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Nanking pasiruošęs 
paskutiniam mušiui

Kinai neturi vilties miestą atlaikyti, bet 
nenori pasiduoti. Nuotaikas reiškiasi su

naikinti miestą, kad japonams 
nieko neliktų.

NANKING, Kinija, gruodžių 
9. — Jau buvo pasirodę pra
nešimų, kad Nanking, Kinijos 
sostinė, patekus j japonų ran
kas, kad japonai paėmę Rau
donąjį kalną, kinų tvirtovę 
prie pat Nankingo.

Japonai artinasi prie Nan
kingo, taip. Bet jie dar nepa
ėmė jo. Ir būdami atsargus, 
jie nepuls Nlankingo, sako ko
respondentai, iki pilnai nepra
ši ruoš žygiui. Laikas gi pulti 
nebetoli.

Valdžiai iš Nankingo išsikė
lus, miestas šiandie yra fakte
liai tik kariuomenės stovykla. 
Daroma galutini sustiprini
mai.

Kinai patys degina miesto 
zoną, apie mylią platumo, ra
tu aplink visą1 tvirtovę. Jie tai 
daro, kad pastatai nekliudytų 
ginklų veiklai, kai japonai ver
šis atakoms.

Kibų nuotaika atrodo lyg ir 
apatiška. Jie nesitiki atlaiky* 
ti miesto nuo japonų, tačiau

*
Washingtono yy-J 
riausybė panei
gia pranešimus

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 9. -r- Pora dienų atgal 
spaudoje pasirodė žinia, bu*k 
Jungtinės Valstijos dedančios 
pastangas įkalbėti kinams pra
šyli taikos pas japonus. Wa- 
shingtono vyriausybė paneigia 
šiuos gandus.

Washingtono korespondentai 
nužiūri, jogei sakytą žinią pa
leido japonai savais, sumeni* 
mais.

Algų-darbo valandų Prižada butus pigio- 
bilius perrašytas m’s rendomis

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 9. — Atstovų buto darbo 
pakomisė pataisė algų-darbo 
valandų bilių. Bilius ateinantį 
pirmadienį bus patiektas at
stovų buto pilnaties posėdžiui 
svarstyti.

Tarp kita ko pataisytas bi
lius rekomenduoja paskirti ad
ministratorių. Administrato
rius veiks Darbo Departamen
to žinioje. Jis skirs komitetus 
minimum algoms ir maksimum 
darbo laikui nustatyti tose 
pramonėse, kuriose matys rei
kalą. Tačiau administratorius 
nesikiš tėn, kur mokestis dar
bininkam yra geresnė nei 40 
centų valandai ir darbo laikas 
trumpesnis, negu 40 valandų 
savaitei.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 9.% — Donald L. Ro- 

. .. , , - , binson, rašytojas iš New Yor- Chicaga, ir apiehnkei fede- y<> kel dfe at.
ralio oro biuras šiai dienai pra- jš viešbtfčio Nationfti Ho. 
našauja. Maskvoje. Ketvirtadienio

Bendrai giedra; šalta; dau- rytą pražuvo iš to paties vieŠ- 
giausia šiurpus vakarų ir šiau- bučio ir Robinsono žmona, 
rėš vakarų vėjai; saulė teka Jungt. Valstijų ambasada pra- 
7:06, leidžiasi 4:19 valandą. Id$jo tyrinėti incidentą.

Ketvirtadienio

I nenori jo atiduoti japonams. 
Jie dagi abejoja, ar japonai 
neapsups jų ir nenukirs pasi
traukimo. Taigi fatalistiškai 
laukia tolesnių įvykių.

Kai kurie kinai reikalauja, 
kad, matant japonų pergalių, 
butų sudeginta viskas, kad ja
ponams nepaliktų joks bankas, 
jokia viešoji įstaiga, jokia 
krautuvė, šitokios nuotaikos 
laikosi ypač jaunuomenė. Ką 
tik atvykę iš Chikiango sve
timšaliai pasakoja, kad, nega
lėdami išlaikyti šio miesto, ki
nai degino jį — naikino visą, 
kas atrodė gražesnio, vertes
nio,' ypač modernesnius pasta
tus., Nuotaika yra ir Nankin- 
ge padaryti panašiai, kad ja
ponams. teliktų tik degėsiai.

^Kiti pranešimai, būtent iš 
Shanghajauš, sako, kad japo
nų tankos jau įsiveržusios į 
Nankingą. Japonų atstovas 
Shanghajuje pranašavo, jogei 
visas Nankingas bus japonų 
rankose į 24 valandas. 

* • \ i

Rengiasi kovai dėl 
algų-darbo valan

dų biliaus
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 9. —1, Ketvirtadienį įvyko 
atstovų buto narių, algų-darbo 
valandų biliaus šalininkų, spe
cialu^ pasitarimas. Nutarta, 
kad juo didesnis kiekis biliaus 
šalininkų dalyvautų posėdyje 
visą laiką, kai atstovų butas 
paims bilių svarstyti ateinan
tį pirmadienį.

Biliaus šalininkai dės pastan
gas neleisti atžagareiviams bi
lių iškraipyti ir sudarkyti.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 9. — Jungt. Valstijų kon
gresas yra asignavęs $526,000,- 
000 kaip pagalbą statymui na
mų pigiomis rendomis. šitokių 
namų statyme reikalus prižiū
rėti paskirta Nathan Strauss. 
Ketvirtadienį Strauss pareiš
kė, kad bus statomi namai, 
kurių rendos nesieks aukščiau, 
kaip $5, $6 ir $6.50 kambariu*! 
per mėnesį.

žinoma, daugeliui žmonių ir 
šitokios rendos bus nepakelia
mos. Tačiau negalima statyti 
pigesnių namų, nes jie butų ne 
namai, bet barakai, kareivinės, 
neišlaikančios mažiausių Ame
rikos gyvenimo reikalavimų.

Jungt. Valstijų ra
šytojas pražuvo

Maskvoje
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'LENKŲ NUTEISTAS VILNIAUS LIETUVIŲ DARBUOTOJAS

.KASTANTINAS STASYS, buvusis Vilniaus Lietuvių Tau
tinio Komiteto pirmininkas, žymus Vilniaus krašto lietuvių 
veikėjas, lapkričio 4 d. lenkų nubaustas.

Atmušė sukilėlių į palestinoje vis 
puolimus

MADRIDAS,' Ispanija, gruo- ». JERUZALĖ,\Balfestina,’ gruo
džio 9. — Keletą savaičių Ma-'džio 9. Jeruzalėn atvyko 
drido ir Aragono frontuose, Is- Charles ' Tėgart, 
panijojė, buvo palyginti ramu, kariuomenės 
jei neskaityti lėktuvų veik- Indijoje. ■ 
los. viduoti neramumus

buvęs britų 
/Rorųanduotojas 

Jo a užduotis yra likr 
Palestino- 

Ketvirtadienį betgi sukilę-'je, kurią ' kontroliuoja britai 
liai išvystė smarkią atąką ruo- sulig Tautų Lygos mandatu, 
žė nuo Ebro upės iki Martin Ti/rkai buvo išvyti iš Pales- 
dėl Rio, Aragono fronte.. *.. j tinos Didžiojo karo pasėkoje.

Ataka buvo taip atkakli, kad -Jeruzalės miestas nuo to laiko 
mūšiai ėjo ranka į ranką. Su- modernizavosi. Jo gyventojų 
kilėliams teko bėgti iš mūšio skaičius nuo 45,000 pašoko iki 
atgal į savo sustiprinimus.

Vėliau sukilėlių patrankos 
išvystė artilerijos ataką prieš 
lojalistų įsitvirtinimus prie Za- 
patero.

Kiti pranešimai pasakoja 
apie sukilėlių intensyvią veik
lą visu plotu nuo Ebro iki Tar- 
dienta, apie 30 mylių į šiaurės 
Fytus nuo Žara goža.

Gal būt, kad šios atakos yra 
pradžia ofensyvo, kuriam su
kilėliai jau ilgą laiką ruošia
si. ’

Kareivinės vietoj 
civilės valdžios

ROMA, Italija,, gruodžio 9. 
— Italų kolonijų rytų Afriko
je reikalaus iki šiol prižiūrėjo 
ei vile .valdžia su gubernato
rium priešakyje. Bet- ten ra
mumo nėra, o ir pelnų iš ko
lonijų Italijai nesimato. Taigi 
Mussolini praėjusį ketvirtadie
nį paskyrė militarią komandą 
sakytų kolonij ų reikalams 
tvarkyti. Ir vėl kareivinės vie
toj’ civilės valdžios.

Per metus 16 kartų 
apiplėšė

LOUI'SVILLE, Ky., gruodžio 
9. — Naktį į antradienį vagi
liai čia apvogė tūlo Jack Gold 
valgomų daiktų krautuvę. Tai 
jau šešioliktą kartą Goldo 
krautuvę šiemet atlankė nepra
šyti svečiai. Viso vagiliai Gol
dui žalos šiemet padarg per 
$2,000.

! neramu
liv>4įįl,i Įiųi.'; ■*^1''

100,000. Tačiau taikos tarp 
arabų ir žydų nėra. Faktinai 
neapykanta vienų kitiems stip
rėja ir vis dažniau išsilieja 
smurto žygiais, Ir šiemet bri
tai \ padavė Tautų Lygai suma
nymą padalinti šventąją že
mę, vieną jos dalį paskiriant 
arabams, o kitą žydams. Pla
nas dar, tebėra neišspręstas.

Mano statyti pamin
klą prez. Roose

veltui
I --------------- - ---------------

SAN JUAN, Puerto Rico, 
■gruodžio 9. — Praėjusį tre
čiadienį, gruodžio 8, komitetas, 
kuriam pirmininkauja Puerto 
Rico universiteto dekanas 
Juan B. Soto, nutarė pastaty
ti paminklą prez. F. D. Roose- 
veltui. 'Tai bus išraiška padė
kos Rooseveltui už jo . pastan
gas atstatyti Puerto Rico. Pa
minklą statys prie universite
to. Jo pastatymas kaštuos 
$60,000, ir pinigai bus sukel
ti liųosnoriu publikos aukoji
mu. 1 . '

Naujas ambasado
rius Anglijai

■

WASHINOTON, D. C., gruo
džio 9. —į Vietoje rezignavimo 
ambasadoriaus Robėrto W. 
Bingham Angljjon Jungt. Val
stijų ambasadorium bus ..pa
siųstas J. P. Kennedy, Jungt. 
Valstijų komercinio laivyno ko
misijos pirmininkas..

Pramonininkai pa 
skelbė savo pro-

gramą
NEW YORK, N. Y., gruo

džio 9. — Amerikos Pramonės 
Kongresas, surengtas Naciona- 
lios Fabrikantų Asociacijos pa
stangomis, praėjusio trečiadie- 
Jiio vakare priėmė rezoliuciją, 
kuri nustato kaip ir programą 
Amerikos pramones ir biznio 
reikalavimams.

siekti ? Rezoliuci j a

Rezoliucija pagrįsta minti
mi, jogei šalis progresuos, jei 
Amerikos pramonė gamins dau
giau reikmenų,’ kad visi galė
tų turėti daugiau.

O kaip galima tiksliau tos 
gausybės 
sako, kad pramonei reikia pa- 
siliuosuoti iš federalios vald
žios kontrolės, iškelti gamybo
je aukštesnius standartus, ko
voti už atdaras dirbtuves (open 
shops),’ bet pripažinti ir teisę 
organizuotis taip samdyto
jams, kaip darbininkams, ir 
darbuotis tarptautiniai taikai 
palaikyti.

Įdomiausias iš visų rezoliu
cijos pareiškimų yra tas, kurs 
reikalauja paliuosuoti pralmo- 
nę ir biznį iš valdžios kontro
lės. Amerikos biznis nori šei
mininkauti neturėdamas jokių 
varžtų, dagi, valdžios nekontro
liuojamas. ,

Francuzija pasižada 
remti mažąsias 

valstybes
BUCHAREST, Rumunija, 

gruodžio 9. — Rumunijos val
džios rateliuose gyvai komen
tuota praėjusį ketvirtadienį 
Francuzijos užsienio reikalų 
ministerio Yvon D’elboso pa
reiškimas padarytas Rumuni
jos vyriausybei. Pareiškimas 
buvo toks, kad vakarų Euro
pos demokratijos neplanuoja 
jokių sutarčių, kurios izoliuo
tų (išskirtų) 
rytų valstybes. Delbos užtik
rino Rumuniją, jogei Francu
zija 
mu 
bar 
bes.

Europos pietų

yra užinteresuota išlaiky
tos teritorijos, kurią da- 
turi pietų rytų vaĮsty-

Farmų bilių priims 
šiandien

WASHING,TON, D. C., gruo- 
džio 9. — Atstovų buto dau
gumos vadai (demokratai) ket
virtadienį pranašavo, kad kaip 
šiandie, penktadienį, atstovų 
butas priims farmų bilių. Po 
priėmimo bilius bus pasiųstas 
senatui.

Aštuoni žuvo gaisre
KNOXVILLE, Tenn., gruod- 

žio 9. — Ketvirtadienį, po gai
sro dviejų aukštų namo, iš de
gėsių ištraukta 8‘ lavonai. Tai 
buvo tūlų Connasterių šeimos 
palaikai. Pasigendama dar pen
kių Tate Šeimos narių, gyve
nusių tame pačiame name.

Tyrinės Chicagos 
teisėjo veiklą

...... y*" ■ ■ ■
. WASHINGTON; d. c., gruo

džio 9; — Senatorius Truman, 
demokratas iŠ Missouri, pra
dėjo tyrinėti Chicagos feder> 
lio teisėjo Wilkersono veiklą 
ryšium su perorganizavimu 
Chicago, Milwaukee, St»s Paul 
and Pacific geležinkelio.

No. 290

Lietu.os Naujienos
Nubaudė moterį už ko

munistinį darbą
Lapkričio 20KAUNAS.

d. Kariuomenės teismas Kau
ne sprendė Kauno miesto gy
ventojos M. Levitanienės bau- 
dž. bylą, kaltinamos komunis
tiniu veikimu. Kariuomenės 
teismas Levitanienę pripažino 
kalta ir nubaudė šešeriais me
tais sunk, darbų kalėjimo.

Francuzija nemokės 
skolos Jungt. Val

stijoms
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 9. — Formalia nota Fran- 
euzijos valdžia ketvirtadienį 
pranešė Jungt. Valstijų užsie
nio reikalų departamentui, kad 
ji neįstengsianti išmokėti Ame
rikai $455,009,163 karo skolos, 
kuri pripuola išmokėti gruod
žio mėnesio 15 dieną š. m.

Tuo pačiu laiku Francuzijos 
valdžia pareiškė užtikrinimą, 
jogei ji nori susitarti dėl sko
los su Jungtinėmis Valstijomis 
taip greitai, kaip greitai sąly
gos leis.

Vienuolika kitų šalių* taipgi 
nesumokės savo skolų gruod
žio 15 dieną. Visa jų nesumo
kėtos Jungt. Valstijoms skolos 
suma . sieks sakytą., dieną ^1»- 
680,170,447.

įTik Suomija, skolą- užmo-
kės

t •' ' •

Biudžetas bus su
balansuotas

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 9. — Iš artimų Baltą j am 
Namui ratelių gauta užtikrini
mų, jogei 
veltas yra 
balansuoti 
biudžetą.

prezidentas Roose- 
tvirtai pasiryžęs su- 
1939 f’skalių metų

14 lėktuvų užbaigė 
3,000 mylių kelionę

SAN DIEGO, Cal., gruodžio 
9. — Keturiolika Jungt. Val
stijų laivyno lėktuvų- pasiekė 
Coco Solo, Kanalo Zonoje, pa
darę 3,080 mylių kelionę. Iš 
San Diegu į Coco Solo laivy
no lėktuvai nulėkė per 22 va
landas ir 1 minutę.

Užmušė amerikietę 
ir 4 kitus

PARYŽIUS, gruodžio 9. — 
George Weidman, vokietis in
žinierius, ketvirtadienį prisi
pažino Paryžiaus policijai už
mušęs p-lę De Koven, 20 me
tų šokėją iš Brooklyno, N. Y., 
ir Įceturis kitus asmenis.

Italija gal pasitrauks 
iš Tautų Lygos

f ROMA, Italija; gruodžio 9. 
— šeštadienį, gruodžio 11 d., 
įvyks Fašistų Pilnaties Tary
bos posėdis. Eina gandai, kad 
po šio susirinkimo Mussolini 
paskelbs, jogei Italija pasitrau
kia iš Tautų Lygos.

SAN ANTONIO, Texas, gr. 
9. - Jungtinių Valstijų armi
jos aviatorius, Įeit. Edward t L.1 
Burke, žuvo lėktuvo nelaimė
je, lėktuyui nukritus žemėn 
nuo 15,000 pėdų aukštumos,

..

6 men. kalėjimo už 
aborto padarymą

KAUNAS. — Kauno Apygar
dos Teismas išvažiuojamojoje 
sesijoje Jurbarke E. Ignatavi
čienę nuteisė 6 mėn. paprasto 
kalėjimo už aborto padarymą 
Šnikaitei, nuo ko ji mirė. Igna
tavičienė teisme teisinosi, esą 
ji abortą dariusi pirmą kartą 
ir esą Šnikaitė buvusi labai ne
turtinga ir butų negalėjusi kū
dikio auginti.

Paskelbs akių ir ausų 
klinikoms statyti 

konkursą
KAUNAS. — Teko patirti, 

kad netrukus bus paskelbtas 
akių ir ausų klinikoms staty
ti konkursas. Akių klinikos tu
rės 60 ir ausų klinikos 50 lo
vų. Konkurso sąlygų projektą 
paruošti pavesta prof. P. Avi- 
žoniui, prof. J. Žilinskui ir doc. 
Br. Sidaravičiui.

