėtojas, atsimetėm nuo ko-
munistų ir suorganizavom opo- 
zicionierišką komunistų organi
zaciją. Mes manėm, kad ilgai
niui komunistai pakeis savo 
klaidingą taktiką ir mes vėl ga
lėsim bendrai veikti. Bet me
tai po metų, jie nuėjo taip to
li nuo darbininkų klasės reika
lų, kad šiandien mums, opozi
cionieriams, su jais turėti nors 
ką bendro yra suvis negalima 
ir reikia tatai užmiršti.

LSS—LDD vienybė
“LSS Pildomojo Komiteto pa

kvietimas musų organizacijai 
LDD dėtis su LSS prie bendro 
lietuvių darbininkų kultūrinio 
darbo duoda' mums rimto pa
mato tatai svarstyti ir tartis 
kas tuo klausimu verta ir gali
ma padaryti. Sujungus musų 
abiejų organizacijų bendras 
spėkas, panaikinus galutinai 
tarp musų bent, jau dabar ir 
mažus skirtumus ir nesusiprati
mus, mes glaudžiai susijungę 
j daiktą galėtume daug'daugiau 
nuveikti darbininkų klasės už
davinių, kaip politiškai, taip ir 
kultūriniai. Svarstydami virš- 
kalbamą klausimą”, sako kalbė
tojas, “mes turim vaduotis 
draugišku, rimtu ir nuosaikiu 
protavimu. Nėra reikalo karš
čiuotis, nėra reikalo piktai pul
ti skirtingų nuomonių draugus, 
farkimės visi draugiškai, nej 
io reikalauja sveika logika ir 
to nuo mus reikalaują darbinin 
kų klasės vienybė.”

Išklausęs tokios širdingos, 
nuosaikios Stilsono kalbos,, su
sirinkimas pasveikino jį drau
gingais aplodismentais, tarsi 
pareikšdamas, kad vienybė su 
socialistais yra pilnai pageidau
jama. Pirmininkas paklau ė su
sirinkusių pareikšti priešingos 
nuomones, bet niekas iŠ susirin
kusių jo nepadarė.

Taigi, galų gale, atrodo, kad 
vienas lietuvių darbinjnkų ski
limas, nors po i’gų metų, bus 
atitaisytas. Reikia pasveikinti 
šitą taip svarbų vienybės klau
simą! ir palinkėti, kad jis butų 
iš abiejų pusių išspręstas drau
giškai, širdingai ir kad po to 
tas vienybės klausimas abi or
ganizacijas ugdytų tarp Ameri
kos lietuvių darbininkų. Tegul 
šiam bendram darbui būna pa
matu socialistų obalsis: “Darbi
ninkai visų šalių vienykitės, 
nes tik vienybėj galybė'.’

Liutkų Kazys.

DOMININKAS JUCIUS
Pef’siskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 5# d., 4:30 Vai. popiet 
1937 m., sulaukęs pusės amž.*, 

>gimęs Blucukių kaime, Švėkš
nos parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno -30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Emiliją po tėvais Stan- 
čikalte, dukterį Emiliją, 2 se
seris Helen Juciutė ir Oną 
Mikužienę ir jos šeimyną, 2 
brolius: Kazimierą ir Juozapą 
ir jų šeimynas, Lietuvoj sese
rį Aleksandrą.

Priklausė prie SLA. 226 kp., 
Chicagos Liet. Draugijos.

Kūnas pašarvotas 1645 No. 
Mozart St Tel. Armitage 6873

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Gruodžio 9 d., 9:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Mykolo 
parap. bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas J. šv. Kazimiero ka
pines.
Visi a. a. Domininko Juciaus 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Duktė, Seserys, Bro- 

, liai ir Giminės. - \ • į
Laid. Direktorius J. F. Ęudei- 
kis, Tol. YARDŠ 1741.

Sėkmingas P. Grigai 
čio Maršrutas

Prakalbų maršrutas, kurį ry
tinėse valstijose atlieka “Nau*- 
jienų’’ redaktorius P. Grigaitis, 
sekasi gerai, šį- sekniadienį įvy
ko dvyliktos jo prakalbos, \

Beveik visur publika lankėsi 
skaitlingai, tik Waterbury, 
(COnn.) — dalinai dėl to, kad 
buvo nepatogi diena (Dėkos Die
na), dalinai dėl menko išgarsi- 
nimio — atėjo nedaug žmonių.

Geriausiai prakalbos pavyko 
Bostone, Cambridge (Mass.), 
Brooklyne ir Pattersone (N. J.).

