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Japonai Paskandino J,V. Karo Laivą
Vienas jūreivis užmuštas, trys sužeisti. 
Paskandinti du Standard Oil kompanijos 

laivai. Japonai prisiima kaltę.
Jungtinės Valstijos reikalauja atlyginimo ir 

garantijų, kad tokie įvykiai nebepasikartos
gruod- 
grUod- 
užpuo- 
laivus. 

Jungti-

mą pilnai atlyginti Jungt. Val
stijoms ir atsiprašyti dėl pa
skandinimo laivo Panay, o taip
gi duoti garantijų, jogei japo
nai ateityje nebepakartos pa
našių atakų.

Ruošiasi savistoviai 
darbininkų politi

niai akcijai
sekretoriaus
Pats laivas

SPRINGFIELD, III., gruod
žio 13. — Illinois Valstijos Dar
bininkų Nepartinė Lyga susi-

SHANGHAI, Kinija, 
žio 13. — Sekmadienį, 
žio 12, japonų lėktuvai 
lė keturius amerikiečių 
Vienas tų laivų buvo
nių Valstijų karo laivas Pa
nay. Kiti trys priklausė Stand
ard Oil kompanijai.

Laive Panay užmušta jūrei
vis. Laivo komanduotojo koja 
sulaužyta. Komanduotojo padė
jėjas ir Jungtinių Valstijų am
basados Kinijoj 
asistentas sužeisti.
paskandintas.

Iš Standard O’l kompanijos rinkime įvykusiame praėjusį 
laivų du buvo padegti ir pa-' sekmadienį nutarė 1938 metais 
skandinti. Tretysis sužalotas sudaryti sąjungos vienetas IL 
ir išvilktas į krantą. ; linois kongresiniuose distrik-

Kiek žinoma, tuo laiku, kai [tuose, kąuntėse ir municipali- 
užpuolė Pa- tetuose.

* ( [ACME-NAUJIENŲ Foto]

NAUJA MAŠINA SNIEGUI VALYTI.—New Yorkas įsigyjo naujas mašinas 
sniegui gatvėse valyti. Pirmiausia mašina buvo išbandyta ant Placid ežero. Bet ka
dangi buvo tik 5 coliai sniego, tai inašiiiai nebuvo ką .ir pradėti ir ji greit užsikim 
šo žemėmis ir akmenimis.* ‘

Atdėjo sprendimą 
sėdėjimo streikų 

klausimu

Nutarė svarstyti ai 
gų-darbo valandų 

bilius

buvo 72 asmenys. 
61 asmuo jau su- 
likimas dar nebuvo

Oil žiniomis, gau-

japonų lėktuvai 
nay, jame 
Pirmadieni 
rasta. Kitų 
nustatytas. 

Standard
tomis New Yorke, užpuolime 
ant Jungtinių Valstijų laivų 
dalyvavo 18 japonų lėktuvų. 
Japonų laivyno vyriausybė sa
ko, kad dalyvavo tik trys lėk
tuvai. M .

Japonai aviatoriai ‘ aiškina, 
j ogei j ie bdvov pasiųsti ^užpul
ti kinų laivą, gabenusį kinus. 
Lėkdami aukštumoje nepaste
bėję Jungtinių Valstijų vėlia
vų ir paskaitė užpultus laivus 
priklausant kinams.

Japonų laivyno vyriausybė 
priėmė visą kaltę dėl užpuoli
mo ant savęs. Ji pažadėjo iš
tirti įvykį ir nubausti kaltinin
kus. Japonijos užsienio reika
lų ministeris atsiprašė Jung
tinių Valstijų ambasadorių dėl 
įvykio. Japonijos ambasado
rius Washingtone atsiprašė už
sienio reikalų sekretorių Hull. 
Bendrai, įvairus aukšti japonų 
valdininkai reiškė apgailestavi- 

• mo ir atsiprašinėjo, žadėdami 
padaryti tyrinėjimus, bausti

• aviatorius nelaimės kaltinin- 
kus ir tp.