Padaugėjo kraujo siū
lytojų.

KAUNAS. — Pastaruoju lai
ku ligoninėms yra daug pasiū
lymų pirkti žmogaus kraujo 
transfuzijos reikalams. Siūly
tojų tarpe yra neturtingų stu
dentų ir šiaip sunkumuose at
sidūrusių žmonių. Valstybinėje 
Kauno- ligoninėje^ už 1 Uterį 
kraujo moka apie 60 lt. Būna 
atsitikimų, ypač iš sunkiai su
sirgusioje giminių tarpo, kad 
kraujas ligonio artimųjų duo
damas transfuzijai ir nemoka
mai.

Susekta slapta mo
kykla

ŠVĖKŠNA. — šiomis dieno
mis policija susekė pas Švėk
šnos miestelio gyventoją Jan
kelį Klipą slaptą žydų moky
klą. šioje mokykloje mokėsi 27 
vaikai. Mokytoju buvo pats 
Jankelis Klipas. Kadangi pa
starasis neturėjo švietimo Mi
nisterijos leidimo, jam už ne
legalų vaikų mokymą surašy
tas protokolas ir perduotas ap
skrities viršininku'i nubausti.

Kai]) .patys žydai pasakoją 
ši mokykla jau veikusi apie 10 
metų.

PASIUSKIT . > I 
GIMINĖMS H 
LIETUVOJ

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKĄ KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KORTE-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai.- popiet.

■................. .  . ...............
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S. L A. PILDOMOSIOSTARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI
Kenoshoje Laimėjo 
Pažangieji

KENOSHA, Wis. — SLA 212 
kuopa nominavo į Centro* val
dybų : prezidentą F. J. Bagočiy 
—38 bal.; v. p. K. J. Mažukną 
—36; sekr. J. Miliauskas—33; 
ižd. K. P. Gugis—30; iždo glob. 
J. Martin-Marcinkevičius—38, 
E. Mikužiute—34; Dr. Kvotė
jas J. S. 'Stanislovai tis—32. 
Fašistų kandidatai negavo nei 
pusės balsų. C. K. Braze

Baltimore SLA 64 tos 
Kuopos Rezultatai

BALTIMORE—Prieš 64-tos 
kuopos susirinkimą, matomai, 
kai kurie nariai gerokai pa
dirbėjo kad sutraukus kito dau
giausiai V. Laukaičio simpati
jai. I susirinkimą atėjo ir to
kie, kurie niekad neateina. 
Jiems, kaip atrodo, daugiau ru
pi Laukaitis negu Susivieniji
mas. Jeigu Laukaitis pralenk
tų Bagočių, tai mums butų di
delis smūgis, nes jis kaipo čia 
ai.'gęs jaunuolis, turbūt, dar 
pirmas išdrįso šių metų vasa
rio mėnesį, Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo paminėji
mui surengtam bankiete viešai 
pasveikinti dalyvius fašistiškai.

Na, jeigu toks patektų į SLA 
prezidentus, tai, žinokite, kad 
seimuose turėsite ištiesę .ran
kas sveikinti Smetonos paveiks
lą. Medaliuoti kavalieriai, ži

noma, tuo didžiuosis, bet ko
kiu nauda SLA nariams, kurie 
sunkiai dirbdami išauklėjo S 
LA? Panieka. Taigi, budėkite 
ir saugokite SLA, kad jis ne
patektų į rankas tų, kurie gar-l 
bina diktatorius.-

Musų kuopoje? nominacijų 
balsai pasidalino sekamai:

, Į prezidentus
V. Laukaitįs 38 , .
F. J. Bagočius PO
N. Rastenis 9

’ Į Vice-prezidentus
V. Bukšnaitis 36
J. K. Mažukna 9
Šalna 5 ,
Rastenis 5

Į sekretorius
M. Vinikas 53
Miliauskas 2 *

Į iždininkus
A. Trečiokas 29
K. Gugis 14
A. Bačunas 9

' Į iždo globėjus
! ■ ;

S. Mockus 49
Kersevičius 37 •
E. Mikužiute 10

Į Dr. kvotėjus
Dr. S. Biežis 37
Dr. Stanislovaitis 14
Dr. Bronušas 2 t

Kiti kandidatai gavo po vieną 
du balsu. Ten Buvęs

Po nubalsavimo, reikėjo su
tartį priduoti Pennsylvatiijos 
Apdraudos Dep rtamentui ir 
New York o Ąpdraudos DspLrtn- 
mentui dėl galutino užgyrimo. 
Tų departamentų užgyrimas bu: 
vo gautas pabaigoj 1 pkrčp 
mėn., ir tuoj aus tapo sušhuktąš 
bendras abiejų organizacijų 
Centro Komitetų pcsėdis.

Duoklės Pigesnės.
Suviehytoj Organizacijoj bu

vusiems APLA nar ams duckčš 
bus žymiai pigesnės, n?gu, bu
vo APLA organizacijoj, ypatin
gai kas liečia paša pą. Be to, jie 
gaus dykai LDS oficiali . organą 
“’įi0Są,‘.

Apart kitų techniškų dalykų, 
kurie buvo aptarti bendrame 
posėdyje, taip pat apie vienybės 
sutartį, į LDS Centro Valdybą 
įėjo du buvę APLA Centro Ko
miteto nariai, J. Gasiunas, bu
vęs APLA Centro' Sekr.torius, 
ir J. Yesadavičius, buvęs APLA 
Iždininkas. Tokiu budu LDS 
Centro Valdyba' dabar susideda 
iš sekamų narių:

Prezidentas lt. Mizara, 1-mas 
Vice Prezidentas C. Strižaųskas, 
2-ras Vice Prezidentas J. Ga
siunas, Sekretorius J. Siurba, 
Iždininkas Dr. J. J. Kaškiau- 
jius, Iždo Globėjai A. Matulis, 
J. Bimba ir J. Yesadavičius, 
Daktaras Kvolėjas Dr. M. D. 
/alevičius.

Siekias! 10,000 Narių
Byšyje su įvykusia, vie. yb,. 

LDS Centro Valdyba nutarė da- 
oar einanti LDS vajų gavimui 
naujų narių pratęsti iki šoka
mo seimo, kuris įvyks ateinan
čią vasarą Pittsburghe, Pa., kad 
pasiekus 10,000 narių r u vieny- 
toj organizacijoj. Laike vajaus, 
įstojimo mokestys žymiai nupi
ginta.

LDS adresas yra 419 Lor mer

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas

, ■ -y .......... , . ,

Reikia rašyti New Y o r k a n, 
Lorillard Company, Varick

Station, N. Y.
“Naujienos” kasdien gauna, 

paklausimų apie tai, kur iri 
kaip galima gauti Old Gold^ 
cigaretų konkurso blankąs, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

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

Nors konku/šds jhu įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold ci'garėtų bendro- 
vę-

■ u
. Prašant blandos reikia siųs

ti laišką, “Old (įJold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Station, Nęw York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. . (sp.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GRANE •
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
tScreened) ......... ...... . tonais
SMULKESNĖS . $7.25
Tonas .............. ...... ....

Perkant 6 ' Tonus ar Daugiau

TAVERNŲ 
SAVININKAI! 

Remkite Atsakančią 
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YAKDS 0801

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kjtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per iris 
ęentkart^s.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. VV esteri* 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

"duodu massage 
eleetrie t r e a t • 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryte 
iki 8 vai. vak. Nedėliomfe 
įuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 So. Rockwe!I St.

Telephone: Republic 9*723

Ofise Tek žirginis 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
O(iso valandos: 

2—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

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

nuo

8939

DR L MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-827''

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 ,iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Rrunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki < v. n. p. ir nuo 7* 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais Ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

1200 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

Ofiso Tel.t Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dvi Fraternalės 
Organizacijos ..... , 
Susivienijo -1
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas ir Aukščiausia Pikglau 
da Lietuvių Amer.koje, su i> 

nijo Centrus ir Turtą

BROOKLYN, N. Y. — Aukš 
čiausia Prieglauda Lietuvių A 
merikoje, pašalpos ir dpdraudos 
organizacija, išgyvavusi 30 me
tų. dauginusia lYnnsylvania vai., 
stijoj, -pa .alinus sus vienijo s-. 
Lietuvių Darbininkų Susi vieni 
jimu, priimdama LDS vardą, 
Gruodžio 5 dieną buvo bendra, 
abiejų organizacijų Ccn ra Ko
mitetų susirinkimas, kuriame 
visas APLA turtas ir visi na
riai tapo pervesti į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.

Aukščiausia Prieglauda turė
jo suvirs 1,200 narių. Pridėjus 
prie 7,000, kuriuos LDS turėjo 
pirma vienybes, susidaro apie 
8,000 LDS narių (imant domėn, 
kad yra narių, prigulinčių abie
jose organizacijose).

APLA prisidėjo prie LDS su 
visu savo 'turtu, sumoje, $44,- 
643.81.

Jau 1932 metais pradėta veik
tą kad sujungti abi organizacir 
jas į vieną. Buvo nemažai kliū
čių, kurias reikėjo nugalėti

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

TURINYS:
Kultūros kryžkelėse Besidairant — 

J Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo perspekty

vos Anglijoje — P. Slavėnas./
Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi 

joj — J. Paleckis.
žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A 

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. I^vinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

;irm suliejimo abiejų organiz.i- 
cijų.

Tuojaus po susicrganiz'avimo 
Lietuvių »Darbininkų* Susivieni- 
jįjįb pradėta. kalbėti .apie, susi
vienijimą su APLA. LDS Pir
mame Seime, 1932 metais buvo 
priimta rezoliucija, įgaliojanti 
LDS vlišininkus daryti/.,žings 
nius jvykinimui vienybės. Už 
,elių savaičių — įvyko APLA 
jpecialis seimas aptarti vieny
bės klausymą. Bet dar nebuvo 
galima daryti galutinus žings
nius susivienijimui, nes LDS, 
įauja crjan zacij i, notuvo d ir 
Įsiregistravus Pennsyivania val
stijoj, o APLA buvo t>o Pcnn 
;yl vania valuti jos Apdraudė s De„ 
uartamento priežiūra. Pereitais 
metais DDS tapo įregistruotas 
?ennsylvanijoj, ir po to t ojaus 
pradėta darbuokis jvykinimui 
vienybes. 4

APLA laikė savo Seimą per
eitą birželio mėnesį, ir veik 
zienbalsiai užgyrė vienybės su
tartį. Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo nariai vienybės su
tartį užgyrė referendumu; vie
nybes sutartis įr čia rado di- 
džrausį pritarimą.

S»t., Brooklyn, N. Y.
• \ —J. Ormari^s

■>' ; i . h v-:

INSURANCE
(APDRAUDA)

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTLSTAS

4645 So. Ashland Avė.
9

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro • 

Seredoj pagal sutarti.

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

e Apdraudą namų nuo
• ugnies 

f

• Apdraudą rakandų
/ i

• Apdraudą nuo vagių
*' ■ - . /

• Apdraudą langų
O Apdraudą 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.
_1 /J

* .i.— n .......................................... ,,,» r

----- ----- :------------------------ --------------------------------------------U-

SENIAUSIA IR. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

..A^BVLANęĘ.
DIENĄ IR NAKTĮ .

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447^ South Fairfield A venų e

Tel. LAFAYETTE 0727

T A L l 4 koplyčios visose 
JL_1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

o P. ŠALTIMIERAS. '
• ‘ r . • • • • •

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių V 
Direktorių 
Asociacijos

A ~ Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

l ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
, DALYSE.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Šeredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai
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.

i . CHICAGO, ILL. Į 1 JS 1 .

Dr. Margeris
3325 So.-Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių. . įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpeCalė 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 A v. 

Phone Boulevard 7589

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienj.

Tel. Office Wentworth 6330
Rėz. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

IO fiadyne”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug. '
“NAUJOJI GADYNĖ” lapko visus ir kas savaitę,, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie- • 

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą-
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks. ' x
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju. ą

T “NAUJOJI GADYNĖ” .
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija: »

Čia prisiunčia $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

•' ■ ' ' • , ' • • ■■ ’ . -

Vardas ............................................. ................  .i.......
Numeris ir gatvė ................       ..
Miestas ir valstija ........ j...... ...+. ........................... ..............

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

• I IMI įT < » —III l’lMĮ  . ĮIOIIO. IK^I—

LACHAWICZ IR SENUS
2314 West 23rd Placex Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44x East 108th Štyeet___ Tel. Pullman H70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė- Phone Virginia 0883
z,.,,.,-. ■ - ................................................... .... — --------------------------------------------------------------------------------------------------------

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572 

. i .-.it   1 ii'- i j ., . .................................................... ... ..................r. i" ■
! A. MASALSKIS

3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
6834 So. Western Avė. , Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero '. Phone Cicero 2109
- - ..................... ................................................................................................. ...................... ... ........... .... ------------------------------ ■■■■ ■ • ■ ■ -— - -

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street . ' Boulevard 4089
■ ■■■■  ............................................................................. ■ . .......................... ...  .1 ■ XI ■ II w — ■■yiiiiu     . — I... ■

I.J.ZOLP PJione Boul. 5203
1646 West 46tfi Street Phone Boulevard 5566

■4" ■ .TV-.......................  —

į S. M. SKUDAS
718 Weat 18th Street Phone Monroe

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 .
itji.iiiliiiuiiiil Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtnvi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 ikl~4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
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 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikoj Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

.Valandom: nuo 1—8 ir 7—8
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
I OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

• Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 591.7

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Con of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:8(

Nedaliomis nasrai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iri 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rea. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose
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MUSŲ SKAITYTOJAI
14 Metų Biznyje
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Kaip Lietuvos Vald
žia Priima Amerikos 

Lietuvius

tuvoje, tik pervažiuojant per 
Lietuvos žemę, ir tai keleiviai 
turi mokėti 3 litus įvažiuojant 
ir- tris litus išvažiuojant. Tai, 
sako, kai kurie turistai tiesiog 
šalinasi kliudyti Lietuvos teri
toriją kaip kokio dagio. Kai- 
kurie net latviai, kad nereiktų 
mokėti tų registravimosi mo
kesčių, tai tyčia važiuoja per 
Lenkiją, vietoj per Lietuvą va
žiavę.

Kadangi amerikiečiai lietu
viai dažniausiai nori daug vie
tų apkeliauti ir daug ko pa
matyti Lietuvoje, tai į kiek
vieną kurortą ar šiaip mieste
lį atvažiavęs turi tuojau užsi
registruoti policijos nuovado
je, ir vėl tris litai už užsire
gistravimą. Na, tai tie amžini 
registravimąsi ir išsiregistra- 
vimasi taip nuvargina Amerikos 
lietuvius iV kitus turistus, kad 
kiekvienas nori kuogreičiaU 
palikti tokią šalį ir važiuoti kur 
kitur.

DOMINIKAS KURAITIS
* • /

Vakar suėjo kęturioliką me
tų, kai Dominikas Kuraitis 
Chicagoje pradėjo pardavinėti 
automobilius. Per tą laiką p. 
Kuraitis padarė didelį progre
są. Biznį ant tiek praplėtė, kad 
jis dabar žinomas kaipo vien
intelis lietuvis Buick’u ir Pon- 
tiac automobilių “dyleris” Chi
cago j c.

is,—Pontiac’us jis kiek ankš
čiau buvo pradėjęs pardavinetį.

Tai tokia buvo automobilių 
biznio pradžia. Per keturiolika 
metų Kuraitis sėkmingai1 vedė 
apyvartą ,ir, taip sakant, gero
kai prasisiekė.

Apie p-no Kuraičio ypatybes 
galima pažymėti tiek, kad jis 
goriausiai mėgsta važinėtis po 
visus pasaulio kraštus automo
biliu. Ne perseniai jis apkelia
vo Europos kontinentą. Sekan
čiais 1938 metais vėl keliaus 
į Egyptą Palestiną ir Jardono 
upės apielinkėsi. Kiek laiko 
praleidęs vyks į Europą. Tiki
masi, kad jis ir Lietuvos Dai
nų šventėje dalyvaus. Kalbamas 
keliones p-as Kuraitis atlieka 
drauge su žmona Della.

Čia pravartu*' suminėti, kad p. 
Kuraitis nėra ‘šykštuolis”— 
nemažą dali savo uždarbio pa
aukoja vienokiu ar kitokiu bu
du organizacijoms ir, z kaipo 
progręsyvis žmogus,' uoliai re
mia lietuvių kulturinius darbus. 
Tad, šia keturiolikos metų biz
nio jubiliejaus jiroga, linkėtina 
p-n ui Kuraičiui gero pasiseki
mo ir ateityje.

—Jo Draugas

HOLIDAV- CHEER

mes • amerikiečiai

“Naujienose”' lapkričio 18 d. 
1937 m. atspausdintas aprašy
mas patyrimų Lietuvoje Otto 
Schonwaldo iš praeitos vasa
ros’ lankymosi Lietuvoje. Iš 
minėto aprašymo tenka patirti, 
kad jei kuris Amerikos lietuvis 
parvažiuoja Lietuvon^ apsilan
kyti ir su savim pasiima auto 
mobilių, tai nuo pirmos dienos 
įkėlimo kojos į Lietuvą turi 
mokėti už automobilių po 3 li
tus ant dienos. Tas mokestis 
rok uo j amas neva už vartojimą 
Lietuvos kelių.