Brooklyne nė tik buvo su
rengtos P. Grigaičiui dvejos di
delės prakalbos, bet jisai kalbė
jo da ir L. S. S, 19 kp. vąka- 
rienėje, kurioja dalyvavo dau
giau kaip 300, žmonių (po $1.25 
įžangos kiekvienam asmeniui), 
šis brooklyniečių parengimas į- 
r,odė, kad lietuviai socialistai to
je senoje musų darbininkiško 
judėjimo tvirtovėje jau darosi į- 
takingiatfsią srovė.

Kitas įžymus reiškinys šiame 
maršrute yra tas, kad su socia
listais visur labai iiuošiidžiai 
kooperavo buvusieji komunistai 
— opozicionieriai arba “Skloki- 
ninkai”. Jie ne tik skaitlingai 
lankė masinius milingus, ku
riuose “Naujienų” redaktorius 
kalbėjo, bet keliose vietose pa
tys rengė jam prakalbas — 
kaip, pav. Newarke, Pattersone 
ir Philadelphijoje.- O antras pra
kalbas Brooklyne (gruodžio 3 
d.) P. Grigaičiui rengė L.S.S. 
kuopa kartu su L.D.D. kuopa.

• • i <- • ■

Iš viso reikia įk&Lbėti, kati 
rytinių valstijų kolonijose yra 
stiprus sentimentas už socialis
tų ir “sklokininkų” vienybę.

Pruseikos nelaimei, “skloka” 
dar anaiptol nėra mirusi. Jos ei
lėse yra labai veiklių: Ay^ų ir 
moterų, ir reikia pasakyti, kad 
didelė jų daugumą protauja, rim
tai* Savo, nusistątymUi Jifijug'itlird 
ma sakyt, nesiskiria nuo socia
listų. ■

P. Grigaičio prakalbos juos la
bai patenkino, nors jisai kalliė 
jo niekam nepata'kaudamas ir 
atvirai išreikšdamas savo nuo
mones taip apie įvairius pasau
lio įvykius, kaip ir ąpie padėtį 
Sovietų Sąjungoje bei kottiuniz- 
rti^. ■ A 4

Gruodžio 7 d. Grigaitis kalbės 
Pittsburghe, gruodžio 8 d. — 
McKees Rocks, po to grįš Chi- 
cagon.

14 atsidūrė kalėjime 
už elgetavimą

Teisėjas Holland nubaudė 
po $50 ir pasiuntė kalėjimai! 
14 žmonių už elgetavimą vi- 
dunniestyje. Policijai įsakyta 
nors laike švenčių apdalyti 
apvalyti vidurmiestį nuo elge-
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JUOZAPAS BALČIŪNAS
* * • *

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 6 d., 10:30 vai. va
karo, 1937 m., sulaukęs 40 
m.1 ąmž., gimęs Tauragės aps
krity, Kvedatnos parap , Pa- 
davačių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko ..dideliame nuliūdime ] 

brolį Petriį, 2 brolelius BrO- į 
nisloyą ir Kazimierą, 2 sese- 
rietes Oną,, ir Amiliją ir gimi
nes 4r daug draugų.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero. Laidotuvės įvyks penk- I 
tadiertį, Gruodžio 10 d., 8 vai. 
ryto iŠ kopi. į šv. Antano pa- I 
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velto-.1 
nio sielą, o iš ten bus nulydė- I 
tas- j Av. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo BalčitiiiO I 
giminės, draugai b pašys- i 
stami esat nuoširdžiai kviečia^ 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- I 
teikti jam paskutinį patarna- I 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,’
Brolis, Brolėnai, Sescrietčs ir 

Gimines '
Patarnauja latd. dir. Ant. Pet- I 
kus,'Tirt. Cicerą 2J09. I

DALYVAUTI AR NE 
DAINŲ ŠVENTĖJE,

Dabar, ChKdgĮ&ė Lietuvių cho
rui “Pirmyh’’ Ir 'jo draugams 
dedant visas pastangas sukelti 
pinigų jo kelionei į Lietuvą, ir 
šiek tiek aptilus toms atakoms 
iš fašistų, komunistų ir klerika
lų pusės, rodosi'nebūtų reikalo 
nei kelti šis įkiąų^imas. Ęet ka
dangi praužusi virš minėtų gru*' 
pių “audra” vis tik paliko šio
kių' tokių pasekmių — šiukšlių, 
būtinai reiktų^as nuyalytį nuo 
‘.‘Pirmyn’ choro kelio. -