Prezu Rooseveltas pareiškė 
protestą

V/ASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 13. — Prezidentas Roose
veltas pirmadienį pasiuntė Ja
ponijos imperatoriui praneši
mą. jogei, jis yra giliai susi
rūpinęs dėl bombardavimo lai
vo Panay.

Prezidento pareiškimą įtei
kė Užsienio reikalų sekretorius 
Hull Japonijos ambasadoriui 
Hirosi Saito ir paprašė jį pa
informuoti apie tai Japonijos 
imperatorių.

• *• Savo, keliu Hull pasiuntė Ja
ponijos vyriausybei reikalavf-

Sąjungos prezidentu palikta 
Ray Edmundson, U.M.W. uni
jos Illinois valstijos preziden
tas ; Ralph Fisher, A.D.F. 
spaustuvių darbininkų unijos 
atstovas, išrinkta sąjungos raš
tininku; A. D. Marimpietri, 
A.C.W.A. unijos atstovas, 
sąjungos iždininkas.

Susirinkime tarp , kita ko 
mundson pareiškė, jogei
nois valstijoje tarp Amerikos 
Darbo Federacijos” ir Industri
nio Organizavimo Komiteto 
įvyks taika.

Smarkus mūšiai ei 
lia Ispanijoje

yra

Ed-
Illi-

HENDAYE, gruodžio 13. — 
Smarkus mūšiai Ispanijoje ėjo 
pirmadienį trijuose frontuose. 
Lojalistų.. pranešimais,. sukite 
lių kariuomenė buvo 
ma iš’ koncentracijos 
mūšius Toledo, 
nete frontuose.

Teruel

Specialus britų mi 
nisterių kabineto 

posėdis
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 13. — Pirmadienį Neville 
Chamberlain, Britanijos prem
jeras, sušaukė nepaprastą mi- 
nisterių kabineto susirinkimą. 
Mitingo tikslas buvo apsvar
styti japonų atakas prieš ke
tonus britų laivus Yangtze 
upėje, Kinijoje. Iš anksto bu
vo numatoma, jogei kabinetas 
nutars' pasiųsti japonams stip
rią notą ir reikalavimą atly
ginti padarytus nuostolius.

Geležinkelio nelai
mėje žuvo keturi
SALVISA, Kentucky, gruo

džio ’ 13. — Sekmadienį susi
daužė arti šio miestelio du pre
kių traukiniai. Keturi South
ern Railroad tarnautojai žuvo 
nelaimėje, o du buvo sužeisti. 
Daroma nelaimės tyrinėji
mas. '

Pradės mokėti ne 
darbo apdraudą

ORAS,
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 13. — Nuo sdusip 1 die
nos 1938 metų dvidešimt vie
na valstija ir Columbia dis- 
triktas pradės mokyti apdrau- 
das nuo nedarbo. Kadangi ne 

(visose valstijose i Ši apdrauda 
.yra ir kadangi ji ne visus dar
bininkus apima net tose val

as
Chicagai ir apielinkei fėde- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Sniegas arba lietus pavirtąs gtijose, kur veikia, tai nesiti- 
į ledą; mažai pakaitos tempe-.kima, jogei nedarbo apdrauda
raturoje; 
stiprumo 
ka 7:10, 
dą.

šiurpus ir vidutinio žymiai sumažins WPA pašalp- 
rytų vėjai; saulė te- 
leidžiasi 4:19 valan-

gaviu skaičių. Visgi manoma, 
kad reikalavimai 
valdžios šiek tiek

pašalpos 
sumažės.

iš
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WASHINGTON, D. C., gruo
džio 13. — Apex Hpsiery Co. 
of Philadelphia darbininkų 
streike buvo iškelta byla dėl 
sėdėjimo streiko. Byla pasiekė 
Vyriausią šalies teismą. Ka
dangi streikas jau yra likvi
duotas, tai teismas praėjusį 
pirmadienį atidėjo į šalį bylą 
ir sprendimo neišnešė.