Taip, kiekvienas pasakys, juk 
ir čia Amerikoje reikia auto 
leidimą pirkti ir už tai reikia 
mokėti pinigus. Tačiau pažiūrė
kime, kiek čionai kainuoja au
to leidimas per metus už pasa- 
žierinį auto, ir kiek išeina po 
3 litus per metą Lietuvoje. 
Skaitant po 3 litus dienai per 
metus išeina 1095 litai arba da
bartiniu kursu apie $182. čia gi 
Jungtinėse Valstijose už sun
kiausią pasažierinį auto per 
metus teišeina tik apie $60. 
Taigi atrodo, kad Lietuvos val
džia ima už kelių vartojimą net 
du skyius daugiau* negu Ameri
koje.

Na, .tarkime, kad Amerikos 
lietuvis parvykęs Lietuvon pra
leidžia apie 6 mėn. laiko, tai 
ir tada jis turi mokėti už tų 
kelių vartojimą apie $91 už 
pusę metų. Na, o kur gazolinas, 
kuris yra tiek brangus, kad vi
dutinio turtingumo žmogus jo
kiu* budu negali laikyti ir var
toti automobilį. Kitas { dalykas 
yra tas, kad Lietuvos keliai nė
ra tiek geri kaip Amerikos. Su
prantama,
tokių kelių ir nereikalaujame 
iš Lietuvos, tačiau jau su mo
kesčiu už tų kelių vartojimą, 
tai svečiai amerikiečiai yra tie
siog apiplėšiami.

šitokis nesvietiškas aukštas 
mokestis už pasivažinėjimą po 
Lietuvą su automobiliu, galima 
sakyti, tiesiog turistus atbaido 
nuo lankymosi po Lietuvos ku
rortus. Nejaugi to nemato ir 
nesupranta dabartiniai Lietu
vos valdytojai tautininkai? O 
jie, kaip visiems yra žinoma, gi 
riasi, kad Lietuva sugeba ge
riausia valdyti, negu bile kuri 
kita partija.

Juk visiems yra žinoma, kad, 
ąplamai imant, kiekvienas ame
rikietis lietuvis, parvykęs ap
lankyti -savo tėvelių ir giminių 
per keletą mėnesių palieka 
Lietuvoje 400 ar 500 dolerių. 
Juk tie praleisti pinigai yra 
grynas valstybei pelnas. Nes už 
tuos pinigus valstybė nereika
lauja nė vieno svaro sviesto 
arba kiaulės (atsiprašau dabar 
pagal gryną tautišką kalbą be
konų vadinamos) iŠ savo 'kraš
to išvešti. Ir juo daugiau ame
rikiečiai ir kiti turistai pinigų 
palieka Lietuvoje, juo Lėtu vos 
gerbūvis pagerėja.

Jeigu valstybė nori pasipel
nyti iš turistų, tai turi mokestį 
uždėti arba ant viešbučių lai
kytojų ir kurortininkų, bet ne 
taip liurbiškai imti mokestį, 
kuris kiekvienam yra aiškiai 
matomas ir suprantamas. Ta
čiau ir čia, jeigu uždės per auk
štus mokesčius, tai niekas stf 
laiku Lietuvos ne lankys ir vi
si šalinsis jos.

Registravimąsi ir Leidimai 
Gyventi

Kitas svarbus dalykas tai 
tie nesibaigią registravimai įva- 
žiuoant į Lietuvą <ir išvažiuo
jant iŠ Lietuvos. Parvykę iš 
Lietuvos, kurie pereitą vasarą 
lankėsi, pasakoja, kad net ne
sustojant nė vienai dienai Lie-

Na, pažiūrėkim, kaip daro 
kitos šalis. Paimkime kad ir'to
kias A. Jungtines Valstijas. 
Prileiskime, žmogus važiuoja 
Amerikon pasisvečiuoti. Na, ga 
vo Amerikos konsulo vizą ant 
6 mėnesių, sumokėjo už pas- 
portą 10 ir atvažiavęs čionai 
nereikalauja nieko daugiau 
mokėti, nei jokių registravimosi 
nei išsireistraviino nereikia. 
Važiuok kur nori, gyvent kur 
patinka ir tavęs valdžia daugiau 
nesekioja, iki to laiko, kol turi 
leidimą gyventi. Tokia tvarka 
yra čionai, tokia tvarka yra ir 
kituose laisvose šalyse. Tai ko
dėl negalima pasekti tokias ša
lis, kurios jau yra patyrusios 
turistų klausime, ir jos daro 
ki/odidžiausius palengvinimus, 
kad tik turistai lankytųsi į jų 
šalis, ir kuo ilgiau ten pasilik
tų.

Juk, rodos galėtų ir Lietuva 
tėvynė musų taip pat daryti, 
jeigu nori susilaukti kuodau- 
giausiai turistų. Tarkime, ga
vai vizą ant savo pasporto už
simokėjai $10 ir tada parvažia
vęs Lietuvon gyventi kur nori, 
važiuok kur patinka ir kiti to 
laiko nereikėtų daugiau tokius 
svečius varginti ir erzinti su 
tomis nesibaigiančiomis regis
tracijomis ir mokesčiais. Juk nė 
ra nė mažiausios abejonės, 
kad nebūtų tokių netikslių tu
ristų erzinimų ir varginimų 
su tomis registracijomis, tai 
Lietuva kasmet daug daugiau 
turistų susilauktų, negu dabar 
kad jų susilaukia.

Beje, praeitą vasarą lankėsi 
Amerikoje Lietuvos seimo at
stovai Gilvydis ir Kviklys, tai 
turėjo progos pamatyti kaip 
tikroje laisvės šalyje yra žmo
nės vietiniai ir turistai traktuo
jami. Na, pamatysime, ar jie 
ką nors A. Jungtinėse Valsti
jose išmoko, ar nieko nematė 
ir nesuprato. Jei ką nors pa
tyrė, tai vieną dalyką turėtų 
patyrti, būtent kad čionai nerei 
kia eiti į kiekvieną miestą atva
žiavus į policijos stotį regis
truotis, ir išsiregistruoti ir jo
kių extra mokesčių mokėti. 
Taipgi nereikia jokių prašymų 
į jokias ministerijas rašinėti 
nereikia, kad leistų gyventi me
nes} ar tris.

Tad dabar tautininkai kaip 
pašauktieji Lietuvą valdyti, 
pamatę kaip yra laisvose n* 
progresyvėse šalyse žmonės 
valdomi, turėtų tuos beprasmius 
turistų varginimtfs panaikinti 
kuogreičiausiai. Nes kitaip vie
toj susilaukti kasmet ktfodau- 
giau Amerikos lietuvių turistų, 
kasmet susilauks jų mažiau.

—Amerikos lietuvis

Pradėti automobilių agentū
rą, žinoma, reikia nemažai pi
nigų.—Reikia ir patyrimo prie 
automobilių mechanizmo. Tad, 
Kuraitis 1916 metais l^aip tik 
ir pradėjo tuo darbu interesuo
tis. Per keturis metus jis' mo
kinosi ir taisė sonu's ir nau
jus automobilius. Gavęs ganė
tinai patyrimo, 1923 metais jis 
Bridgeporte atidarė Elcar au
tomobilių agentūrą. Kiek vėliau 
pardavinėjo Studebaker ir Oak- 
land automobilius. Biznis Ku
raičiui gerai sekėsi ir tą gerai' 
žinojo General Motor Go. ši

■T,U. Muk JU*. U. S. r.L O«. *

Trys gentkartes Ubande ir 
užgyre š| seną llnlmentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

kompanija 1934 metais Kūrai- kad paČlOS Naujienos 
čiui pavedė pardavinėti Buick’ yra naudingos.
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Pristatome visokias Linen Šupplies.
, Geriausios rųšies tavoras ir ęląrbas 
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Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir Bluė Island Avė; prie 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.
2435 Šo. Leavitt Street

Telefonas CANAL 9585

Didelis Išpardavimas Laikrodėlių
Pinigais ar Kreditu pas

P. NOVER, Jeweler
4148 ARCHER AVENUE.

CHICAGO, ILL'

i THE 
&RANGER

Remkite tuos,, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 8841

Evergreen Avė.. tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė; 
Anton LungeVicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3827 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—^pirm. pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So.| Wefctern Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetls—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

Jewels^H|^4 
N. In the color and 
Ij&jSjjCharin of yellow 

Qold

F 17
JEWEL Jg 

įBULOVAif? 
JT setwith 
'diamonds^ 

for only

4148 Archer JP. NOVlEĮR 
Avenue

Chicago, III. VJ j į H<EWIEILIEJg.
Telefonas
Lafayette

3847

Kada tikrinsi savo Kalėdinį sąrašą, kad įsiti
kinti, jog nieko nesi pamiršęs... tik patikrink 
ir savo anglių išteklių. Nesiimk jokios rizikos, 
kas galėtų atšaldyti jūsų Kalėdų džiaugsmus.

Consumers kuras yra užtikrintas, kad paten
kinti pilnai, arba mes^atsiimsim anglis ir grą
žinsime jūsų pinigus.

Tad, kodėl nepatelefonuoti savo užsakymą 
DABAR.

(onsumers (3mp
ESM e COAL-ČOKE.ICE

6400 BU1LDING MATERIAL

IAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 8427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
8584 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.: J. Balčiūnas—ka
sierius. 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6651 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirma penktadienį, 7:80 vai. vak. 
8188 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

KALĖDŲ
Pasveikinimai' iN

Naujienose
PASIEKS VISUS JŪSŲ: ,

•GIMINES,
•DRAUGUS ir
• KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA MTFRTKO.TE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis

— pirmininkas. 5648 So. Bishop 
St.. Chicago, III., tel. Prospoct 
4524: Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas. 8118 West Per- 
shing Road. Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th A?e., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antaniene 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicasro, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos • ’^bėja. 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Ama
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St.,, Chicago. III.: Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago. III.; Li
goniu lankytpjai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrų sekmadieni nuo pirmos 
valandos. Antano Czosnoc svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Roulevard 1552). Chiratro TH

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

NAUJIENŲ

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED

Chicago, Illinois

USB Night and Morning I 
Promote a Clean, Healthy Condition 
Dėl Akių suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, SuraminsJ’asmagins.

Mes pasiųsime. j u s ų gimini 
. draugams LIETUVON musų 

suj naujais paveikslais Kale 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus 

jaus. Kas užsirašys NAUJIEM 
gaus musų gražų kalendorių <

tolrE
Wr i te for Free Eye Book

Sale for Infant or Adult, At all Druggiats.
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

LIETUVIŲ JAUN'MO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM:

Pirnr'ninkas—A. J. Povilonis, 3204 
S. Lituanica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagužis, 
3204 So. Lituanica Avė.. Chicago, 
Iii.; Finansų rašt.—Elena Zasv- 
taitė. 825 W. 33rd PI.. Chicagn. 
PI.: Nutarimų rašt.—Al. Butkus, 
8500 S. Uriion Avė.; Iždininkas— 
Boleslovas Lekna. 3427 So. Litu
anika Avenue; Tva r k d ar y s — 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirma penktadieni po pirmo, kas 
mėnesi Mildos svetainėje, 814? S. 
Halsted St., 7:30 v. v. trečiam 
aukšte. Chicago, III.

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra: Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas: Pro
tokolu raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perrv Avė.; P-nia Stewart, 
5948: Finansų raštininkė: Anna 
Alleliunienė; -Pagalbininkė—Jose- 
phine Yuškienė; Kasos globojas 
—Ted. Seleskis; Pagelbinirkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin YuškČnas: Ligonių apieknnai 

• —Josephine Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIU KLIUBO VAL-. 
DYBA 1937 METAMS: Geo M. 

Chemauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
BankeviČius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis. An
ton Kontrym, M. Bankevicius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

BRTDGEPORTO LIETUVIŲ NAMU 
SAVININKU SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begi n—pirm, pagelbininkas. 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.: D. Gulbinas—fin. rašt., 8144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas . 3400 So. 
Union Ava.; P. Balsis—kasierius, 
5658 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka. 8180 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirma trečiadieni. 7:80 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3188 So. Halsted St

u* v * ? r *7 . ' ' 4 - > 4 •
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Nailjienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Beri* 
drovB, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užaakymo kalnai
Chicagoje -• paltui

" Metams .11 n». »WUI. »IM,. wtw
Pusei metų
Trims mėnesiams *a>4*^*Mi*M

Dviem mėnesiam? _ ____
Vienam mCneslui taMaKuM.*

ChiCAgoj per išnešiotoji^!
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chleagoj, 
paštui

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviem mėnesiams __________ 1.00
Vienam mėnesiui ____   75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __________________ $8.00
Pusei metų -------------------- ..... 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Žinios iš Lietuvos
Šiame puslapyje spausdiname musų specialaus ko

respondento iš Lietuvos straipsnį “Voldemarininkai at- 
kunta”. Iš to straipsnio aiškiai matyti, kad svetimų Val
stybių agentai (daugiausia, žinoma, vokiečiai) dirba 
pragaištingą darbą ir Lietuvoje.' Jiems rupi ten susiras
ti šalininką, kurie bandytų Lietuvos Užsienio politiką 
pakreipti fašistiškų valstybių link. Vadinasi, norima 
Lietuvą atitraukti nuo demokratiškų valstybių ir stumti 
Ją į nacių glėbį. ,

Ir pasirodo, kad ta svetimų valstybių propaganda 
randa šalininkų tarp vadinamųjų voldemarininkų, kurie 
nori įsigauti į valdžios viršūnes ir valdyti I^ietuvą to
kiomis pat priemonėmis, kaip yra valdomi vokiečiai ir 
italai. z / •

Rytoj mes atspausdinsime kitą nepaprastai įdomų 
straipsnį apie Lietuvos lenkus dvarininkus, kurie pasta
ruoju laiku ėmė labai bruzdėti ir visokias provokacijas 
daryti. Musų korespondentas paduoda tokių faktų, ku
rie rodo, jog tie dvarininkai dažnai visai netikėtai iš 
“kažkur” gauna stambias sumas pinigų ir išperka savo 
pragertus dvarus. Be to, korespondentas paduoda ir 
šiaip" gana įdomių davinių apie lenkų Veiklą Lietuvoje.

Šia proga norime priminti, jog paskutinėmis dieno
mis iš Lietuvos gavome gana daug labai įdomių straips
nių, kurie pasirodys. “Naujienose”. j -

Keliones išlaidos
■ r ___

Jungtinių Valstijų Atstovų butas 327 balsais prieš 
37 nubalsavo, kad atstovams butų apmokėtos kelionės 
išlaidos į specialią sesiją. Pasirodo, kad tos išlaidos bus 

.pusėtinai didelės, būtent, sieks $225,000. 
• • *Daugiausia kelionės išlaidoms padengti gaus Sa- 

muel King iš -Hawajų salų. Jam teks $2,051.84. Kon- 
gresmanas Smith iš Hoųuiam, Wash., gaus $1,238. Ma
žiausia kelionės išlaidų sudarys Howard W. Smith, kon- 
grėsmanas iš Alekandria, Va. Jam teks tik $3.20.

Kongresmanų kelionės išlaidos apmokamos yra ga
na liberališkai: Už kiekvieną mylią mokama yra dvide
šimt centų. Vadinasi, ju6 toliau kongresmanjjįs- nuo Wa- 
shingtono gyvena, juo didesnės yra jo išlaidos. Aišku, 
kad tiek išlaidų nepasidaro. Bet čia, tur būt, ir “sugaiš
ęs” įskaitoma.

Belgijos kabinetas
* M 41.1 , • 1 į /

Prieš kiek laiko buvo sudarytas Belgijos ministe- 
rių kabinetas. Kabinetą sudarė Paul Emile Janson, libe
ralų partijos vadas, kuris, žinoma, eis premjero pareL 
gas. Per paskutinius penkiasdešimt tris metus tai pir- 

. mas atsitikimas, kad kabineto priešakyje atsistojo ne 
katalikų partijos žmogus.

Dabartinis ministenų kabinetas yra sušidaręs is 
trijų liberalų, šešių socialistų, trijų katalikų, dviejų va
dinamųjų katalikų demokratų ir vieno nepartinio.

Tokiu budu ilgoką laiką trukusi valdžios krizė dėl 
van Zeeland’o kabineto rezignavimo baigėsi. Pažangu
mo atžvilgiu ši koalicinė Belgijos valdžia faktiškai su
stiprėjo. į > ’

Ir vėl terš orą
• .....

Paskilbęs Detroito “radijo kunigas”, Charlės E» 
Coughlin, ir vii rengiasi savo palankiomis fašizmui kal
bomis teršti orų.

) .• ' / . I

Prieš kiek laiko jis buvo savo 'dvasiškos vyriausy
bės sudraustas už tikrai chamišką pastabą prezidento 
Roosevelto adresu* Bet, matyti, su “aukštesniaisiais” jis 
susitaikė, todėl dabar ir vėl galės oro bangomis Skelbti 
savo teorijas, iš kurių kyšp fašistiški ragai.

ISPANIJOJE KARIAUJA 
ŽOO LIETUVIU

■ .itAtitMH.ai i i>

Iš vieno Lietuvos žurnalisto, 
kuris dabar yra Ispanijoje, ga
vome laišką. Savą laiške jis 
sako, .jog Ispanijoje kariauja 
apie du šimtai lietuvių laisva- 
norių. žinoma, jie kariauja lo- 
jalistų pusėje.

Tas žurnalistas pasižadėjo 
mums pranešti daigiau žinių 
iš Ispanijos karo fronto. Ne
trukus tad turėsime progos 
pateikti savo skaitytojams pra
nešimų apie tai, kas vyksta Is
panijoje. ' .