O dalykas štai kame: At-_ 
ienapčiais 1988 sukanka dyi 
dešimtys metų Lietuva ir 
vėl gyvuoja neprikląusęma vals-

Lietuva, kaipė valstybė, buvo 
netekusi savo teisių ir iš Verga
vo po svetimu jungu apie per 
125 metus. Tai Buvo gana ilgas 
laikotarpis. Pąs' daugęlį jau ir 
viltis buvo din^usj, kad Lietu
va ir vėl kuomet nors bus savi-^ 
stove valstybe,.. . ,

Lietuvos ponams tas laikotar
pis nebuvo labai sunkus. Jie 
greit išmoko prisitaikinti prie 
naujų viršininkų ir visi kartu 
engė Lietuvos valstiečiams ir 
darbininkams kailį. Gi valstie
čiai ir darbininkai vargo, kentėk 
liet savo plunkšiių į svetimas 
neniaihė. Ir tik ačiū jų tai iš
tvermei, šiandien Liėtuvoš pa-į 
nai ir Vėl gali didžiuotis aukšto
mis’ valstybinėmis vietomis, O 
liaudis, kaip pirma, kentė nuo 
svetimų, taip dabar, kenčia nuo 
savo ponų.

Bet vis viena, ka Lietuvą ne
valdytų, kokiai Tvarka i ’ ai? yąj?j 
džios forma ne viešpatąutų,,.-,jo3: 
pagrindu pasilieka ne ponai, bet 
pati liaudis ' ,in !

Apie pačią dabartinės Lietu
vos valdymo fbrihą nėra nei rei
kalo daug kas*kąlbėti. Amerikos 
lietuviams pfi'brhtusiems prie 
demokratinės ^Arkos, diktatū
ros ar oligarkijdš atrodo1 tiesiog 
pepąkėričr&hfti otalykai. jlėt Lie
tuva' nėra vi^nintėiė vąlsbyĮii, 
kur viešpataują patiaši tvarka/ 
Dabar kaip tik eina tas istorijos 
laikotarpis, kųopiet diktatūros 
ir oligarkijok turi progos iš
bandyti savą; ėksper mentus. 
Nuo tų eksperimentų nepasiliko 
laisva ir piėlūya'/

Apie prieš ^19 metų, ant., pa
saulinio karo griuvėsių ir vėl 
•šhaujo susitvarkė Lietuvos^ Val
stybė, nors ir sunaikinta, suma
žinta., bet vis tik savistovė. TAi- 
gi, dabar, kuomet artinasi dvi 
dešimtys metų Lietuvos nepri
klausomybės,, (o tas laikotarpis 
prie dabartinių aplinkybių yra 
gana reikšmingas), tai ten yra 
rengiamos meno, sporto ir dai
nų iškilmės. <i: <

Į tas iškilmes pavieniais ir 
grupėmis ruoštasi vykti ir dau
gelis Amerikos lietuvių. Jų tar 
pe ir Chicagos Lietuvių choras 
“Pirmyn”, kųVlš didelėj didžiu
moj, susided^TŠ Amerikoje gi
musios ir arusios jaunuome
nės, iŠ kurių retas yra'Lietuvą 
fnatęs, dėltp IF Lietuvos politika 
'jie perfeųg tt^šIdpmL Viena iš 
svarbiausią, ko Ateė^ikds lietu
vių jauhuomenė trokšta, tai pa
matyti tą šalfį kur yra gimę ir 
augę jų. tėveliai’ Ir dabar, kuo-' 
rriet ten yTa rengiama,' Dainų 
šven®TAr j aunuomeiįės patrau
kimas ten keliauti yrai dar di
desnis, nes yrą dabai gera proga 
susitikti su Šimtais, daugiau ar 
mažiau kultūringos Lietuvos 
jauhūdteenės ‘ Wtlpažitfti su 
tos šalies kultūra bei menu.

• ' • • ■ »?