WASHINČiTON, D. C., gruo
džio 13. — Atstovų butas pir
madienį nutarė 282 balsais 
prieš 123 balsus atimti iš nuo
statų komiteto algų-darbo va
landų bilių ir paimti jį svar
styti 
tuoti 
dos.

visame bute. Biliui deba- 
paskirta šešios valau-

Valdžia laimėjo dar 
vieną bylą

Spaudžia Austriją ir 
Vengriją pasitrauk

ti iš Sąjungos

Anglai ir amerikie 
čiai tariasi dėl japo 

nų; atakų
—n-------i_.-----

LONDONAS. Anglija, gruo-

Ragina Staliną pa 
siskelbti caru

' WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 13. — Prezidentui Roose- 
veltui įėjus į Baltąjį Namą bu
vo nacionalizuotas auksas.

Tuo gi taępu pirmesnių val
džių buvo išleisti vadinami 
auksiniai bonai, kuriuos žadė
ta atpirkti auksu'. Bonų savi
ninkams valdžia sumokėjo už 
bonus 1934 ir 1935 metais ne 
auksu, o popieriniais pinigais, 
kurie anuomet buvo, kaip ir 
dabar yra, pigesni už auksą.

Dėl to valdžiai buvo iškel
tos trys bylos. Praėjusį pirma
dienį Vyriausias Šates teismas 
išnešė sprendimą, kad popieri
niai pinigai buvo taip geri, kaip 
auksas.

VIENA, Austrija, gruodžio 
13. — Italija daro spaudimą 
j Austriją ir Vengriją, kad 
šios abi valstybės pasektų Mus- 
solinio pavydžiu ir pasitrauk
tų iš Tautų Sąjungos. Bet ste
bėtojai mano, kad abi valsty
bės pasiliks Sąjungoje. Jei pa
klausys Italijos, tai greičiau 
Albanija.

IŠ LIETUVOS
Skalbiamą muilą pra
deda gaminti iš sėmenų 

aliejaus.
PANEVĖŽYS. — Panevėžy 

muilo fabrikas, svarbiausia, 
buvo pastatytas tam, kad hu
tų kur sunaudoti techniškus 
taukus, t. y., įvairias taukų 
liekanas, kurios maisto pro
duktams gaminti nebetinka. 
Tačiau su laiku “Maisto’’ sker
dyklose kiaulių paskerdžiama 

•Vis mažiau, gyvų kiahlių eks
portas vis didėja, tai “Lietu
vos Muilo” fabrikas pritruko 
žaliavos — techniškų taukų. 
Kadangi techniškų taukų bir
ža yra Anglijoje, tai iš ten 
“Lietūkis” techniškus taukus

Japonai paėmė 
Nankingą

LONDONAS,, Anglija, gruo
džio 13. — Dienraštis “The 
London Daily Mirror” prane
ša,' jfogei sovietų - armijos va
dai, jų tarpe Klementi Voroši- 
lov, ragina Staliną pasekti Na
poleonų pavyzdžiu iš Prancū
zijos istorijos ir pasiskelbti vi- 

; sos Rusijos caru. Tačiau tenka 
| pastebėti, jogei apie1 Rusiją 
I laikraščiai daug nepamatuotų 
gandų paleidžia.

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 13. — Japonų karo vado
vybė gruodžio 13 d. vakare ofi
cialiai’ paskelbė, ’ kad japonai 
paėmė Nankingą, Kinijos sosti
nę. Japonų kariuomenė pabai
gė Nankingo okupavimą saulei 
leidžiantis.

KrJvini mūšiai gatvėse ėjo 
dėl miesto tarp japonų ir ki
nų. Povai betgi japonai įveikė 
kinus ir užėmė
pastatus, kuriuose buvo įsitvir
tinę kinų kariai su kulkosvyd- 
v • •ziais.