DAUŽO LANGŪS

iiriiWiiWimi I—fawtMiliiii .■iijifliiiUiiM z- • • * 
šis pasislėpė. Vėliau jiedu 
dar išdaužė Orkino, Kopelia- 
vičiauš ir kit. namų langus. 
Miesto pakraštyj er mušeikos 
įšidrąsinę net įsibrovė į pil. 
Kreingelio butą, kur suradę 
Kteingelio* sūnaitį sumušė, 
daužė baldus* Atskubėjo po
licija, kuri pradėjo vytis ir 
gaudyti mušeikas. Tik už 
kelių kilometrų' už miesto 
pasisekė vieną Sulaikyti. Pa
sirodė, kad tai efeąs kažkoks 
Abelių km* gyventojas Da- 
nielis. Ttito^< reikalu policijos 
užvesta kVota* (b) 

■ ' .'Ja

ir Klaipėdoje...
Taip pat iš Klaipėdos pra

neša “B* B*”, kad pereitą 
sekmadienį- 22 vai. tenai Ne
šikų g-vėjė užpUolė ir per
sekiojo žydus kažkokie ti
pai. 2 tipai policijai pasise
kė sugauti." (b)

sta rankų pakeliniu. Jei kas 
rankos nekelia, tai, žinoma, lie
ka pastebėtas.

Visus kandidatus turėjo pa
tvirtinti rinkimų taryba, kurių 
paskyrė valdžios organai.

Ir kada “tokiu slaptumu” li
ko pravestos nominacijos, tai 
pasirodo, kad, kaip sakoma, 
nei trūksta nei lieka, — kiek
vienai vietai nominuota tik po 
vienų kandidatų. Tik keliuose 
distriktuose Įsiskverbi “klai
dos0: nominuota po daugiau 
nė vienų kandidatų.

Kada tokiu budu liko įvyk
dytas kandidatu nominavimas, 
tai, žinoma, jog apie rinkimu 
pasėkos galima su tokiu jatf 
tikrumu pasakyti, kaip apie 
tai, kad rytoj saulė patekės.

Ir vis dėlto bandoma žmo
nėms akis dumti, kad tie rin
ktinai busią labai demokratiš
ki, visuotini ir šlapti. Tuo tar
pu tai bus ne rinkimai, o tik 
savotiškas plebiscitas, kuris 
sieksis parodyti pasauliui, kad 
Sovietų Sąjungos piliečiai pri
taria Stalino politikai,

Prancūzai turi posakį, kuris 
skamba taip: “Lemieux eSt 
l’ennemi du bien”. Lietuviškai 
tai reiškia: “Geriausias yra 
priešas gero”. Tikrai taip at
sitiko ir su “geriausia pasau
lyje Sovietų Sąjungos konsti
tucija”, Ta “geriausia konsti
tucija” pasidarė priešas go
riems rinkimams. Vadinasi, to
kiems rinkimams, kokie yra 
praktikuojami demokratiškose 
valstybėse.

/ ,
i, i i., ■■■ .

Voldemarininkai atkuto
Matyti, rasinė neapykanta 

po truputį pradeda įsikeroti ir 
Lietuvoje. Aiškus daiktas, kad 
tos neapykantos aukos yra žy
dai. Tas šlykštus ir biaurus 
antisemitizmas, kuris yra skel
biamas Vokietijoje, matyti, 
pradeda prasiveržti pro sieną 
ir randa palankių sąlygų Lie
tuvoje. Vėliausi iš Lietuvos 
atsiųsti laikraščiai skelbia, kad 
Šiauliuose, Ukmergėje ir Klai
pėdoje buVo išdaužyti žydų 
krautuvių ir namų langai. Ka
dangi, pavyzdžiui, Šiauliuose 
vienu ir tuo pačiu metu lan
gai buvo išdaužyti skirtingose 
miesto dalyse, tai spėjama, 
jog vadinamieji chuliganai 
(veikiausiai tai buvę antiseml-, 
tų .gauja) veikė organizuotai. , 

Apie tai, kaip visa tat atsi
tiko, “Lietuvos Žinios” štai ką 
rašo:

Nakties chuliganų darbai 
Šiauliuose.

Lapkričiu 22 d. tarp 2—3 
vai. naktį nežinomi chuliga
nai daužė Šiauliuose žydų 
tautybės pilįečįamš ■■ langiis, 
padarydami visame mieste 
gana didėlių nuostolių, žy
dų gimnazijoje išdaužyta 13 
stiklų, Ferkino namuose Dva
ro—Kužių g. kampe — 12, 
naujai statomos dr. Goldber- 
go ligoninės Mickevičiaus— 
Vilniaus g. kampe 12, 
Tilžės g. “Napoleon” firmo
je 3 didžiulės vitrinos, kai
nuojančios apie 1000 litų, 
dr. Volperto, dr. Kamberio. 
Raiko ir Rodo baldų dirbtu
ves kėli langai ir kt. Trakti 
gatvėje išdaužyti langai Lip- 
šico namuose, ktrr gyvena 
brandmajoras p. Peleckas, 
Tilžės g. išdaužyta Jakavi- 
čiaus knygyno vitrina, esan
ti greta su Gurvičiaus laik
rodžių krautuve. Tačiau Chu
liganai nepasitenkino vien 
langų daužymu. Vilniaus 
gatvėje ties mergaičių gim
nazija jie nuplėšė Kovai ŠU 
tuberkuliozu draugijos dis
panserio iškabą, kurią pa- 
nešę kiek toliau pametė. Kri
minalinė policija dėl visų tų 
darbelių veda kvotą ir tiki
masi, kad niekšai bus išaiš
kinti. Jau nustatyta, kad 
lahgų daužyme dalyvavo vi
sa gauja, nes, kaip matyt, 
daužymas viena nuo kitos 
gana atokiose vietose, kur 
vienas—du žmonės negalėjo 
suspėti tai padaryti. Visuo-'mU” jau nebebuvo galima pa 
menėje 
piktinimas ir įvairiausi spd^ 
liojimai. (a)
It Ukmergėje sekmadienį 

daužyti langai.
Šio ryto žydų spaudoje 

pranešama, kad be Šiaulių ir 
Ukmergėje pereitą sekma
dienį buvo daužomi -langai. 
Pagal tas žinias pereitų sek
madienį 17z vai. kažkokie du 
chuligąniukai įsviedė didžiu- 

. lį akmenį į PalėstinoS pio
nierių bustą, čia pat ihuŠeF 
kos užsipuolė, laiškanešį. Mu
šeikos išdaužė akmenimis to 
namo' langus, kur laiškane-

PLEBISCITAS, O NE 
RINKIMAI

(šimtas 
Toks baL 

dar jokioj 
ir nedaly-

“so f ar, so 
gaila, kad

“Laisvė” sako, jog Sovietų 
Sąjungos balsavimuose daly
vausiąs rekordinis balsuotojų 
skaičius. Tie balsavimai pra
lenksią visus iki šiol kur nors 
buvusius balsavimus. Ji remia
si Harold Denny pranešimu1 ir 
sako:

“Gruodžio 12 dieną įvyks 
tie * rinkimai. Kaip jau dabar 
praneša ‘New York Timeso’ 
korespondentas Harold Den
ny, tai prie balsavimų ruo
šiasi 100,000,000 
milionų žmonių), 
suotojų skaičius 
šalyj nedalyvavo 
vau ja”.
Kaip anglai1 sako: 

good”. Bet' labai
‘Laisvė” nėpasistengė daugiau 
to korespondento pranešimu 
pasinaudoti. Mes Harold Den
ny pranešimų “New York 
Times” laikraštyje irgi skaitė
me, tad iš^jb čia paduosime 
keletą dalykų; kuriuos “Lais
vė” tylomis apėiha.

Pavyzdžiui, * tame pranešime 
korespondentas sako, jog “rin
kimų pasėkos dabar yra tiek 
jau tikros, kaip ir tai, kad ry
toj saulė patekės”;

Kodėl taip? Kodėl iš anksto 
galima tikrai pasakyti, kas rin
kimus laimės? Kodėl čia jokių 
abejonių nėra?

Perskaičius Harold Denny 
pranešimą, tie klausimai pasi
darė Visai aiškus. Jisai sako,. 
Jog iš pradžių bolševikų vado* 
Vybc buvo nusistačiusi lyg ir 
tikrai demokratiškus 
kimus įvykdyti, 
j eta metų Roy 
ard Jūrėj ęs' su

rin-
dve-

How-
Prieš
W.

Stalinu pa
sikalbėjimą. Tada Stalinas pa
reiškęs, jog rinkimai busią tik
rai laisvi ir nevaržomi. Vadi
nasi, žmonės galės nevaržomai 
savo valią pareikšti.

Bet tuo laiku Stalinas, tur 
būt, dar nenumatė, kad teks 
keliais atvejais vykdyti “valy
mus”’ir likviduoti šimtus viso
kių kenkėjų ir trockištų. Kai 
tie valymai liko Įvykdyti, tai 
savo piliečių geru "nuslmahy-

didžiausias pasi

Italų ir vokiečių pasisekimai neduoda ramybės kai ku 
riems jaunuoliams* — Svetimos valstybes agentai. — 
Voldemarininkai Dori griežtesnes valdžios.

(Mtlsų specialaus korespondento Lietuvoje)

sitlkėti. Tddėl nominavimas 
praėjo labai įdomiai. Apie tai 
Ętaroįd Denny pasakoja maž
daug taip: Kandidatų Į. nomina- 
vlmo metu vyresnybe davė aiš
kiai suprasti, kad tie kandida-’ 
tai turi būtį “geriausį žmonės”, 
tikbl stalincal. Nominacijos 
vyko fabrikų, raštinių ir kito
kiuose susirinkimuose. Susirin
kimams vadovavo fabrikų di
rektoriai, komunistų partijos 
sekretoriai, profesinių sąjungų 
atstovai ir vienas ar du šiaip 
darbininkai, paprastai stacha- 
noviečlal. štai (nominuojant 
kandidatai ir aptariama jų tiri* 
kąmuma^; Nominavimas vyk- .. i-.- y.

Lietuvoje paskutiniuoju laiku 
Vėl Voldema'rininkai pradėjo at
kusti. Tikriau tarus, vokiečių- 
italų kai kurie tarptautinėje po
litikoje lyg ir pasisekimai ne
duoda* ramybės kaip kam iš tau
tininkų jaunimo. Sudaryta italų- 
vokiečių-japonų antikomunisti
nė sutartis* Jaunuosius karštuo
lius lietuvius necionalistus savo
tiškai nuteikia ir masina į šito
kį blokų įtraukti ir Lietuvą. Ki
taip tarus, tokių jaunuolių 'gal
vose bręsta mintis, kad reikia 
Lietuvai kardinaliai pakeisti sa'_ 
vo užsienių politiką. Aišku, sa
vaime šiokios orientacijos min
tys tų jaunuolių Smegenyse ne
gimsta. Yra kas' tas jiems min
tis pakiša. O pakiša tų valsty
bių įvairus agentai, kurie ,tokį 
antikomunistinį bloką remia. 
Toms valstybėms nėra tiek 
Svarbu, ’koks šiuo . atsitikimu 
•Lietuvos nusistatymas, kiek 
joms reikalinga tarptautinėje 
politikoje drumst vanduo. Jiems 
labai įtiktų Lietuvą išmušti iš 
Prancūzijos, Anglijos ir SSSR 
fronto ir tuo budu, kad ir pi
gius, vis dėlto savotiškus sa'U 
kreditus sudarius.

Iš visai rimtų šaltinių net 
tenka patirti, kad vienos tų 
valstybių agentai davę suprasti, 
buk jų atstovaujama valstybė 
net garantuotų Lietuvos nepri
klausomybę, bet tai pasakę tik 
vienos valstybės agentai, o kiti, 
tur būt, tyli ir tik šiaip kursto 
jauniklius reikalauti keisti už
sienių politikos Lietuvoje oriem 
taciją. Turėkime galvoje, kad 
šiomis dienomis Prancūzijoj su
sektas ruošiamas sąmokslas 
prieš teisėtą vyriausybę, kitaip 
tarus, čia fašistai norėjo įsiga
lėti. Bet kas įdomiausia, kad 
rasti ginklai vokiečių firmų!...

Vadinami, fašizmo agentai vi
sur, kur tik gali, mėgina įsiga
lėti ir provokacinį darbą varyti. 
Jei jie galėtų, visoje Europoje 
Ispanijos įvykius pakartotų, kad 
tuo budu savo imperialistinius 
užsimojimus patenkinus.

Neabejotinai, kad tos rūšies 
agentai čia ir Lietuvoje nori 
sau lizdą sudaryti, Prieinamiau
sią čia' jiems ‘Veikti per volde- 
marihinkus, tuos tautininkų at
skalūnus, Jei norit, savoą rūšies 
trockistUst

Voldemarininkus daugiausia 
Lietuvoje suda'ro jaunuoliai kar
jeristai, kurie ištroškę kitus 
valdyti ir tuo 'pačiu karjerą da
ryti. Tokių vyrukų Lietuvoje y- 
ra nemaža. Kaip kurie jų jau 
Ir dabar gana aukšta*, viršūnes 
palyginamai yra pasiekę. Kitose 
gyvenimo sąlygose jie pagal sa
vo gabumus visai negalėtų pra* 
simuštį ir tektų eiti tik eilines 
pla^ėiga's, o dabar kai kas iš jų 
yrą atsakingi pareigūnei, t Tai 
daugiausia tokie' vyrukai, kai
riems prieškarines kovos už lie
tuvybės išlaikymą ir Lietuvos 
va|stybės atstatymą yra visai 
svetimos. Jiems net neteko nuo*

dugniau anas gyvenimas pažin
ti, nes dabar he madoje gilintis, 
kad ir į visai netoLmą praetĮ. 
Dabar gyvenama tos dienos rei
kalais ir būti vadu daug kas iš 
jų norėtų. Liūdna, kad tų vyru
kų tarpe yra. ir tokių, kurie tei
sėtai gali Viešai ginklus hešiotl.

O kad pakeisti Lietuvos už
sienių orientaciją, savaime aiš
ku, reikią čiupti Lietuvos poli
tikos vairas. Reikia laužyti tas 
tradicijas, kokios jau yrą Užsie
nių politikoje įsigalėję. Taigi,

*-• - “ - » •

tie vyrukai tiek išmano, kad Ši- * 
tai butų galima padaryti tik pa
tiems atsidūrus viso Lietuvos 
gyvenimo pryšakyje.

-šito jie ir trokšta. Vieni ki
tus intriguoja, vieni kitus piu- 
do, kad tik tame drumstame 
vandenyje žuvelių sau prigau- 
dži tie.

Trumpai tarus, Lietuvos vi
daus politikoj© dabartinių mo
nopolistų tarpe esama nemažo 
pakrikimo. Nesantaika auga ir 
tos nesantaikos plyšį užvis la
biausiai gilina vadinamieji vol- 
detnarlninkal, kurie paskutiniu 
metu kažkaip staiga atkuto.

Kaip kas iš tos rūšies vyru
ką, net butų linkęs )r kairesnių 
pažiūrų Žmonių tarpe pasišvais
tyti, pasirodyti ir kaip kuo pą- 
sigirti, bet laimė, kad tuos 
paukštelius visi gerai pažįsta.

Kiek toli voldemarininkai lin
kę eitiy kad čia kaipo faktą pa
sakoja, jog jų viehas het kaž
kaip norėjęs buvo neva su ko
munistais daryti bendrą frontą. 
Mat, kaip viskas stipriai maiše 
užgniaužta, tai kartais tokio gy
venimo sąlygose pasiseka kva- 
šiukams galvą susukti. Bet grei
tu laiku ‘atsipeikėta' ir suprasta, 
kad ne visuomet Ir ne su visais 
pakeliui. (

Žinoma, apie tuo* jauniklius, 
Valdžios, griežtos Valdžios iš
troškusius vymHi* v-—< *- 
tų kalbėti, jėf jų svbris bendro 
krašto politikoje butų menkutis, 
bet iŠ tikrųjų yra tokių, kurie 
labai aukštai įkopę. Tiesa, tektų 
vyrukų labai maža yra, bet jei 
įtakos turi valdančiose sferose, 
tai vis dėlto kartais gali iškirsti 
visai netikėtų staigmenų.

Lietuvos gyvenimo margumynai
■■ i,  ■■■■■ i .Aii ■ > >if i, a

Kavinėse galima daugiau žinių patirti, negu iš dienraš
čių. — Konstitucijos projektas vis dar nepajėgiama 
paruošti. —-Fašizmo talmudistai negali susitaikyti.

Civilis metrikacijos klausimas. -*,Tik per teismą 
galima priversti kunigus, kad jie išduotų mirimo me
triką. — Lietuviai inteligentai priima mahometų re
ligiją, kad galėtų savo vaikus išsaugoti nuo klerika
lų įtakos. —Klerikalizmas pradeda Žmonėms labai 
įkyrėti* t

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Gerai, jei kur tarp tėvų ir 

vaikų žydi geri santykiai ir 
nuoširdus atvirumas. Tokioje 
šeimoje tėvai sužino kapelionų 
darbus. Mėgina su jais grumtis. 
Bet grumtynės nelygios, nes 
mokyklos vadovybė visuomet Ižu 
biau linkusi katalikų kapeEono 
pusę palaikyti, švietimo Minis
terijoje katalikai kapelionai tu
ri savo Įtaką. Be to, katalikų 
kapelionus skiria ne švietimo 
Ministerija, bet katalikų ku
ri ja* Tokį įsipOlitikaVusį katali
kų kunigų kapelioną ir iš parei
gų nelengva atleisti. Reikia ir 
čia tartis su kunigų kurija. Da
rybos sunkios, švietimo Minis
terijos Valdininkai tokioms de
ryboms ve&ti nėra linkę. Tai vi
sas dėl katalikų kunigų kape
lionų kilusias bylas dėl šventos 
ramybės greit numarina. Tai ir 
šiais atsitikimais kaip kas išsi
žada vien dėl vaikų labo katali
kų bažnyčios ir pereina į kilų 
tikėjimą.