Audra Šaukšte Vandens
Kiek laiko *UtgaiįK kad pagel

bėti Lietuvos žmonėms ten at- 
steigti demokratinę tvarką, pa
žangios Amerikos lietuvių orga’-* 
nizacijos sušaukė Kongresą ir 
tuo tikslu ir vardu įsteigė pa- i

la
su 

šalies piliečių* reikalavimais. Ne 
, visuomet ir šeimynose kyla vai
dai tik dėlto, kad žmonės mėgs
ta vadintis, bet daugiausiai dėl 
to, kad pas juos išsivysto skir
tingi supratimai apie vienus ir 
tuos pačtals«dalykus. Amerikos 
lietuviai daug gelbsti Lietuvai, 
politiniuose ir ekonominiuos? 
reikaluose, ir dėlto turi pilną 
teisę kritikuoti, girti ar peikti 
ten esamą tvarką. Tai yra vie
nas dalykas, o kuomet yra lie
čiamas kultūrinis klausimas vi
sos šalies, tai jau yra visai kas 
kita. '

’O kas svarbiausiai, kad “Pir
myn” choras nepriklauso jokiai 
politinei grupei ir niekas jiems 
negali padiktuoti kur jie gali 
eiti ir kur ne. Tiesa, chore vieš
patauja pažangus dąmokratiinis 
elementas, dėlto ir nėra jokios 
baimės choro važiavimui į Lie
tuvą.

Klerikalams ir fašistams tas 
choras yra nemalonus dėl jo de
mokratijos, 0- komunistai turi 
dar ir kitas pretenzijas. Jau jie 
išskąltliavo kiek chofo vedėjas, 
laivakorčių, agentūra ir remian
tis choro žygius laikraštis “Nau
jienos’ iš to turės pelno. Pagal 
jų apskaltliavimą, susidaro vi
sai graži suma pinigėlių, o žino
ma pinigas visiems yra malo
nus. ^ik valgas tame, kftd tie 
Visi rupėščiai padėties bepakeis. 
■^Pirmyn” choras savo husista* 
tymo nekeičia, jį gali pakeisti 
tik finansiniai keblumai, bst 
Choras turi ne tik priešų, o ir 
draugų, kurie veikla choro nau
dai. Mano manymu gal choras 
nuvažiavęs į Lietuvą nepadarys 
Amen Liet, daug gero, bot ns- 
bus ir s blogo, tad kam. tas be
reikalingas erzijiimasis.

Žuvo automobiliui 
įvažiavus į busą 

V, . ,I11» įlMHHI'-.l ■«

Casimir Bokite, 31 m., ku* 
^. automobiliu įvažiavo į su*

kratijos Ki prisidėjo

prisidėję, 
nesuvaldomais (temokta Įjos rf-.:ju baž eiojėį

tięnms Dabar, kuorn^ Chica- "je' ?2 ftve 56lh st> ir 
gos Liętuyiiį^hoias PifĄiyil yeno . prie klebonijos. .

komtįništaį. ’ Iiįjie netiki,kad’

I CLASSIFIED ADS.
\

pasirengė, vykti kitais metais į 
Lietuvoj rengiamas Dainų šven
tės, tai kongrese esantieji ko
munistų veikėjai sukėlė tiesiog 
ąudrą...

Kongreso vardu pasipylė pro
testai, tarimai ir rezoliucijos, 
tarsi kas butų užpuolęs Kiniją. 
Jei tik vieni komunistai butų 
priešingi “Pirmyn” choro važia
vimui, tai gal ir turėtų tos re
zoliucijos ir 'protestai kokios 
reikšmės, bet, kaip rodosi ant 
juoko, jiems į talką atėjo fašis
tai ir klėrikalai ir tuomi susiga
dino visas biznis.

Pasirodo, kad visokių ( dikta
tūrų šalininkai, kartais^ prieš 
norą, o ima ir sulipa į vieną ve
žimą. Nieko nepadarysi, tokia 
jau musų gyvenimo ironija.

Tiesa, mums visiems butų 
smagu, jei Lietuvoj gyvuotų de
mokratija. Spaudos, žodžio ir or
ganizacijų laisvė kultūringai 
žmonijai taip ' yra reikalinga, 
kaip oras ir maistas. Badas nai
kina žmones fiziniai, o dikta
tūros protiniai. Bet ką padary
si, kad didelių ambicijų žmonės 
virto diktatoriais ir mažesnių 
už save nepaiso. Kiti net sakosi 
esą didžiausi demokratijos ša
lininkai, bet, esą, jų valdomi 
žmonės “perdųrni” ir jų nesu
pranta ir dėlto; dabar pasaulyj 
ir viešpatauja betvarkė.
■ i • ■ - t.’1'' • • i

Na, d.daleiskim, kad panašus 
diktatūrų laikotarpis išsilaikys 
per kokį šimtą metų, tai ar bus 
protinga šalintis nuo susitikimo 
su t.ų šakų žmonėmis, net 
kultūros bei meno srity j?
: Valstybės valdymo forma 
bai retai kur pilnai sutinka