Gautomis Tokio mieste ži
niomis, kinų kariuomenė pra
dėjo trauktis , iš Nankingo. Ki
tos žinios sako, jogei japonai 
paėmė miestą Pukow, tuo bu- 
lu nukirsdami kinams 
traukimą iš Nankingo.

jos ir Jungtinių valstijų vy
riausybės tarėsi < dėl japonų 
atakų prieš amerikiečių ir an
glų laivus. Abi valstybės nori 

' gauti pakankamų garantijų, 
numes- kad atakoslc-nebepasikartos at-

siunčia-1 
vietų i v v
ir Bru-

Penki šimtai 
ta iš sukilėlių 
dridą pirmadienį. Dvylika 
nių užmušta, ir daugiau 
50 sužeista,

bombų 
lėktuvų į Ma- eityje. Vien japonų atsiprašy-!

zmo-
kaip

betTrockis nekaltas 
Stalino priešai jau 

nužudyti

mais ir prižadais padengti nuo
stoli i/s nė anglai, nė amerikie
čiai nepatenkinti. > '•

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 13. — Tarptautinė komi
sija, tyrinėjusi kaltinimus Sta
lino vyriausybės Trockiui, kad 
jis suokalbiavęs su fašistais 
tikslu nuversti esamą Rusijoj 
režimą, planavęs teroristinius 
žygius prieš sovietų vyriausy
bę ir sabotažavęs sovietų dar
bą, pripažino Trockį nekaltu.

John Dewey, sakytos komi
sijos narys, kalbėdamas pra
ėjusį sekmadienį* New Yorke 
pareiškė, kad ir 17 kitų asme
nų, kaltintų ryšium su Troc- 
kiu, buvę nuteisti nekaltai.

Komentuodamas Dewey pra
nešimą Trockis, kurs dabar i 
randasi Meksikoje,

Anglijoje reiškiama nuomo
nė, jogei japonai darė atakas 
tikslu, iššaukti nesusipratimų. 
Bet bėda yra, kad nė anglai, 
nė amerikiečiai nežino, kokios 
akcijos jie galėtų griebtis sa
vo teisėms ginti, išėmus pri
imtus diplomatinius protes
tus.

Negauna informaci
jų apie pražuvusius 

Maskvoje ameri
kiečius

Rusija

visus valdžios

Prezidentui dovanų
200 naujų knygų

MASKVA, Sovietų 
gruodžio 13. — Amerikos vy
riausybė iki šiol dar negavo 
žinių apie likimą amerikiečio 
Donaldo 
žmonos. 
Maskvos

tas dėmesys į sėmenų aliejų, 
kurio krašte yra pakankamai, 
ir.iš sėmenų aliejaus pradėtas 
gaminti skalbiamas muilas.

Bandymai davė gerus re
zultatus ir
jus bus naudojamas

davė gerus 
ateitv sėmenų alic- 

žaliava

pasi-

Muilas” 
muilo 

gamybą, tai fabriko direkto-

Kadangi “Lietuvos 
ečia ir prausiamojo

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 13. — American Book- 
sellers Association šiemet pa
siųs dovanų Baltojo Namo kny
gynui 200 naujų knygų. Viso 
tuomet Baltojo Namo knygy
nas turės 900 tomų knygų.

Jungtinių Valstijų preziden
tas gali naudotis valdžios kny
gynais. Tačiau iki 1929 metų

Paėmė 453 laivo 
“Pres. Hoover” 

pasažierių

tiją susipažinti su muilo ir 
parfumerijos gamyba. Dir. 
Zelčius užsieny išbus trejetą 
mėnesių. (k)

pareiškė: Baltajame Name nebuvo spe- 
“Komisijos išvadai nebesugrą- cįaiaus 
žins gyvasties septyniolikai 
voliucionierių, bet atsteigs 
politinę garbę”.