štai Kauno Aušros berniukų 
gimnazijos mokytojas J. Mašio
tas, žinomo padagogo ir vaikų 
literatūros rašytojo Pr. Mašio
to sūnūs, taip pat šiemet perė
jo į mahometų tikybą. Ir per
ėjo vien tik dėl to, kad mergai
čių gimnazijoje jo dukrelės ka
talikas kunigas kapelionas ne
mokytų tikybos ir kartu nepra
tintų jos poJitikUoti.

J. Mašioto Šiokšai savotiškas 
pfotęštas padarė daug kam di
delį įspūdį. Štai net gimnazijos 
mokytojas turi ieškoti tokios iš
eities, kad savo dukrelę apsau
gojus nuo įkyraus klerikalizmo 
įtakos, tai kas jau darytį eili
niams piliečiams, o ypač kaimo 
žmonėms. Ir kur tai visa vyks
ta ? KaUne, laikinoje. Lietuvos
Jį.*

soštinėje, o ne kur nors provin
cijos miestelyje! Mokytojas J. 
Mašiotas yra labai tautininkams 
artimas žmogus, skautas ir štai 
tasai asmuo meta katalikų baž
nyčią.

Šitokių atsitikimų jau tūks
tančiai Lietuvoje. Jei bent dar 
dešimts metų Lietuvoje nebus į- 
vastas civilės metrikacijos Įsta
tymas, tai tikriausiai katalikai 
Lietuvoje jau nesudarysią dau
gumos!

Daug kas iš lietuvių eina pas 
reformatus. Bet paskutiniu lai
ku daugiausia tai pereina į ma- 
llometų tikybą. Vien tik todėl 
čia eina, kad mahometų dvasiš
kiai Lietuvoje viešame gyveni
me neturi jokios įtakos, nės tai 
mažai intaligentingi žmonės, o 
be to, jų bažnytinis patarnavi
mas yra labai pigus ir mažai 
formalumų reikalauja.

Betgi dabar jau gimsta suma
nymas mahometų bažnyčios Lie
tuvoje reikalus tinkam au su
tvarkyti ir pavesti lietuvių tar
pe didesnę propagandą, kad dar 
daugiau žmonių eitų pas maho- 
metus. Šituo tikslu, kiek tenka 
nugirsti, net norima sudaryti 
lietuvių mahometų sąjunga ir 
imtis visai rimtai šios tikybos 
mokslas Lietuvoje propoguoti.

Mahometai jau nemažą lietu
vių inteligentų būrelį pas save 
turi. Tai tokios rimtos mahc me
tų lietuvių sąjungos sūdaiymas 
visai galimas, žinoma, jei tik 
bus leista tokiai sąjungai gy
vuoti. Mat, reikia tikėtis, kad 
katalikų bažnyčia čia. padarys 
viską, -ką lik gali, kad nesulau
kus sau rimto konkurento.

Dar prieš didįjį karą jau Lie
tuvoje klerikalizmui pernelyg |- 
sigalijus, lietuvių kai kurie ih*

(Tąsa ant 5-to pusi.)
'VK.
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mišrių tikybų

ruošiama ir ją 
kitas, kaip t.k

teligentai, metę katalikų bažny
čią peri! jo pas reformatus. Da
bar tų Inteligentų vaikai jau re
formatų bažnyčios įtakoje, augę, 
sudaro Lietuvoje rimtą refor
matams inteligentišką pajėgą. 
Šių jaunuolių kai kurie ir moks
le yra' jau pasižymėję. Tai gali
mas labai daiktas, kad riteityje 
mahometų Šalininkai susilaukę 
daugiau inteligentiškų šeimų, 
savo Įtaką Lietuvoje sustiprins. 
Į Šį reikalą netenka žiūrėti, kaip 
į visai laikiną.

Prieškarinių laikų to lietuvių 
inteligentų tėvų būrelio demon
stracija prieš katalikų bažnyčią 
— jų perėjimas j reformatus — 
atrodė, kad tik demonstracija 
pasiliks. Bet štai jų vaikai vi
sai rimti reformatų tikėjimo ša
lininkai ir visur kur tik gali, šio 
tikėjimo salininkų pozicijas vi
sai rimtai gina. Tai ir mahome- 
tai gali ateityje sulaukti visai 
rimtų savo šalininkų ir visai In
teligentingų žmonių. Visai gali
mas daiktas, kad ateityje nega.- 
lėsime sakyti, kad Lietuva ka
talikų kraštas.

Lietuva bus 
kraštas.

šiam dirva 
ruošia ne kas
pamelyg Lietuvoje įsigalėjusi ir 
įsipolitikavusi katalikų bažny
čia.

Jei tik Lietuvoje susirastų 
gerai išprusintų, pakankamai į- 
takingų vyrų, kurie pradėtų 
kurti nuo Romos nepriklauso
mą savo tautinę lietuvių tikybą, 
tikriausiai šiuo metu surastų 
daug norinčių tokiai bažnyčiai 
priklausyti. Dirva paruošta ir 
šioji dirva taip ilgai laikysis, iki 
Lietuvoje nebus įvesta clvilės 
metrikacijos įstatymas.

• Kaip matote, jo nebuvimas 
•»mažiausiai eina katalikų bažny- 

’Br”člog nenaudai. Iš jos bėga Ir bė- 
n g6z juo toliau vis daugiau visai 

1 gerai išprusintų Žmonių, ku
riems katalikų bažnyčios karin- 

' goji klerikališka kunigija įkyrė
jo iki gyvo kaulo. Tautininkai 
šio karingojo kliro ragus nepa
jėgia nulaužti. Ypač tai jiems 
sunku mokyklose kas padaryti.

štai tautininkai tiek nusilei
do, kad net nauju priimtu įsta
tymu universitete teologijos fa
kulteto teisės lyg Ir praplėstos, 
nes jam čia leista turėti ir sa
vos filosofijos skyrius.

Ir vis dėlto keista, kaip ka
talikai kunigai aimanuoja, kad 
jų teisės yra varžomos, kad jų 
organizacijos nagai! veikti. Iš to 
prašosi išvada, kas Lietuvoje 
darytųsi, jei vėl visiškai prie 
valstybės vairo grįžtų karingi 
Lietuvos klerikalai! Juk tuomet 
visai galimas daiktas, kad butų 
uždrausta katalikams į kitas ti
kybas pereiti.

Tai štai kokių naujienų turite 
iš savo tėvų žemės.

—Jūsų Keistas.
(GALAS)

LIETUVOS ŽINIOS
Ir pedagogai klastoja

KRETINGA — Šiomis dic- 
nomis posėdžiavęs Kretingoje 
Šiaulių apyg» teismas svarstė 
Salantų vaisė. Pėsčių pradž. 
mok. mokytojo bylą, kurioje 
mokytojas buvo kaltinamas 
suklastojęs pinigines sąskai
tas. Kaip iš bylos paaiškėjo, 
mokytojas sąskaitas suklasto
jęs apie 13 lt. sumai, kurias 
pristatęs Salantų valsČ, savi
valdybei atsiskaitymui. Ta
čiau valsč. savivaldybė • greit 
pastebėjo suklastotas sąskai
tas ir už tai mokytojui iškėlė 
bylą.

Apyg. teismas mokytoją nu
baudė dvi savaites paprasto 
kalėjimo* tačiau nuo bausmės, 
kaip pirmą kartą nusikaltusį, 
lygtinai atleido, jeigu per dve
jus metus nebenusikals. (s).

Iš Detroito lietuvių veiklos
Pažangiųjų Laimėjimas 
SLA 352 Kuopoje

DETRROIT, MICH. — S.L.A. 
352 kuopos priešmetinis susirlm 
k!maš buvo sušauktas atvirutė
mis- ir įvyko Lietuvių salėje, 
gruodžio 5 d.,, 2 vai. po pietų

Pirmininkas K.-Martin, atidau 
rydamas susirinkimą, pareiškė, 
kad bus renkama kuopos valdy
ba ir nominuojama SLA Pildo
moji Taryba ir patarė kitais 
reikalais negaišint! perdaug lai
ko.

Lapkričio mėnesio protokolas 
buvo priimtas, kaip skaitytas. 
Pramogų komisija pranešė, kad 
gruodžio 12' d., parengimui 'vis
kas yra suruošta’ ir prašė iš
rinkti darbininkus. Pirm. Mar
tin pranešė, kad vien projramo 
garsinimais surinkta arti $300. 
Net ir prezidentag adv. F. J. 
Bagočius atsiuntęs gerus linkė
jimus su parama kuopai.

Raportas buvo priimtas SU 
pagyrimu. Buvo išklausyti ir ki
tų komisijų raportai. Tarp kito 
ko, skaityta 21 kuopos laiškas 
pasitarimui apie prisijungimą 
prie 352 kuopos. Abi kuopos 
randasi vienoje miesto dalyje. 
Laiškas buvo priimtas ir palik
tas metinio susirinkimo svars
tymui. Ligonių yra du.

Einant prie valdybos rinkimų, 
buvo pakelta finansų sekr. alga 
nuo $2.50 iki $3.50 į mėnesį. Ki
tiems valdybos nariams algos 
paliktos tos pačios. Pirmininkui 
K. Martinui rezignavus, jo vie
ton buvo išrinktas J. Ga’leskas; 
vice-pirtnlninku, vietoje p. Mo
tuzienės, —• P. Šimanskiene; nu
tarimų raštininkas tas patfe, J. 
Overaitis. Jis taipgi išrinktas 
korespondentu Vietoje; Motuzo.

10 mėnesių tetarnavusiam A. 
Kiziui atsisakius iš fin. sekr. 
vietos, vienbalsiai buvo išrink
tas Jonas Šimanskis, psr keletą 
metų gabiai, tarnavęs sekr. vie
toje. Jis praeitais metais nebu
vo išrinktas vien dėl to, kad 
prašė algą pakelti tik 50 centų 
į mėnesį, o dabar tie patys prie
šai pakelė algą finansų sekr. 1 
dol. į mėnesį. Finansų sekr. pa- 
gelbininku apsiėmė jaunuolis P. 
Vencelevičia, kuris jau daug 
inetų tame darbuojasi. Iždo 
globėjais liko Bokuniene ir Rim
kus. Organizatoriais — V. Va- 
Siukonis ir V. Budvidis.

SLA Pildomosios Tarybos no
minacijose, iš 200 kuopos narių, 
dalyvavo 79. Penki balotai įneš
ti tušti, trys su užrašu “Tie Pa
tys”. Gerų balotų buvo 71.

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius ............. 46
Laukaitis........ ................ 26

I VICE PREZIDENTUS
J. K. MaŽuknti .......
V. Bukšfiaitis .............. .

Į SEKRETORIUS 
M. J. Vinikas .... ..........
J. Mi iauskas ........... •

Į IŽDININKUS -
K. P. G-ugis ................
Trečiokas ............... .

Į IŽDO GLOBĖJUS 
S. Mockus ...............,..... .

E. Mikužiutė ..... ... .......
J. Martin . ....................
J. Jarus ........................
(Po keletą baltų gavo ir kiti 

kandidatai.).
Į DR. KVOTĖJUS 

Dr. J. Stanislovaitis..... 37
Dr. S. Biežis mažiai! .... (?)
Išrinkus darbininkus parengi

mui, pirm. K. Martin uždarė su
sirinkimą pavakary j. Kitas sų* 
sirinkimas įvyks sausio 2 d., 
toje pačioje salėje, 2-tą vai. po 
pietų.

42
23

50
18

43
25

43
38

6
5

Didžiulis Kuopos Vakaras 
. z

SLA 852 kdopos grandioz'š- 
kaš vakaras įvyks sekmadieni, 
gruodžio 12, Lietuvių svetainė^ 
j fe, kampas 25-tos ir W. Vėrno r 
Hy. Pradžia 5 vai. po pietų, 

centai. Bus suval- 
komedija “Aukšo 
yra labai juokin-

žanga — 25 
di’nta graži 
Veršis’. Tai 
gus veikalas apie didelius pini
guočius, kurie, nieko nepairydRu 
mi, stengiami užgrobti kuo dau
giausiai pinigų. Piniguoč ų dūk' 
te, kuri yra gerai išlavinta, ne
paiso pinigų, net sudegina 200>- 
00(\ kad tik nereikėtų ištekėti 
už turčiaus, kurio nemyli. Ji no 
ri susituokti su natų.tingu my
limuoju.

Programe dainuos Dai ės Cho
ras po vadovybe jaunos moky
toj os Onos Masalskiutės, Jau
nuoliams bus duodamos dovanos 
$25 už sekamus pasižymėjimus: 
1. Už geriausį straipsnį apie S. 
L. A.; 2. pasižymėjusiems svei
kata, ir 8. tiems, kurie turi s'vėL 
klausius dantis. Teisėjais bus 
vietos lietuviai daktarai, '

Prašom visų Detroito ir apie- 
linkės lietuvių kuo skaitlingiau
siai atsilankyti. Mes bandysime 
kuo geriausiai ir gražiausiai vi
sus priimti. Kviečia,

352 Kuopoj Komisija

Mirė Žymus
Detroitietis 
Mat. Dunauskis
Paliko žmoną,, Du Sūnūs. Buvo 

Stambus Biznierius

’ Gruodžio pirfną 1 dieną mirė 
Mat. Dunausk's, 44 mėtų am
žiaus. Velionis paliko dideliame 
nubudime savo gyvenimo drau
gę Feliciją, ir du sūnūs Stan
ley ir Frank.

Velionis per ilgus metus už- 
.laikė mėsos ir daržovių krautu
vę prie 7454 Fort Street ir 
terminai Recreation Bowling. 
Valionis mėgo dailę, tik dėl ki
tų užsiėmimų ir savo pramogų, 
negalėjo aktyviai dalyvauti, bet 
ir nedraudė savo sunams Stan
ley ir Frank veikti lietuvių tar
pe. Abu buvę Dailės Choro na
riais, ir nuoširdž ai veikė šioj 
grupėj. < 1

Valionis buvo palydėtas j šv. 
Petro bažnyčią, ir palaidotas 
Hply Crosą kapinėse.

Včlionio žmona Felicija Du- 
nauskienė ir šunųs Stanley ir 
Frank taria, nuoširdų ač.u vi
siems draugams už simpatiją, 
pareikštą tokia gausybe gėlių 
vainikų. Taigi ačiū Visiems, ku
rie taip skaitlingai lankėsi ve
lionio ladotuvese.

La ilsisi jis ramiai šaltosios 
motutės — žemelės glėbyje.

Gilė.

Detroito Dailės 
Choro Vedėjos 
‘Ačiū Torontiečiams

Dailės Choras, bendrai ir vie
šai taria Midžiausį” širdin? ą a- 
čiu Visiems torontiečiams už 
taip malonų priėmimą musų de- 
troitiečių. Su kuriais tik choro 
narihis teko pasikalbėti, visi 
džiaugiasi gavę progą pažinti 
tąip nuoširdžius žmones. Atvy-

■- • ■ l..X U , ,

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

SLA Narys

lb prašu Lietuvos žmon&sir 
oip pataria Lietuvos bankai

m

S*

1 AGMB-MAUJIliNV Fdtbl
LIUDYTOJA. — Mrs. Be

atriče' Zionkowski, kurios 
brolį, Indiana valstijos po- 
licistą, nušovė Brady šaika. 
Dabar šovikas Janjes Dal- 
hover yra teisiamas Ham- 
mond, Ihd. Ji bus liudyto
ja prieš šbviką. Kiti du šai- 
kos nariai yra nušauti fe- 
deralinių agentų.

. b —2.— I ,Į . ■

ktis po ilgos kelionės, mus pri
ėmė taip maloniai, vis- rūpinda
miesi, kad visko butų ko tik'pa
norėtume. Visokiais valgals ir 
gėrimais stalai nukloti kv.’esle- 
kvletė viešėti.

Ne tik torontiečių namuose 
mes jautėm jų malonumą. At
vykę j svetainę, radome jau ne
mažai susirinkusių lietuvių, ku
rių skaičius tiek pasidaugino, 
kad netrukus svetainė buvo pil
na. Malonu . buvo tokiai publi
kai ir dainuoti. Čia norėčiau 
tarti nuoširdų ačiū Mrs. Mau
kus už suteikimą tokių gražių 
rožių bukieto.

Po programos visi taip sma
giai kalbino ir šoko, kad nebu
vo galima .atsidžiaugti jų malo
numu. Rytojaus dieną per ben
drus pietus, visi, Dailėš Choras 
ir rengėjai,j susipažinom ir pa- 
silinksminoih kartu. Ilgai pasi
liks ta gražįj atmintis sil mumis, 
ir dar sykį ačiū torontiečiams 
už suteikimą mums taip gražios 
progos'savo mieste.

JUOKAI
Mąstymo sportas

“Jei tu turi vieną vienintelį 
degtuką ii* su juo turėsi uždėg- 
ti Cigarą, lempą ir primusą, tai 
ką tU pirmiausia uždegsi ? *

“Degtuką!”

Kas Sveikatai 
Svarbu

Ona MasalskiutS pirkti.