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Vietom 4965 
STOdbENGYSTft

Mes dėhtiartė Ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

. BRĮDGEPORT ROOFĮNG CO. 
8216 So. Halsted Stf eet

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI 
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieriiais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7130 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Edvardas ir Kotrina 
Mockai Šeimyniniam 
Teisme »

ir

Vyras kaltino* žmOną neištiki
mybe ir nepi’ižiurėjimu vaikų

Pirmadienį, gruodžio 6 dieną, 
Juveiiile Branch of the Circuit 
Gt. of Cook County, teišėjo 
Frank Bicek kambariuose, buvo 
nagrinėjama byla Katrinos ir 
Ld'vardo Mockų, gyvenančių a- 
dresu 4200 So. Union Avė, Ed
vardas Mockus teisme kaltino 
savo žmoną, šešių vaikų motiną, 
kad ji dažnai išeidavo iš namų 
i? tinkamai neprižiūrėdavo vai
kų; kad ji visai savo yyro ne
paisius ir draugavusi su kitu 
kavalierių, kuriuo 'buvo įtaria
mas Antanas^ Rokus, gyvenąs 
3139 So’ Emerald Avė, Kaltina- 
majai dar buvo prikišama, kad 
ji ir porą, vaikų sugyvenus ne 
su savo vyru.

Prieš teisėją Bicek Katrlna 
Mockus, 27 metų, graži oš iš
vaizdos moteriškė, teisinosi ir 
kaltino savorvyrą Edvardą, kad 
ir jis nekiek įeriau elgėsi na
muose, Esą Edvardas neuždirb
davęs užtektinai pinigų .pragy
venimui ir pats dar mylėdavęs 
groti arkliukais. Dažnai būdavę, 
kad jis ir savo drabužius par- 
dtiodavęs. Dėl to ir keturi jų vai
kai patekę į prieglaudos namus 
ir du likusieji namie nebuvo tin
kamai prižiiirimi. Dar didesnių 
kaltinimų teisme pareiškė Kairi
nės moliną Mrs. Myslinski, liu
dydama, kad Edvardas Mockus 
mažus .savo vaikus pasiųsdaVęs 
i valgomų daiktų krautuves ir 
juos primokindavęs imti pro
duktus kitų žmonių vardu.

Teisėjas Frank Bicek, išklau
sęs skundus ir remdamasis liu
dijimais. vienos ir kitos pusės, 
padarė sprendimą^ kad Katriha 
nuo dabar negyventų su savo 
Vyru Edvardu Mockumi iki sau
sio 17 dienos, 1938 metų. Per 
minėtą laikotarpį Katrina turin
ti susirasti užsiėmifhą ir pasi
daryti sau pragyvenimą. Taipgi 
kaltinamoji buvo teismo įspėta, 
kad ji su kitais vyrais jokių ry
šių neturėtų. Du mažus Mockų 
vaikus paliko tėvo priežiūrai. 
Teismas užtikrino, kad judviejų 
pragyvenimui ipįeštas sutelks 
pašalpą. Teisėjas Bicek įsakė, 
kad praėjus kalbamam teimlhuį, 
Katrina ir Edvardas Mockus 
grįžtų atgal į teismą, sausio 17 
dieną ir pareikštų ar jiš ir ji 
nori kartu gyventi ar ne. Jei 
tam bus pasipriešinta, tai juo
du galės reikalauti perskyrų.

atrodo, kad Šiame šeimyni
niame gijiče daugiau nukentėjo 
Katrina. Ja ! ne vien teismas ne
buvo nepalankus, bet ir zvyras 
sudarė daug nemalonumų. Prieš 
kiek laiko Mockus buk skau
džiai ją apkulęs, o magaryčioms 
išėmė vammtą. Policija, areštavo 
ir uždarė kalėjime, prie 26 ir 
California gatvių. Po šio teismo 
sprendimo, ji iš kalėjimo liko 
paleista’ be teisės 
vo vyrą, į namus, kUr jos maži 
vaikučiai gyvena.

/ — F, -.Bulaw <

For Rent
RENDON 2 kambariai prie toažos 
šeimynos, dėl vedusios poros Atsi
šaukite po 6 vai. vakare. 2 lubos < 

6718 So. Morgan Street.
' ........ ............... . '

Personai
Asmenų Ieško

i *1 ■ i i iK.

PAIESKAU TUMOSO, kuris pir- 
rtiaus gyveno Uaytofi, Ohio, dabar 
randasi tur būt _Čhlcago jfe. Ptalau į į 
patį ar žinančius apie jį atsifiaukti 
—turiu svarbų reikalą.