rė
jų

Keturi žuvo Kalifor
nijos potvyniuose

I . ■

SAN FRANCtSCO, Cal., 
gruodžio 13. — Potvyniai šiau
rės Kalifornijoj pradeda at
slūgti. Bet žalos jau padaryta

prezidento knygyno, 
Taigi tais metais padėta pa
matas tokiam knygynui, pa
rinkus 500 knygų. 1933 metais 
pridėta dar 200, o šiemet kiti 
200 knygų. ,

Nudistų kliubo pri
žiūrėtojui 10 metų 

kalėti
daug. Keturi žmonės yra žuvę.| ROCKFORD,.. ,4........ gruodžio
Nuostolių turtui • priskaitoma, 13. —'■ Raymondui B. Carlso- 
per milioną dolerių. Vandenys nui, 44 metų, vietos nudistų 
iš upjų išsiveržė trijų dienų kliubo prižiūrėtojui, paskirta 
smarkaus lietaus pasėkoje. Kai bausmė kalėti nuo 1 iki 1Q nie
kur vanduo užtvindė apielin- tų. Jis .buvo kaltinamas ausi
kes 30 mylių platumu

L. Robinsono ir jo 
Robinson pražuvo iš 
viešbučio gruodžio 2 
jo žmona savaitę vė

liau. Amerikos atstovai iš kar
to manė, kad Robinsonai buvo 
areštuoti. Tačiau dabar jų nuo
monės pakitėjusi, nes pagal 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Rusijos sutartį rusų vyriausy
bė turėjo pranešti apie Robin
sonų areštą, jei jie butų buvę 
areštuoti, bėgiu 72 valandų nuo 
suareštavimo.

Teismas reikalauja 
saliutuoti vėliavą

WASHINGTON, D. C., gruo
džio p 13. — Georgia valstijos 
vyriausias teismą^ užgyrė pa
dalinimą iš mokyklos mergai
tės Dorothy Leoleš už tai, kad 
dėl religihių įsitikinimų ji at
sisakė saliutuoti mokykloje vė- 
Įiavą. ,

Mergaitė apeliavo į Vyriau
sią šalies teismą, šis teismas 
pirmadienį palaike mokyklų ta
rybos ir Georgia valstijos 
mo pusę.

teis-

salos,MANILA, Filipinų 
gruodžio 13. — Laivas “Presi- 
dent McKinley” paėmė 453 pa- 
sažierius užvažiavusio ant uo- 
’ų laivo “Pres. Hoover” ir plau
kia į Manilą.

Reikalauja bausmių 
Japonijai

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 13. — Atstovų buto na
riai Lewis iš i Maryland valsti
jos ir Scott iš Kalifornijos įne
šė bendrą rezoliuciją, kuri rei
kalauja, kad Jungt. Valstijos 
tuojau prisidėtų prie kitų val
stybių tikslu' uždėti ekonomi
nes bausmes Japonijai.

HUNTJNGTON, Indiana, gr, 
13. — šiame miestelyje yra 94 
metų taikos teisėjas George W. 
Stults. Teisėju būdamas jis 
davė šliubą 500 porų. Iš 500 
porų tik 10 vėliau paėmė ski- 
rybas. Atrodo, kad Stultso “su
mezgimas neatmezgamu maz
gu” yra stiprus.

PASIUSKIT y [ 
GIMINĖMS i J
LIETUVOJ

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

Naujienų Pinigų„ Naujienų Pinigų Siuntimo 
- v. Skyrius pasiųs jūsų pini- 

. gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet. ,

žengimais dorovei
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NETEKĘS DARBO, LIETUVIS DINGO 
GRASINDAMAS- NUSIŽUDYTI

“Kai mane vėl pamatysi, tai aš busiu 
Įeitoje”

Miesto policija ir ežero kian- 
tų sargyba ieško dingusio lie
tuvio Kazimiero Andriulio,; kilta 
ris apleidęs namus pereito ket
virtadienio vakare, nebegrįš 
atgal.

Andriulis yra apie 45 metų 
amžiaus, nevedęs darbininkas. 
Gyveno išnuomuotamo kamba- 
ryje pas George Wasiiiauskus, 
kurie užlaiko* “roominghouse?’ 
ties 1327 Adams Street.