Gera sveikata, tirt* būt, yra 
pats svarbiausias dalykas, kuo 
kiekvienas daugiausia rūpinasi. 
Už gerą sveikatą žmogus kat- 
tais ir Misų savo turtų išsiža
dėtų. ’

Vienok, gerai sveikatai pa* 
laikyti nereikia jau tiek daug 
ir *pinlgd, jeigu tik prisilaikoma 
sveiko' proto nustatytų taisyk
lių. Į tas gi taisykles įeina 
štai, šie būtiniausi trys daly
kai; pastogė, drabužis ir mais
tas. (

Bet maistas stovi aukščiau 
Visų. Be maisto žmogus nepa
laikytume! ir tos energijos, kir
ti mums taip reikalinga, kad 
užsidirbti savo gyvenimui rei
kalingiausių dalykų. Ji nyktų 
ir nebūtų kuo juos atstatyti. 
Be to, maistas turi būti geras 
sveikas ir švarus.

Ot, čia tai ir yra svarbiau
sioji šeimininkės užduotis. Ji 
turi nusimanyti kaip ir ką pirk
ti. Suprantama, tad ir jos tas 
natūralias nusistatymas pirk
ti tik tuose krautuvėse, kur par
siduoda prekės, kurios turi vi
sas ta.š aukščiau Suminėtas sa
vybes ir, kur daugiausia ga
lima sutaupyti. e

Jos, tad, tūkstančiais ren
kasi Midw6st Stores parduo
tuvėse, nes jų savininkai kaip 
tik kreipiu dailgiRusia savo dė
mesio į prekių kokybę ir jų 
įvairų pasirinkimą, žodžiu, kad 
prekės butų geriausios galimai 
žemiausiomis kainomis.,

• šiandien telpa Naujienoj 
Midwest skelbimas, jame pa
tirsite kas ir už ką galima nu-

(Skelb.)

dDU.

LEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKAS — ARTiSTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

Kainus Žemesnes Dabar!
Pirkit ir Tkupykit “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVlMAfc—PENKTAD IR fiESTAD, GRUODŽIO 10 ir 11

IDAHO RUSSET U. S. No. 1

Bulves 15 sv. pek. 27c
KIAUŠINIAI N‘"‘“256
Pyčes DAILIOS 

Riekėt ar Pūtėt
- — *

Dideli 1 Q p 
2'/z ken. | U U

“RERŠHEYS” BAKING CHOCOLATE ■/« sv. pak....... 2 už 25c
aloa a A I

“HERSHEY’S” ČOCOA sv. kenas
“HERSiiEY'S” COCOA sv. kenai 2
“CAMPBELL’S” Pork & Beans ^ 3 už 20c
“JUSTICĖ” TOMATO SOUP No. 2 kenai

>1 a ..Mi ■ ■ 4 ■■ ■ ■ — ■■ ■< •

15<

3 už 20c 
^ELMDALE0 KAPOTI ŽALI BYNSAI No, 2 kenai t.....it~2Ū 

KARO SYRUPAS “Blue Label" l'/2 sv. kenas 10'/^
“SALADA” Juoda Arbata Pk
“NANCY JO” šPINAKAI Dideli 2'/, kenai

18c
2 už 25c

“FARMLAND” TOMATĖS Dideli 2’^ kenai 2 už 231
OBUOLIAI FANCY IVAŠHINGTON 5 sv. p 
. , JONATHAN ................................... C I G
PUIKUS RHODE ISLAND GRtiENING OBUOLIAI .......  5 sv.? 20c
• ■■I ■ Į II — ■■■ Į ..■■■į, ■■■■■■ U , , ,| —Į > ■■■»■ .1 ------ --- - ‘ -■*

Texas besėkliai GRAPEFRUIT Didėt 80 did. 6 už
GRAŽIOS BANANOS .. 3 sv. 17c
“SUNKIST” NAVEL ORANUeS 200 d i d. ........ Tuz. 2g£
“FRENCH’S” MUŠTARDA Džiftras .......... ........ 90
FRENČH’Š’1 PAUKŠČIŲ GRUDAI 10 unc. pak 2 už 250 

9c“FRENČIUS” PAUKŠČIAMS ŽVYRAS 24 unc. pakas
RAZTNKOSl “midvvest” 2 sv. 07aivvo EKSTRA GRAŽi0S besėklės C i C
ĮVAIRIOS SANDW1CH GOOKIES .. • SV. 19£
S1.00 BUTELIS PERFUMU UŽ 1c SU 3 GABALAIS
CAMAY MUILAS Viskas už 18c
Staley’s Cube Krakmolas .. 2 pakai 17 C
CHIPSO 
“SILVER DUST” Didelis pakas

Maži pakai 2 už 17c
19c

■ “CLEAN QUICK” Didel. 5 sv. pak 32 c
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS ‘ 
------------------- --------------- ---------- - ------ - /

NES PIGIAU

MJŪ.WE§TfflSTIĮRES
350C/btctUr - wrtšl -

PIRK NUO IMIDVVE

LIETUVOS-AMERIKOS

ermomeh-
W. H. F. C

AM,

DYKAI

RADIO PROGRAMŲ
• • SEKMADIENĮ— — 9100-VALt VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. G —10i00 VAL VAK.
< PENKTADIENĮ— ____ — 7:00 VĄL. VAK.

• • ■ ■■ . .. . ... I,,... v «■>.-.m.. «n,

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

4AUJ1ENO5 

1739 S- 
I htea Si 
"C/GO

MIL
Geriausios Dovanos Kalėdoms

• /•

Jei Tamsta rengiatės savo gimines Amerikoje ir Lie
tuvoje apdovanoti Kalėdų dovanomis, tai tegill “Kalėdų 

< Dėdukas’’ jiems užsako Susivienijimo Lietuvių Atnfefiko 
j e Jubiliejinį Albumą—didelį, 304 ptišlapių) gražiai iš
leistą isterinę knygą; arba tegul tas pats “Kalėdų Dedm- 
kas” jtisų mylimas giminės, draugus ar jų mažamečius 
prirašo prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje—-didžiau
sios, ir seniausios lietuvių fraternalčs organizacijos.

Susivienijime galima apsidrausti įvairioms 
sumoms, nuo $100.00 iki $5,000.00 ir ligoje 

pašelpai nuo $6.00 iki $12.00 savaitėje.
ALBUMO KAINA, SU PRISIUNTIMU, 
LIETUVOJE IR AMERIKOJE —$4.00 

išI’ILDYKliE šiKURON4 IR

Susivienijimas Lietuvių Ameri koje,
307 West 30th Street,
New York, N. Y.
čia prisiunčiu $4.00 už Albumą ir malonėkite jį pasiųsti 
Šiuo adresu:
Vardas .
Adresas .
Atsiklausimui informacijų apie įstojimą į SLA, rašykite:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
307 W. 30th St., New York, N. Y.

ŠIS jdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Toki termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada- 
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jj 
galite gauti

jeigu DABAR 
užsirašysit “Na u jie* 
nas” ant metij ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijom 
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina $5.00

Siųskit money otde 
rį arba Čekį —

.ioi 
.oo-i 
soi 
soi 70| 
60 
50 
40 
30 
20 
10

10

40
50
80

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

tini 
■50 
■45 
40 

■35 
-30

M5 
HO
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Diena Iš Dienos

Bus didelis šurum-bumm, 
tik nepasakykite Stasiui > 
Warniui

Bevalgydamas 
Vakarienę Mirė 
A. Povilauskas

Iš Brightbn Parko 
Vaikų Draugijos 
Darbuotės

. .>* "............ ................... .................................... ............

D' A T\ f /"y Svarsto legalizavimą ,ni KA UI arklių lažybų

Buvo “paslaptingas”; apie
60 metų amžiaus

Tš-š-š, tik nepasakykite Sta
siui Warniui, kad jo draugai 
ir pažįstami organizuojasi jį 
tinkamai pagerbti sekantį ne- 
dėldienį, gruodžio 12* d. Mat, tą 
dieną Stasys bus lygiai 47 me
tų amžiaus. Todėl jo draugai 
sumanė jį aplankyti, visai apie 
tai jam nepranešę ir “pavinčia- 
voti” jį gimimo dienos proga.

Stasys Warnis yra geras nau- 
jienietis ir užlaiko aludę po 
num. 4157 S. California avė. 
Kadangi Stasys turi šimtus 
draugų, todėl iš anksto numa
toma, kad bus didelis šurum- 
burum. —Steponas.

Vakar vakare bevalgydamai 
vakarienę kedėje suknupo An
tanas Povilauskas, nutilo ir ne
trukus mirė. Netikėta mirtis 
užklupo apie 60 metų lietuvį 
skurdžiame skiepe, ties 1420 W. 
15th Street, kur jis gyveno per 
7 metus.

’ “Katiną”, > “Mes 
“Klausyk, Mamy- 

čigonėli”, “žibuoklė ’

Patinka Budriko 
programai

Vedybų Panaikinimo
Bylos

Benny Zurawicz nuo Cecilia 
Nasadowski

“Naujienų” skaitytojas drg. 
čižinauskas pasakojo, kad ve
lionis gyveno su draugu Anta
nu Adomaičiu, kuris buvęs įvel
tas praeityje į garsiosios But- 
msnienes reikalus. <.

Velionis buvęs “paslaptingas” 
žmogus. Pragyvenimą' pelnęs 
“džionko ’ apyvarta.

Nelaimei įvykus, buvo pai 
šaukta policija, kuri velionį iš
gabeno į apskričio lavoninę. Ji 
patyrusi, kad velionis turėjęs 
brolį West Pullma.no. Ar buvo 
vedęs ar ne — nežinia.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių 169 lokalo kriaučių susirinkimas įvyks šiandien 7:30 

Amalgamated Centre, 333 S. Ashland blvd. Bus prakalbos 
ir muzikalč programa. —Valdyba.

SLA 301 kuopos prlešmetinis susirinkimas pirmadienio, gruo
džio 13 d., vakare,, p. šameto svetainėje, 1500 S. 49th avė. 
Nariai, bukite laiku. Turime nominuoti csntraljnę valdybą, 
išrinkti kuopos valdybą ir atlikti kitus svarbius reikalus.

K. P.'Deveikis.
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų PašaJpinio Klubo p;ieš- 

metinis susirinkamas įvyks sekmadienį, gruodžio 12 d., 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St., 1 vai. popiet. Tamstų 
atsilankymas yra būtinai reikalingas, nes yra, daug svar
bių reikalų ir bus renkama nauja valdyba ateinantiems 
metams. —Rast. „ ,

Laiko pamokas kas penktadienį 
■ i

šiandien 4 valandą po pietų, 
kaip ir kas penktadienį, įvyks
ta. Brighton Parko jaunuolių 
draugijos pamokos. Draugi j ė e 
gyvuoja gana pasekmingai. 
Lapkričio 25 d. turėjo surengu
si vakarėlį Hollywood salėje. 
Jaunuoliai pildė programą po 
vadovybe savo mokytojos A. 
Zabukienės. Jie sudainavo ke
lias ištraukas iš operetės Silvi
ja, “Oi Liūlia 
Keleivėliai”, 
te”,
“Kriaučiuką”, etc. Dainavo Ste- 
11a Stankiutė, dukreles rolėje; 
A. Zabukiėnė — motinos rolė
je; K. Misevičia — k dančiukas; 
T. Aušra — artojas; E. Mišči- 
kaitis — čigonas; J. Mileris, — 
ponaitis. Kartu su solistais dai
navo ir visas choras.

Dekliamacijas išpildė Emilija 
Kriukas ir O. šūkis. Piano vsolo 
sugrojo Valerija Bernot, o k’a- 
siškus šokius šoko Elvira Žai
bukas, Jean Kiaune, Kristina 
Miler.

Laike programo kalbą pasa
kė “Dėdė ’ L. Pruseika. Jis kal
bėjo įdomiai ir nuosekliai apie 
jaunuolių organizacijų svarbą. 
Pageidaujama, kad kiekviena 
kolonija Chicagoje .turėtų su
tverusi po jaunuo ių organiza
ciją ir vaikus 
ko j e dvasioje, 
patiko.

Vakarėlyje
viešnia iš Lietuvos, p. Honoia- 
.a Ivanauskiene su savo t etų.e 
p. Mišeikiene. Joms koncertas 
patiko.

SVetainė 
kurie šiltai 
Zabukienei
tams. Viii patenkinti, ir rengė- 
j& ir publika, kuri skirstėsi 
apie 1 valandą ryto. Didelįs 
kreditas priklauso pp. Tuskams 
už suteikimą nemokamai sve
tainės repeticijoms. Hollywood 
salė randėsi ties 2417 W. 43rd 
street. —A. M-nė.

auklėtų lietuvlš-
Kalba visiems

taipgi 1 dalyvavo

buvo pilna žmnn ų 
plojo ir vedėjai A.
ir jauniems artis-

Cicero Liet. Namų Savininkų Pol. Kliubas turės savo metinę 
pramogą—bunco ir kortų party šį sekmadienį, gruodžio 12 
dieną, 6 vai. vak., Liuosybės svetainėj. Bus daug prizų. 
Įžanga gi tik 25c. Visi kviečiami nesivėluoti. —Komitetas.

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJOM per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d^ Amalgamated Auditorium, 33Š So.‘ Ashland 
Boulevard. »

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry-( 
te iki 5 vaL vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

Pereitą sekmadienį, 7:30 vai 
vakare, teko išgirsti iš WCFL 
stoties gražų lietuvišką i alio 
programą, kurį išpildė didelis 
orkestras ir ’ gražuolių choras, 
kuris gražiai sudainavo daug e 
lį, lįetuvių /liaudies dainų..Butų 
gerai tankiau tokius progra
mas girdėti, nes jų gali klau
sytis ir toliau nųO Chicagos gy
venantys'lietuvi i — Kanadoje, 
Ohio v. ir kitur.

šiuos programus leidžia Juo
zo Budriko krautuves, 3409 S. 
Halsted St.

f • » - .*•

Tikimės tokio pat gero pro- 
gramo ir ateinantį sekmadienį, 
7:30 v. v., iš tos pačios stoties.

K’ausytojas.

Kaliniai prašo 
paliuosuoti 
kalinį

Tarp kalinių nėra užuojautos 
ir noro vienas kitam padėti. Jie 
dagi pavydi, jei kas laisvėn iš
eina. Tad turėjo įvykti kas nors 
nepaprasto, jei vienos kameros 
kaliniai padavė kolektyvį prašy
mą teisėjui paliuosuoti kitą ku

Kalbės teisėjas 
John C. Lewe

Miesto taryboj laisnių i,r fi
nansų komitetai stropiai svar
sto legalizavimą arklių lažybų 
ir leidimą atidaryti vietas, 
kur tokios lažybos butų deda
mos.

Šįvakar per š’ltimiero pro
gramą, kuris yra transliuoja
mas nuo 7 vai. vak. iš C c r o 
stoties WHFC (1420 k.) girdė 
site kalbą, kurią pasakys Aukš
to x Teismo teisėjas John C. 
Lawe. Teisėjas Lewe yra neat
skiriamas draugas f n/nsieriaus 
Justino Mackevičiaus, vedėjo 
Standard Federal Savings ir 
Loan įstaigos, kuri Randasi 
West Sidėj po numeriu 2324 S. 
Leavitt St.

Kalbės ir Justinas Mackevi
čius. (iird"s’te navją epizodą 
Standard Federal įstaigos 'e. 
džiamos Bartkų šeimynos, vė
liausias žinias ir geros muzikos 
Programas prasideda lygiai 7 
vai. šįvakar. Nepamirškite pasi
klausyti. —Ęlaušyl'Aas.

$20,000,000 • 
pigiųjų namų 
statybai :

'išteisinimas suimtų 
aiškiai parodė, kad 
nepriląria draudimuižmonės

lažybų, kaip kad jie nepritarė 
prohibicijai ir kad todėl la
bai sunku yra gemblerius nu
teisti. Tad vieton bukins per
sekioti, miestas* nori juos le
galizuoti, įvesti augštus lais- 
nius ir iš to gerokai pasipel
nyti.

Dar sunku ‘sustabdyti ark
lių lažybas ir dclei to, kad ar
klių lažybos yra pilnai lega
lizuotos arklių lenktynių lau
kuose. Jei ten galima dėti pi
nigus, lai kodėl jų negalima 
dėti kurioj kitoj vietoj?

Aldermanai įsitikino, kad

legalės Illinois valstijoj, nes 
pinigus dėl lažybų kitose val
stijose mielai priima ir tele
grafo kompanijos, kurios pi-

Tikrinama, kad Chicago gau
sianti iš federalinės , valdž’os 
$20,000,000 paskolą griovimui 
lūšnų ir pigiųjų ^hii^ų statybai.

Projektuojama apvalyti nuo 
lūšnų du distriktus, kuriuose 
paskui butų pastatytos pigių, 
bet patogių butų kolonijos. V.e 

|nas tų distriktų numatomas 
negrų kolonijoj, o kitas dar ne
skelbiamo j vietoj. Abu projek
tai ir kainuosią $20,000,000.

Tai padarė A-l kameros 
kauntės kalėjimo kaliniai, ta'p 
kurių yra ir užkie ė usių 
minalistų ir žmogžudžių, 
pasiuntė kolektyvį prašymą 
sėjui Borrelli, prašydami 
liuosuoti sėdintį toje ■ pačioje 
kameroje ir laukiantį teismo už 
automobilio vagystę jaunuolį 
Alfred Schiller, 20 m, 2424 
Seminary Avė. Jie sako, kad 

|ta*s jaunuolis tiktai apgailauja 
i savo klaidą ir prašo jį grąžinti 
; draugijai, kol kalėjimas dar ne- 
1 pavertė Jį užkietėjusiu krimi
nalistu.

Teisėjas sutiko svarstyti jo 
ir dviejų jo draugų paliuosavi- 
mą gruodžio 21 d.