MRS. STANIULIS, 
6923 So. Rockwell, Chicago, I1L

Help Wanted—Female.
_______ Darbininkių Reikia . .

REIKALINGA MERQINA- UŽ Vfti-' 
terką, nuo £1 iki 28 metu amžiaus.

4254 So. Afehlaftu.

Help VVanted—Mate
Darbininkų ReikUk..{I'g

REIKIA — ’
SEILSMANO!!

Gabaus vyro su pažingjiiiB tarpe 
tavernų ir teštaUratitų savihihkų ar
ba patyrusių alų ar stakus pardavi
nėti — pardavinėti pasekmingo bra- 
vatpės Prėferfced Stock ant labai 
patraukiančio lengvai parduodančio 
plano.

Rašyk pilnai į
T. C., Room 8727,

ONE NORTR LA SĄLLfi 8T.,

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIK0E- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais it šinkoffi. Taipgi Stotų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant l 
baksius, ___ _______________
Pamatykite mus pirm negu p! 
te

uis dėl bile kurio biznio 
švarstykleš, registeriu* it ide 
is. Cash arba ant ifiniokliimo.

drksi- 
kitur. . ,
S. E. 8O8THEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

__ CALąmąj^ pjpįi.. . „ l 
PARąitiuODA naujr FORNlČIAI; 

pigiai — už pinigus ar krędltafi <— 
įskaitant * frontinį, miegkambario 
gyvenimo kambario setus, kaurus 
taipgi ffigidaire, Philco Radio.

SAM HOfcWlTZ, 
1000 W. Roosevelt Rd., 2hd floor.

. Business Chances 
PMrdttViirtui BUnihi

A,. ->.^1 i ii » 'i > .

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbtas—geras biznis. Pigiai 
dei^ifcos.,... • M ...4 .

5708 Sęv Morgan St.
.............  . ........................ ... -fc...... .— ' ~ > ■. ■ »-■*. ....

TAVERNAS su 2 penkių kamba
rių apartmentais — sodnas—gara
žai — 5 metų lysas — 1 terminai 
—apleidžiant .miestą.

6828 Stony faland.
........... .

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų muro na- 
mas. 2 po? 5 kambarius. 2 autom o- <■ 
bilių garažas. Karštu vandeniu šil
dymas. Ką turite mainyti t Gtoser- 
nę, aulomoilį, ato.—-5 kambarių 
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis lotas.

Z. S. MlGKEVlCE AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

COAL , 
Angly*

augstos rvmejs 
ILLINOIS ANGLYS 
LUMP .....................a--------  $6.00
MINE RUN ...................... 5.75
EGG ..............     e.00
NUT ....... .................. *...... 6.00
SCREENlNGfil (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR!f 
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE 1R 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

T

ILLINOIS EGG ...................... |6.85
8T0KER COAL     5.80
MULCAHY COAL1 CO*

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4088. — -

. - r*---»»■— »»■ --j ^-.,i r.. •

f?.............r’"—"

PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENĄ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

' t
i

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

C ANA L 8500 
BttfftU kalno*

UI nak&Koji- 
mu» duodame ,• nuo-

tsct



NAUJIENOS, Chicago, 111.

GERIAUSIA
ir nu

DOVANA
NAUJIENŲ

PRENUMERATA

dienos

Adresas

nėra
ame-
gem-

ir šešis 
sužeidė'

Profesorius 
persišovė

Naujienos metams Chicagoje ...................
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoje

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas;

O’Neill Straw 
Blackstone 
teatre

Garvežys užgavo 
gatvekari; lietuvis 
sužeistas

tams. Pradčkit siuntinėti nuo 
šituo adresu:
Vardas ........ ............................

gal mirtinai susižeidė savo bu
te Plaisance lietely, 1545 E. 
BO St. Prieš šovimąsi jis buvęs 
sfisb

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų 
Jie džiaugsis šita dovana ne vienų dieną, bei 
šešias dienas į savaitę per visus metus.

Miesto tarybos nariai 
ras Kelly svarsto apie 
žavima arkliu lažvbu.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems me

Reikia rašyti Nevv Yorkan 
Lorillard Coippany, Varjek 

Station, N. Y.

NEIŠTRUKO. — Lenku darbininkas Robcrt Shaw v
laike piešimo La Grange, Ind., apielinkeje peršovė du 
sankrovos klerkus ir paskui nušovė šerifo padėjėją ir 
peršovė šerifą. Po to jis pasislėpė raistuose ir bandė 
pasprukti, bet jį užklupo šeši valstijos policistai ir po 
ilgo persišaudymo jį suėmė.

S' sli savo žmona,

Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.

Svarsto legalizavimą legalizuoti bukins gali 000 atlyginimo iš cbiroprajdo 

arklių lažybų

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius*

Tų blankų-instrukcijų , ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti.* Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje,.

Nors konkursas jau Įpusė
jęs, Įstoti dar galima, bet blan
kų gauti* reikia kreiptis tiesiai 
Į Old Gold cigaretų bendro-

[ ACME-NAUJIENŲ Foto)

Stanley Fanvell, 19 metų, Northwestern universite
to studentas, prieš kiek laiko susižeidė lošdamas fut
bolą. Kada jis kartą gatvėj su kriukiais paslydo ir vos 
išliko nesuvažinėtas automobilio, tai jis savo kriukius 
įrengė su visokiomis triubelėmis ir sirenomis, įspėjimui 
pėščiųjų ir važiuojančiųjų. , ; • , .

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. . (sp.)

Vakar išvažiuojantis iš dė
žių dirbtuvės 1418 W. Cermak 
Road, garvežys įvažiavo į 
Cermak Rd. gatvekarį 
žmonas tiek sunkiai 
kad juos teko gabenti 
les ligoninę.

Tarp sužeistųjų yra lietuvis 
George Baicus, 47 m., 4545 So. 
Paulina St., kuris stovėjo

TIKSĖJIMAS Gfoky.OJ
m., 5325 Kenmore Ave.ę klausosi aiškiai už kelių pėdų 
girdimo tiksėjimo jos motinos Josephine galvoj. Moterį 
dabar egzaminuoja gydytojai ir bando rasti būdą tą 
įkirųjį itksėjimą sustabdyti, ypač kad atsirado panašia 
liga sergantis ir karo veteranas, kuris karo metu buvo 
pritrenktas granatos, šiai moterei gi tiksėjimas pra
sidėjo šį pavasarį kalbant telefonu.

įstaty
mais arklių lažybų negalima 
sustabdyti, ypač kad legaliai 
priimamos lažybos arklių 
lenktynių lauke. Jeį ten gali
ma legaliai dėti lažybas, tai 
kodėl jų negalima dėti visur 
kitur?

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

ORO , LENKTY- 
Rudy Kling iš Ne

savo žmona 
pereitą *vasa- 

oro len- 
O. Bet 
Miami, 
baigėsi 
nes jis

(nugarkaulio “daktarų) 
. Kabaha ir jo žmonos 

Margaret, turinčių kabinetą 
188 W. Washington St. ir gy
venančių 6007 Cennak Rd;

Skunde sakoma, kad 
Kabana ją gydę per beveik du 
metus nuo skaudėjimo kojose, 
bet delei neteisingo diognozo 
ne tik jos nepagydė, bet pa
darė ją tikra paliegele. lą fkstone tjct -e, 

_ . ' i. gal vii,
dramą 

parašytą žyrniau- 
drąmaiturgo' Eu- 

ųiri£ už savo dra- 
a mejęs' 
dovaną.

Satna, nuo 25

Nors namų savininkai ir nesidžiaugia šalčiais, nes reikia 
bet jaunuoliams pirrhieji didesni šalčiai yra tik- 
žiemos sportu. Tokius vaizdus dabar galima ma-

(ACME-N’AUJl^NŲ Fu.uj

Lockport, III., policijos viršininkas Fred Lintner, 
kuris, buvo pagrobtas penkių plėšikų, užpuolusių gabe
nusį $25,000 pašto klerką John West. Plėšikai ne tik 
atėmė tuos $25,(KM), bet ir patį West peršovė į koją. 
Nuotraukoj matytis ir kulkų suvarstytas West automo
bilis.

j tęs nupjautą Šautuvą purei kala-, 
ivo iš konduktoriaus James 
Moynihan, 7018 \ Š. Elizabeth 
St., atiduoti pinigus. Bet tuo 
laiku gatvekaris truktelėjo, p’ė- 
šikas neteko lygsvaros, o kon
duktoriaus kumštis kaip žaibas tą jr 
trenkė į plėšiko žandą. Plėšikas torių

Federalinis teisėjas Wilkcr- 
son patvirtino miesto komite- 

įsakė gatvekarių ir eleva- 
kompanijoms tuoj aus 

išsirito gatvėn, su savo šautu-: pradėti su tuo komitetu dery- 
vu. šautuvas išsišovė ir nusi- bas apie suvienijimą Chica- 
gandęs plėšikas skubiai pabėgo, gos transportacijos monių.

ne miestas, o tik valstijos le- rių 
gislatura. Prieš kiek laiko le- Ai 
gislatura buvo •leidusi Chica- 
gai legalizuoti bukins, bet gu
lt: ernat r k s Ho n r, s iriam is 
iš gembleriavimo urvų se
miančių didelį pelną politikie
rių, tą legislaturos nutarimą 
vetavo. Dabar tas klausimas 
yra išnaujo keliamas.