Serritella 
| ligoninėj

ki i- ■ 
Jie1 
tei- 
pa-

' Valstijos senatorius Daniel 
i A. Serritella, kuris “prapuolė” 
prieš kelias dienas, susirado 
privatinėj Parkway sanatori
joj, 2616 Prairie Avė. Jis ser
ga aštriu nervų pakrikimu ir 
yra uždarytas visai tuščiame 
kambaryje. Pečiaus tikimąsi, 
kad jis pasveiks, nors laikini 
pamišimai gali ir vėliau pasi
kartoti.

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

nigus persiunčia į arklių lenk- f 
tynių laukus.

Kai kurie miestai yra lega
lizavę bukins ir pasirodė, kad 
tie miestai ne tik gauna dide
lių pajamų iš bukių, bet ir 
pačios bukių įstaigos pasidarė 
daug švaresnės ir išnyko tas 
pašalinis genibloriavimas, ku-, 
ris dabar užsibaigus arklių 
lenktynėms, yra vedamas sla
ptose bukių vietose.

Parsiduoda Saugioji 
Šėpa

Parsiduoda* didelė “safe ’ sau 
gioji šėpa su daug ma'ų s al- 
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted, St.

VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE
RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pasi PETE YOUNG — 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA

Pirkite savo apielinkės
krautuvėse

BOSTON SHOE STORE
3435 South Halsted Street

VYRAI!!!
KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS
įsigyk

Boston’s

Moterys!!!
DĖL LINKSMŲ

ŠVENČIŲ
JŪSŲ

Boston’s
Geresnius Batus

Dabar

NAUJO STYLIAUS

Bateliai jau gatavi. Styliai įvai
ruoja!!! Visų NAUJUTĖLIŲ 

Klasių ir Mieros.

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu-
Krupniką ■ su

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata; paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tik | 
;ave?nus. Ten ir rei
kalaukit.
Į kitus miestus ta
vernoms orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėki t

Cmusų tabelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FgANK V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CH1CAGO, ILL.

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!
ŽIŪRĖK!

Jei įdomauji barbeno amatu, tai 
apsilankykite į moderną barbenu 
kolegiją prie 1428 W. Madison St. 
į 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 
tai praleisti.

H. M. GREMORE, Vedėjas

Victor Bagdonas
LOČAL & LONG DISTANCE 

MOVING •
Perkraustom forničius, pianus ir 
mokius rr kandus bei štorus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
S ukit Tel. YARDS 3408

ANGLYS
BLACK BAND LUMP $9.25 

OR EGG ..............
SUNRISE LUMP $7.25 

EGG OR NUT ....
W. VA. POCA. MINE $7.25 

RUN, 60% COARSE
DORA SOOTLESS $8.25

LUMP OR EGG .... ? '
5 MĖN. IŠMOKĖTI

Liodė—Plūs Taksai

Virginia Coal Co. 
35th ST. & NORMAL AVĖ.

Tel. BOUlevard 7000

ir

Mieros nuo 2 iki 10 
AAAA IKI EEE

IR

TVIRTA ODA
ILGESNIAM NEŠIOJIMUI

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

'- TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
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.

The BROADMOOR

Visos mieros
5 iki 12

Raudono Kryžiaus
Bateliai Ilgesniam nešiojimui 
Boston’s tobulam pritaikymui

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS'
CONRAD

FOTOGRAFAS•
Studija įrengta pir
mo* rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tol ENG KRRR-.KR40

■?

PETER PEM

IFOR

SAKE,

RESTAURANTAI

y

•<>

v*,

Savininkas 
9670

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

• ‘7 4/

—n—ve

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

nzkjo. i. SApeo/

TMIKQ 
□S, TViS

oom/

POR-TV 
PBBT 

PMiCM

CAREFUk- 
OF 

VOUR

NOW, 
GANO/

LOLMPS/

IhE 
G&EAT 
WALL 

IS 
BEFORE 

US.
WOW

VVMICH
WAY

WE 
TURKI?

4/3

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ................ .........

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ____

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ......... .....

EKZAMINAVIMAS
OFISE ........________
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
TeL Lawndale 5727.

*12
$50
$20

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, 

TeL Victory

Pullma.no


Penktadienis, gr. 10, 1087
< 1. ■' ■ ■

NAUJIENOS, CHcagO, Ifl.

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

—Labas vakaras, Jokūbai! 
I>abas vakaras, labas. Nagi, kas 
čia dabar, Petras su Jonu! Pra^- 
sau vidun. Seniai aš ja.u judvie
jų laukiau. Prašau sesti. Kode', 
taip ilgai mane buvote užmir
šę? Aš jau maniau, kad judu 
buvote išvažiavę į Ispaniją ka
riauti frankistų, kurie taip bar 
bariškai žudo nekaltas moteris, 
vaikus ir senelius, kariaudami 
Ispanijos demokratišką valdžią.

—Ne, Jokūbai, aš nfebuvau 
Ispanijoj a, kaip matai jau esu 

• truputį per senas. Aš buvau iš 
važiavęs ant farmų ir ten dir
bau iki; šiolei, prabilo Petras. 
— Taigi, pagrįžęs į savo numy
lėtą Cicero užėjau pas Joną. 
Jis.gi s.ko, eik.va pas Jokūbą, 
tad ir atėjova tave aplankyti.

—Labai gerai, kad nepatin
gėjote užsukti pas mane, dab.r 
galėsime pasikalbėti apie daug 
dalykų, juk tokį ilgą laiką na- 
simatėva, baigė Jokūbas.

—Taigi, taigi, Jokūbai, vedu 
dėl to pas 'tave ir atėjeva, pra
dėjo aiškini! Jena-. — št i. 
Petras, užėjęs pas mane guo
džiasi, kad jis ne^iė’ęs parva
žiuoti iš farmų, kaip jį boba 
gena iš trobos lauk, jeigu jis 
nesutiks eiti į kun. H. Vaičiū
no surengtas angliškoje kalbo
je nai jos r š cs “T idu ’m” m:-, 
sijas. Petro boba sakanti,# jog 
kun. II. Vaičiūnas užsakęs net 
bažnyčioje ir pabrėžęs, girdi, 
kas neateis tų angliškų misijų 
klausyti, tas papildys mirtiną 
nuodėmę. Ir todėl valiau eiJa 
mas išpažinties <turė3 pasisaky
ti, kodėl neatėjo į tas angliškas 
misijas.

—Ot t?i dėl to vedu ir ate 
jova pas tave, Jokūbai, patari
mo pasiklausti. Kaip tu manai, 
ar bus mirtina nuodėmė, jeigu 
Petras apleis tas kun. Vaičiūno 
angliškas misijas, ar ne? Be to, 
fe įsakęs visoms liętųyaiteins 
Jhergaitems apaštalauti toms 
angliškoje kalboje laikomoms 
misijoms,, ir raginti visas savo 
pažįstamas atsilankyti. Apie tai 
net pažymėjo ir savo parapijos 
leidžiamam lapuke “Pranešėjas” 
lapkr. 28 d., 1937, baigė Jonas 
savo pastabas.

—Mieli mano draugučiai! Ko
kia čia gali būti mirtina nuedė-

kuriose yra visos

kaip tai evangelijos, 
giesmės ir t. t. O

me, jeigu Petras ar kas kitas 
nenueitų j angliškas misijas. 
Mano patarimas j ūdom ir vi
siems lietuvių kalbą mylintiems 
lietuviams eiti tik į tas lietuvių 
bažnyčias,
pamaldos atliekamos lietuvių 
kalboje, 
pamokslai, 
kur to nėra, tai į tokias bažny
čias nė kojos nekelti. Ir dėl to 
nėra' ir būti negali jokios mir
tinos nuodėmės. Kas ta:p sako,, 
tas skelbia 'tikrą nesąmonę ir 
klaidina gerus lietuvius 'katali
kus žmones.

bažnyčios arki- 
Geniotis paivy- 
židikų ir 
k kalikams

Ma- 
kb- 
dre 
Buk

—Taip, Jokūbai, tu čia tikrą 
teisybę pasakei. Aš su Jonu ir
gi taip manėva, tik nebuvo va, 
taip sakant, šlur tikri, pridėjo 
Petras. — Todėl ir norėjome 
tavo nuomonę išgirsti.

—Klausyk, Jokūbai! Aš an
dai skaičiau “Naujienosa’ lapk 
27, 1937 m., kad Amerikos lie
tuvių katalikų 
vyskupas S. A. 
kęs Lietuvon, 
/.erkių Rome s
bonams įvarė didelį kinkų 
bėjimą su savo pamokslais, 
taip geras ir paaiškink mudom, 
koks yra. skirtumas tarpe Ro 
mos katalikų bažnyč os ir Ame
rikos lietuvių katalikų b:žny- 
čos, kurią atstovauja ark. S. 
•A. Geniotis, patemijo Jonas.

-^-Taip, šitą klausimą aš ju- 
dom su mielu noru ga esiu iš
aiškinti, bėt šį vakarą bus jau 
per vėlu. Prie to, mano boba 
neužilgo perlėks iš tų misijų, 
todėl nebebus laiko man tą 
klausimą tinkamai išguldyti. Ž - 
note ką! Judu užeikite kitą šeš
tadienį -apie 7 vai. vakaro, o ta
da aš j ūdom šitą svarbų klau
simą plačiai ir nuodugniai iš
guldysiu, baigė Jokūbas.

Ir taip, Petras ir Jonas, bai
gę savo pasikalbėjimą su Joku- , 
bu, išėjo. —Cicero Jokūbas.

I ACME-NAUJIEN V Foto ]

“ŠVENTOJI LIUCIJA”—Jo garbei surengtuose pietuose, Švedijos filmų aktore^Sic- 
kan Carlsson iš Stockholmo, pavaišinusi Švedijos degtine, bučiuoja visų Amerikos 
merginų dievaitį Robert j Taylor. Aktore yra pasipųpšusi žvakučių karūna, kuria 
švedai pažymi šv. Liucijos dieną. Žvakutes reiškią.jsugryžimą saules šviesos. Kito
se šalyse tą pačią reikšmę turi Kalėdos. ' t

Į CLASSIFIED ADS. 1
Miscellaneous

Įvairų* ______ ■'>

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtiee 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So/ Halsted Street

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA nauji FORNIČIAI 
pigiai — už pinigus ar kreditan -— 
įskaitant frontinį, miegkambario 
gyvenimo kambario setus, kaurus 
taipgi frigidaire, Philco Radio.

SAM HORWITZ,
1000 W. Roosevelt Rd., 2nd fioor.

FURNISHED ROOMS Business Chances 
raruavimui Bizniai

PASIRENDUOJA KAMBARYS— 
garu apšildomas — dėl pavienio ar 
ženotai porai. Atsišaukite, Naujie
nos, Box 756.

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbtas—geras biznis. Pigiai 
dėl ligos.

5708 So. Morgan St.

Furnished Rooms Wanted
VAIKINAS paieško KAMBARIO I 

prie mažos šeimynos — be valgio 
Marąuette Manor kolonijoje. 
Naujienos, Box 755, 1739 So. Hals

ted Street

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

6828 Stony Island.

For Rent
RENDON 5 kambarių FLATAS— 

modernas — pečium šildomas Mar
ąuette Parke — $25.00.

6954 So. Tai man. Prospect 5080.

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vjetoj, 'geras biznis, du štorai — 
renda pigi — priežastį patirsite ant 
vietos. 5949 So. Keazie Avė. Tel. 
Republic 1063.

Partners Wanted
Par hier y st ės Rei kja

PAIEŠKAU PARTNERIO į Ta
vernų biznį su mažu įmokėjimu —
bizniavas kampas. Priežastis — ne
galiu apsidirbti. 700 W. 51st St.

bituation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO— L 
torius •— galiu dirbti už pagelbinin- 
ką—galiu atlikti darbą prie namų.
Pašaukit Victory 8341, Janitor.

Help \Vanted—Female
Darbininkių Reikia

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta — biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Tel Irving 1782.

PASIRENDUOJA ROADHOUSE 
—buvusi. Svilainio vieta — gera biz
nio vieta su pragyvenimo kamba
riais. — pigi renda.

3428 So. Halsted St.

PARSIDUODA ROAD HOUSE— 
biznis ir namas — priešais Taut. 

natvrps iani- i kapines — biznis— yra piknikams 
I daržas — nėra morgičių — labai 
graži vieta.

SPR1NG 1NN TAVERN 
82nd ir Kean Avenue, 

Willow Springs

REIKALINGA MERGINA už vei- 
terką, nuo 21 iki 28 metų amžiaus. 

4254 So. Ashland.

PARSIDUODA TAVERNAS —ge
ras biznis. The Brown Derby, 3353 
West 63rd St.

ANTANINA SHUKĮENĖ 
po tėvais Kriaučiunaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 8 d., 7:18 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 32 m. amž., 
gimus Šakių apskr., Rudos pa
rap., šunkarių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, seserį Matildą Ar- 
džiauskienę ir šeimyną, 3 bro
lius Joną, Vincentą ir Bladis- 
lovą Kriaučių nūs ir jų Šeimy
nas. pusseseres, pusbrolius ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 
motiną, seserį ir gimines

Kūnas pašarvotas 4329 1 So. 
Spaulding Avė. Tel. Virginia 
0114. Laidotuvės įvyks suba- 
toj, Gruodžio 11 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo Pa n. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Shukie- 
nęs giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras^ sesuo, broliai ir kitos 

giminės. , A
Laid Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1188.

I RVFtkKLUVLlniU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pag ra barus.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

PARSIDUODA TAVERNA — dėl 
priežasties ligos. Gera vieta. Biznis 
genu išdirbtas. 720 W. 35th St.PATIKIMA MERGINA bendram 

namų darbui — mėgti vaikus — sa
vas kambarys — $7—8.

Regent 0358. PARSIDUODA PIGIAI NAMAS 
su pelningu Taverno bizniu, gera 
nroga uždirbti pinigų.

3427 So Wallace.
Legionieriai Rengia Parką, bėt hdšivėhiokite, nes

Iškilmes Pagerbimui *"' i Valdybą 1938
i —Frank Krasauskis.

? Brighton Park i 
f Moterų Kliubo

Dariaus-Girėno postas 271 ’^TCfekcljOS 1
gruodžio-Dec. 12-tą d. antrą1

Gen. S. Žukausko j
i' ’’ « .“r~"—.

Įvyks šekihaHiedį pcf pietų
Gage Park salėj ė

!. < t) Įi! tf.

.'.I ---------- r-------------- --

Iš Ėiejiuvių "Moterį Draugijos 
Apšvietos veikimo

Marąuette Parkiečių 
Domei

Marąuette Parko Namų Sa
vininkų organizacija laikys 
savo susirinkimą šįvakar,

sidėjimo parapijos svetainėje, 
7:30 P. M. Visi namų savinin
kai esate širdingai prašomi 
ateiti ir prisirašyti prie šios 
organizacijos.

—J. P. Damkus>

Gaisras Bravare
Didelis gaisras buvo 

Keeley Brevving Co. bravare, 
516 E. 28 St., kuriame buvo su
krauta keli tūkstančiai statinių 
alaus. Gaisras pridarė nuostolių 
už $50,000.

kilęs

t—-
' ■ J ,ž$ ■ -i

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms) 
—Bankictams—Laidotuvėms—r 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phon. LAPAYETTE 5800

M.

l’l

DOMINIKAS WITKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 7 d., 5 vai. vak.1937 
m., sulaukęs 68 metų amŽ., 
gimęs Telšių apskr.,> Plungės 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Marijoną Kors ir 
jos vyrą Petrą, Kazimierą 
Wright ir jos vyrą Vladislovą, 
sūnų Simoną, 3 brolėnus, Au
gustiną, Dominiką ir Vincentą 
ir jų gimines.

Kūnas pašarvotas 7248 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, Gruodžio 11 
d., 8 vai. ryto iš namų į Šv. 
Christiana parap. bažnyčią, 
11005/ S. Homan Avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
,Visi a. a. Dominiko Wit- 

kaus giminės, draugai ir pa
žįstam). esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, 
giminės. i

L aid. Direktorius 
Ekideikis ir Tėvas, 
tory. 0883.

sūnūs ir

Juozapas
Tel. Vic-

Gr. 15 d/Mbes Dr/Strikolis
auditorijoj, prie 55-tos ir So. ■ 
Western Avė., rengia gen. _ 
Žukausko pagerbimo vakarą

Dalyvaus Lietuvos konsulas:' „• 
P. Daužvardis, teisėjas , John 
T. Zuris ir daug gairsių kalbė
tojų ir šiaip 
nes veikėjų.

Šio įvykio 
ninkauja Dr. 
taipgi karo laiku tarnavo A- 
inerikos J. V. kariuomenėje, 
kaipo pirmas 'karininkas (lei
tenantas). Jis rūpinas, kad

žymių visuome-

rengimui pirmi-

s‘| Brighton farko Moterų Kliu- 
‘ * | bo susiripkin^as įvyko gruodžio 

’ (2 d. A. Zabukų namuosę. Nuta- 
'i rimai iš pereito' susirinkimo, 
skaityti p-ios Z. Puniškienes,

i buvo pri mti. Taipgi sk?/tytas 
| laiškas nuo A. L. Kongreso.
Priimtas vienbalsiai. Kliubas 
išrinko dvi delegates, į Kongre
so suvažiavimą, kurte įvyks 
gruodžio 9 d. Delegatėmis yra 
A. Zabukienė ir M. Burokiene.

Prelekcijų komisija pranešė,

BRIDGEPORT. — Priešmeti- 
nis Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvietos susirinkimas Įvyko 
gruodžio 5 d. Sandaros Kliube. 
Buvo svarstyti visi begauti 
draugijos reikalai. Daugiausiai) 
kreipta domės į ruošimą baza- 
ro, kuris įvyks gruodžio 12 d. 
Mildos svetainėje. Bazaro ren
gimo komisija' pranešė, kad do
vanų turi pakankamai daug.