Politikieriams tai nelabai 
patinka^ nes išdžiūtų dar vie
nas grafto šaltinis, . kaip iš
džiuvo labai pelningas šalti
nis panaikinus prohibiciją.

Lažybos ant arklių 
naudingos žmonėms, bet 
rikiečiai yra labai pratę 
bleriuoti ir to jokiais įstaty
mais negalima sustabdyti. Tik 
legalizavus bukins, gal jų ur
vai pasidarytų' nors kiek šva
resni ir apsirybotų vien priė- 
minėjimu lažybų ant arklių. 
Dabar gi slaptuose bukių ur
vuose eina ne tik lažybos ant 
arklių, bet ir visokis kitokis 
gembleriavimas, prie kurio 
žmonės daug daugiau pinigų 
prakišo, negu dedant vien ant 
“arkliuku.”

Uždraudus lažybas ant ark
lių, vien Chicagoje yra tūks
tančiai slaptų vietų, “bukių*, 
kurios priima lažybas ant ar
klių. Tokios vietos pasilaiko 
lite mokėdamos kyšius, polici
jai, politikieriams "■ ir proku
roro raštinei. Tad tie slapti 
gembleriavimo urvai yra tik
rą* aukso kasykla politikie- 
rižuis. Tečiaus pats miestas 
nieko iš to negauna.

Legalizavus gi lažybas mie
stas galėtų prižiūrėti tuos ur
vus ir juos nors kiek apšva
rinti. Kartu miestas susilauk
tų labai didelių pajamų' už 
laisnius, kas padengtų miesto 
biudžeto deficitą. i Reikalauja $100,000
galizavusios bukių įstaigas ir IS ChirOpraktOrilĮ 
gembleriavimas jose nė kiel 
nepadidėjo, bet valstijos ii 
miestai susilaukė naujo paja 
mų šaltinio.

f;

■ aJ:’: ' i
(ACME-NAUJIENŲ Foto]

MILŽINAS KŪDIKIS. — Nors Lambert Alsip, sūnūs 
Estill Alsip iš Cumbcrland Falls, Ky-, yra tik 6 mėne
sių amžiaus, bet yra jau 2 pėdų augštumo ir sveria 40 
svarų. Jis kas mėnesį paauga trimis svarais. Betgi jo 
tėvai yra normalus, o ir jis pats gimė pilnai normalus 
ir yra maitinamas tik motinos pienu.

ŽUVO 
NĖSE. - 
mont, H 
po laimėjimo 
rą Bendix trofejos 
ktynėse Cleveland, 
dabar įvykusios 
Fla., oro lenktynės 
jam nelaimingai, 
lenktynėse gruodžio 3 d 
nukrito su lėktuvu ir užsi 
mušė.

Stuart Putnam Meech, 40 m., 
finansų profesorius Chicagos 

Miss Loraine Spcncer, 20 universitete, taip jau gerai ži- 
m. iš River Forest, patraukė nomas finrnsu, biznio ir invest- 
teisman ir pareikalavo $100,- mentų patarėjas, persišovė ir

šiuo laiku^Blą .kstoni 
prie 7 irMichlgati Avė 
WPA teatras vaidina 
“The Ste.w”, 
šio' Amerikos 
gene O Neill,' J 
matir. i js \ e kalus y i a 
Nobelio literatūros 
Įžanga Jabąį ‘ 
centų iki 83c.

KonduktoiiSus Kum 
štiš Nugalėjo 
Plėšiką

Barbara Kaumanns, 14
•'•S: '-
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BICYCLE BELL

BEAVER TAJL

■ |Hįi

■< 'iiiiini
S1REN

RED REFLECTOR 
||TAU LIGHTl

WHIS1

ŽIEMAI ATĖJUS 
kūrenti^ krosnis ir eikvoti ahglis, 
ras smagumas, nes gali užsiimti 
tyti visose čiužyklose.
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