Šių metų valdyba buvo iš
rinkta akliamacijos budu atei
nantiems 1938 metams. Ją 
daro:

su

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — mėgti vaikus — sa
vas kambarys — nėra skalbimo — 
langų plovimo — $7—8.

Gutter, 3546 Reta Avenue, Crace- 
land 5250.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui —- kalbanti angliškai 
—nėra skalbimo, nė lang^ plovimo 
—nei mažų vaikų— geri namai — 
$10.00 — savas kambarys ir vana.

Kreiptis Bittersvveet 3555

tarpe

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia 

REIKLI—™ 
SEILSMANO!!

Gabaus vyro su pažinėmis
tavernų ii’ restaurantų savininkų ar
ba patyrusių alų ar stakus pardavi
nėti — pardavinėti pasekmingo bra- 
varnės Preferred Stock ant labai 
patraukiančio lengvai parduodančio 
plano.

Rašyk pilnai į
T. C., Ręom 3727,

ONE NORTH LA SALLE ST., 
arba šaukite RANDOLPH 6933 

Chicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandeniu šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilį, etc.----- 5 kambarių
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis lotas.

Z. S.' MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

KAS KĄ TURITE MAINYTI
BRIGHTON PARKE 2 flatų po 5 

kambarius, garažas. Kaina $3,900.00 
Savininkas mainys į farmą, lotą ar
ba į* bile kokio biznio. Mažas įmo- 
kėjimas. • e

Turime yl^kiu kitokių bargenų. 
namų .ir farmų pardavimui ar mai
nymui.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 9th St. Tel. Grovehill 0306

COAL 
Anglys

susirinkę tūkstančiai Chicagos kad Dr. Strikolis pakviestas 
lietuvių iškilmingai išreikštų1 kalbėti gruodžio 15 d. Vingi- 

liausko sa oje. / ;
' Kliubas nutarė rengti trijų 
metų sukaktuvių vakarą ir pri
ėmė dvi naujas nares, Moniką 
Ragauskienę ir Marijoną Sini- 
jakienę.

Susirinkime dalyvavo gražus 
bųreli's kiiubD narių. Aptaru
sios bėgančius reikalus, po. su
sirinkimo ėjo prie vaišių. Labai 
m'a'.onu buvo susitikti su sena 
darbuotoja iš.Hart, Mich.. p. M. 
Dunduliene, kuri vieši Chicago- 

!je* .
Sekantis Kliubo susirinkimas 

įvyks sausio 6 d. ties 2605 W. 
43 St. —A. M-nė.

giliausią pagarbą mirusiam 
narsiam musų tautos karžy
giui, generolui Silvestrui Žu
kauskui, kuris savo narsumu 
ir drąsa labai daug atsižymė
jo caro laikais rusų kariuo
menėje ir įsigijo aukštą ko
mandai! to laipsnį, o kaipo iš
tikimas tautos sunūs, nepa
miršo -savo gimtines šalies.

S įtorįjdniza vo Karino in e n ę
Turėdamas daug patyrimo 

kariškam darbe, grįžta į ^ėvy- 
nę, pats pirmas stoja ginti 
savo mylimą • Lietuvą nuo 
žiaurių priešų. Suorganizuoja; 
kariuomenę ir ją gerai išla
vina. Ji ir> šiandien laikosi 
jo komandos ir patyrimų.

Tad, kad atiduoti tinkamą 
pagarbą šiain karžygiui, ge
nerolui Žukauskui, kiekvienas 
geras lietuvis ir lietuve pri
valo atsŲankyfi sekmadienį į 
Gage Park auditoriją, išgirsti 
įvairius 'kalbėtojus ir pasi
klausyti labai įdomaus pro- 
graųio. Jokios įžangos nei ko- 
lėktų nebus.'

Dariaus-Girėno posto na
riai, su uniformomis ,yiča pra
šomi susirinkti į posto “head- 
ųuarters”, 2417 W. 43rd St./ 
kaip 12:30 vai. po pietų, sūs£ 
formavimui. Kurie nesuspėsi
te atvažiuoti į headųuartėrs,

Kišenvagiai 
išnykę

Policija sakosi jau perPolicija sakosi jau per š šis 
mėnesius negavusi jokio skun
do, > kad klšonyagiai ką biitų 
apkraustę yidurmįestyjė, o ir
pirmiau gaudavusi tik po porą 
skundų į metusi

Policija tijkrina, kad senieji 
kišenvagiai ■’šuseno, . jų pirštai 
sustingo įr ? jie buvo priversti 
mesti savo, ą|natą. Tuo įarpu 
jaunieji piktadariai to r moto 
besimokina, nes jis reikalauja 
didelio išsiląvinimp/ ’ o. , pelnas 
nėra jau tokis didelis.

Pirm. A. Miščikaitiene 
Vice-pirm. M. Zolpiene 
Nut. ra^t. J. Jonikiene 
Fin. rašt. M. Viščiulienč 
Kasos glob. M, Schultz 
Kasos glob. iM. Endzulienū 
Kasierė K. Keturakienė 
Maršalka O. Paulauskienė- 
Dr. kvotėja Dr. S., Šlakis.
Po susirinkimo buvo užkan- 

'džių, kuriems draugija užkvie
tė narę, buvusią p-lę M. Baro
naitę, dabar A. Vaivadienę. Nuo 
draugijos jai buvo įteikta ve
dybinė dovana — uždangalas 
lovai. Būdama visai jauna, p. 
Vaivądįenė prisirašė prie Ap
švietos draugijas ir aktyviai 
veikė su mumis,, gana pagyve
nusiomis moterimis. Už tai mes 
Mildą labai gerbiame ir myli
me.

Po visų ceremonijų skubino
me eiti į Fellowship House su
sitikti Šų p. H. Ivanauskiene, 
viešnia iš Lietuvos ir paklau
syti jos kalbos. Vaišes ten su
rengė mokytoja p. E. MikužiU- 
tė. Radome keletą desėtkų ga
na. įžymių moterų: pp. M/Jur- 
gelonienę, N. Gugienę, V. By- 
anskienę, dainininkę Juozaitie
nę,7 smuikininkę V. čepukiutę, 
pianistę Milleritttę iš Evanstono 
ir kitas. P^lei E. Mikužiutei 
priklĄusp didelis kreditas už su
kvietimą tiek ponių ir pahelių 
ir j M pavaišinimą. ---A. M-nS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksiu.s. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

IŠPARDUODANT nuosavybę, na
šle paaukauja tikrą importuotą kau
rą, orientalio rašto

3930 Jackson, 
Van Buren 1078

$18.50. 
pirmas aukštas.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI .
7:30 VAL. V AK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

,. vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Nusižudė 
bedarbė

Weston hotely, 355 W. Mą- 
dison St., kur ji gyveno, pasi
korė Mrs. Thelma .Mason, 24 
m* Ji atvažiavo iš mažo Illinois 
miestelio ir niekur negalėjo 
susirasti darbą. Tuo tarpu iš
sibaigė ir jos pinigai.

AUGjšTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

LUMP ..... . .....................
MINE RUN ................... .
EGG ................................. .
NUT ................................
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABARI!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. ARDMORĘ 6975

$6.00
5.75 
6.00 
6.00 
5.00

ILLINOIS EGG ...................... $6.85
STOKER COAL ...................... 5.50
MULCAHY COAL CO.

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musq apgarsinimu kaino* 
prieinamo* T<t nakaHoji- 

• mus duodame gerą nuo
laida.

1%
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Išteisino Arklių 
Lažybininką— 
“Buki”

Pirmoji byla prieš gemble
rius ir arklių lažybininkus— 
“bukins”, baigėsi nelaimingai 
prokurorui ir policijai.

Ikišiol bukini buvo puolami 
ir uždarinėjami policijos netei
sėtai, be warrantų, ir teismas 
tuojaus juos paliuosuodavo. 
Bet prokuroras nusitaręs išban
dyti Įstatymus prieš gembleria- 
vimą, padarė puolimą ant vie
nos bukių įstaigos 139 N. Wa- 
bash Avė., prisilaikant visų į- 
statymų ir suimtuosius bukius 
atidavė teismui. *

Buvo suimta viso 19 bukių, 
bet, susitarimu, pirmiausia bu- 
kis, Rocco Colucio, kuris dirbo 
už kasierių ir prieminėjo pini
gus bukių įstaigoj.

.Jury vyriausio municipalio 
teisėjo Sonsteby teisme per ke
lias dienas klausėsi tos bylos. 
Vienas policistas paliudijo, kad 
toje įstaigoje buvo apie 350 
žmonių ir visi jie dėjo lažybas 
ant arklių. Dėjęs ir pats ppli- 
cistas—ir pralaimėjęs. Kalti
namasis nė nebandė gintis. At
virai buvo pripažinta, kad įstai
ga buvo niekas daugiau, kaip 
bukių įstaiga, nors ir pavadin
ta kliubo vardo. Pats Colucio sa 
kėši dirbąs už kasierių ir gau

nąs $8 į dieną. Betgi jį ginti 
buvo pasamdyti trys brangiau
si Chicagos advokatai.

Prokurorai tvirtino, kad bu
kius valdo kriminalistų sindi
katas, ir jei kriminalistams bus 
leista kontroliuoti Chicagos 
gembleriavimo urvus,- tai Chi
cago vėl bus pilna piktadarių, 
kaip buvo prohibicijos laikais.

Kaltinamojo advokatai aš
triai puolė teisėtumą įstatymų 
prieš gembleriavimą ir tikrino, 
kad butų neišmintinga uždary
ti 3,000 gembleriavimo urvų ir 
išmesti iš darbo 15,000 darbi
ninkų, nes vistiek tuo gemble- 
riavimo nebus galima sustabdy
ti. Jie taipjau nurodė ir į mie
sto tarybos pritarimą legali
zavimui arklių lažybininkų į- 
staigų. ,

Jury po trumpo pasitarimo 
Colucio išteisino ir pripažino, 
kad jis neužlaikė gembliariavi- 
mo urvo.

Tai' buvo bandomoji byla 
prieš gemblerius ir prokuroras 
ją pralaimėjo. Iš jury narių, 11 
atvirai prisipažino, kad ir jie 
patys dėję pinigus lažyboms 
ant arklių.

Prokuroras yra nepatenkin
tas teisino nuosprendžiu ir ke
tina bylą tęsti prieš*kitus Suim
tuosius, ateinanti pirmadienį 
atiduodant teismui tos bukių 
įstaigos manažerį John P. Shaw.

Tuo tarpu gi miesto tarybos

................... i ii 

komitetai svarsto kaip butų ga
lima legalizuoti bukius, kad jie 
mokėtų pinigus miestui Už lais- 
nius, vieton mokėti kyšius po
litikieriams.

Prisibijoma, kad prokurot 
rui pralaimėjus pirmą bylą 
prieš gemblerius, dabar ims 
visur’ atsidarinėti 'gembleria
vimo ir arkliu lažybų urvai.

Policija gi tuo tarpu ir to
liai? tęsia puldinėjimus bukių, 
bet teismas juos paliuosuoja, 
tik žinoma, susitrukdo porai 
ar vienai dienai tos bukio įstai
gos biznis.

Gembleriavimo urvus užlai
ko ne tie kurie juose diA>a, bet 
daugiausia visokie politikieriai, 
policistai ir dagi augšti mies
to ir kauntės administracijos 
nariai, arba didelius kyšius po
litikieriams mokantys, stambie
ji raketieriai, daugiausi- iš bu
vusios Capone šaikos.

Sweitzer Serga
Robert M. Sweitzer, buvęs 

kautos iždininkas, kuris buvo 
iš tos vietos pašalintas suse
kus didelius trukumus jo są
skaitose, sunkiai serga St. Anne 
ligoninėj. Jis turi cukrinę li
gą, o- dabar dar pažeidė koją, 
kuri negyja. Jis yra 69 m. am
žiaus ir jai? apie pusmetį sun
kiai sirguliuoja, jau kelis sy
kius buvęs paguldytas ligoni
nėj.

NAUJIENOS, Chicago, TU. 
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Šaltis 
pasiliks

Užklupęs Chicago šaltis, ku^- 
ris naktimis siekia arti zero, 
pasiliksiąs Chicago j į.-, dar ke
lias dienas. Jis atėjęs iš Alas- 
kos. Bet sniego nenumatoma, 
nors tolimesnėse . Chicagos 
apielinkėsc yra ir gana daug 
sniego. , ,

. • i *• 7

Vakar šalčiausia vieta buvo 
Yellowstonc i parkas, Wyo., 
kur šaltis sieke 33 laipsnius 
žemiau zero. v

Voliva laimėjo 
ir pralaimėjo

Prieš kiek ' laiko teokrato 
Wilbur Glen Voliva valdomas 
miestelis Zion, kurio gyvento
jai turi tikėti, kad žemė yra 
plokščia kaip koįys blynas, bal
savo dėl leidimo rodyti mies
telyje krutamuosius paveiks
lus.

Volivos raginami, gyvento
jai pasisakė prieš muVius. Tai
gi Voliva laimėjo. Bet kartu 
jis ir pralaimėjo, nes jis pats 
rodo savo paveikslus ir ima 
įžangą^ Tad. jam nepalanki mie
stelio taryba nutarė uždrausti 
ir jam rodyti paveikslus, nes 
jei vieni negali jų rodyti, tai 
negali rodyti ir pats Voliva.

$16,000 laukia 
suskurdusią 
moterį
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Kur nors Chicagoje yra 
skurdusi moteris, kurią laukia 
816,000 turtas, apie kurį ji 
nieko nežino.

Ta moteris yra Mrs. Marga- 
ret B. Pveeves, 72 m., kuri gy
veno 858 Forųuer St. Gyveno 
ji vien iš pašelpų. Bet šeši mė
nesiai atgal ji kažkur dingo ir 
apie ją nėra jokių žinių.

Pereitą gi sekmadienį Bo
bert Burns ligoninėj mirė jos 
buvęs vyras William H. Ree- 
ves, 77 m., turėjęs liejyklą Au
roroj, su kuriuo ji persiskyrė 
aštuorii’ metai atgal. Jis pir
miau gyveno su savo seseri
mi, bet toji mirė metai atgal 
nepalikusi jokių įpėdinių, tad 
Reeves savo turtą .užrašė 
vo buvusiai žmonai.

Šoko po 
traukiniu

sa

Prie 71 ir Stony Island gai
vių po Illinois Central elektri- 
kiniu šoko ir nusižudė nepržjs- 
tamas paprastais darbininko rū
bais pasirėdęs žmogus apie 45 
m. amžiaus. Jo kišeniuje rasta 
39c ir durų raktas.
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Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet 
š'ėšias dienas į savaitę per visus metus.

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

$8.00 
?5.00

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN 
į........ .........  iiiiii.......... . ....................................n..............iiiiiiiiiiniii....... linini linu......... ............... innn............

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

Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems me-

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

Adresas
Miliuli
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PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

Į ACME-N AUJIEN Ų Koloj

Mūviu aktorė Claire Dodd atvykusi į Chicago ir pa
tekusi į šalčius pirmiausia nusiskubino pasišildyti prie 
radiatoriaus Dearborn stoty.

IACME-NAUJIENŲ Foto]
/

Pulkininko duktė Miss Ceril Heycock- iš Londono, 
Anglijos, kuri susižiedavo su Siamo princu Birabongse, 
paskilbusiu Europoj automobilių lenktynėmis.. Jų su
tuoktuves užgyrė ir Siamo regentų taryba.

■/ ' '

B

IACME-NAUJIRNŲ Foto)
MOKINA AVIATORIUS. —Vokietijoj merginų atlečių komanda demontsruoja 

’lijos karo lakūnams kaip jos palaiko savo sveikatą. J
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Peggy Joyce, paskilbusi savo vedybomis su turtuo
liais, kuri buvo sustojusi Chicagoj kely į Hot Springs, 
Ark. Ji dabar yra 43 m. amžiaus, bet savo laiku buvo 
ištekėjusi už keturių turtuolių. Metai atgal nelaimėj su 
automobiliu žuvo penktas jos sužadėtinis, o ir ji pati 
buvo sunkiai sužeista, r

[ ACME-N AUJIENŲ FploJ

. Mary J. Nuese, šo
kėja, kuri tapo suimta Los 
Angeles, Cal., ųž kėsinimąsi 
bronzine stovyla užmušti 
našlę artistę Mrs. Mary 
Bishop, kam ji draugauja 
su jos buvusiu vyru artistu 
Ca^los J. Nuese.

[ACME-NAUJIENŲ Foto] 
i

SERGA — Gen. EričhLu 
dendorff, pasižymėjęs lai

ške karo Vokietijos karo va- 
,< das, dabar sunkiai sergąs 

Muencheno ligoninėje, kur 
jį aplankė ir Hitleris. Jis 
yra 72 m; amžiaus.

(ACME-NAUJIENV Foto)
SIDABRAS ŠIUKŠLĖSE. .— Mrs. Fred R. Weaver ištekėdama gavo nuo savo 

vyro didelį rinkinį visokių sidabrinių šaukštų ir peilių su šakutėmis. Jos vyras turi 
ūkį ties Elgin, kuriame jis atpeni kiaules. Tam tikslui jis supirkinėja iš Elgin šiuk 
šlininkų maisto atmatas, kurias supeni kiaulėms. Tarp tų atmatų jis ir randa vi 
šokiausių brangių daiktų, kurias neatsar-gųs žmonės kartu su maisto atmatomis iš 
meta iš savo namų.