P-ia Wasiiiauskienė aiškina, 
kžįid išeidamas laukan, Andriu
lis pasakė, gal neteksią daugiau 
pasimatyti. Iš Wasiliauskų na
mų, matomai, jis nuėjo, pas Sor 
vo draugą Eouis Buividą (adre
sas nežinomai) ir jam pasakė, 
kad neturi darbo, nėra kas da
ryti, tad “dingsiąs”. “Negreit 
mane bematysite. O jeigu pa
matysite, tai greičiausiai ‘leiko- 
je’

Tai buvo ketvirtadienį naktį. 
Pasakęs draugui Buividui su
diev, Andriulis išėjo į nakties 
tamsų ir pražuvo. Kur jis yra 
ir ar* tikrai manė nusižudyti — 
niekas nežino. Policija ieško 
jau per kelias dienas, ieško 
krantų sargyba, bet dar And
riulio nei ženklo.

Jis pradėjęs krimstis, rūpin
tis kai buvo prašalintas iš 
\VPA, kur dirbo kaipo pašelpos 
darbininkas.

Jeigu Chicagoje yra giminių 
ar draugų, kurie turi kokių 
nors žinių apie K. Andriulį, tai 
jie yra prašomi susiž noti su jo 
šeimininkais G. Wasiliauskais. 
Pas juos palikę visi Andriulio 
rūbai ir daiktai. Kiek p. Wasi- 
liauskai žino, tai Andriulis

draugaudavęs su vienu “Jon- 
čiumi”, bet jie neturį jo adre- 
!so.. 
I ‘ N

| TARP MUSŲ
: ■ BIZNIERIŲ' ll

v;.,.... ■■* ’ _ _ __ __
Roosevelt Furniture Co.
10 Metų. Sukaktis,

— .. ...T II ■-■■■ ,. ■* » 
Jhicagoją yra daugelis lietur 

viškų biznių,, bet stambiuosius 
biznierius tai galima suskaityti 
ant pirštų* Vienas iš tų stam-- 
bių. biznių, yra Roosevelt Fur
niture Company., Pasikalbėjus 
su savininkais jie atsakė, kad 
šie. metai, buvo, nepaprastai. g«- 
ri, B.oosevelt Furniture Gomr 
pany daro daugiau kaip pusę 
biznio su lietuviais ir jie šiais 
metais perkasi nemažai geres
nių rakandų.

Bendrovė turi didelį “stoką” 
ir parduoda išmokėjimais, be 
“finance” kompanijų, tarpinin
kavimo., 

i

Roosevelt Furniture Compa
ny priklauso tiktai dviems žmo
nėms,. tai’ yra pp., Jovarauskui 
ir Bertuliui. Abu turi' daugelio 
metų patyrimo biznyje. Dabar
tiniu laiku -rengiasi krautuvę 
padidinti ir suruošti didelį iš
pardavimą vas. 1 d., šventimui 
10 metų biznio sukaktuvių. 
Per 10 metų Roosevelt Furni
ture Company padarė tokią 
stambią pažangą., kad’ tikrai 
nuostabu. —Juos žinantis.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
- ____ -_________________ —------—---------

NUDAILINK 
SKAUSMO 

MUKŠLASJ
Johnspn’s Ee<t Gross Plastės 
yrą- vartojamas per 50 metų 
raumenų, skausmams . gydyti. 
Milionąi remiasi jo. raminan
čiu. šildančių,, persėdančiu gy
dymu.. Jus dSkuosiV tai dienai, 
kurta vėrtosib—

REDCROSS
PLASTER

Pąstebėkit Raudoną Kryžių 
ant Rlaaterio, kada x pirksit.

Padarytos Johnson Johnson, didžiausių 
pasauly, ifdirbinėto jų. chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Viąfipe VąįiatynSse

dyniu, 
kurta

Išvykę “(M Time” 
Turėti Dabar 
Ligoninėje

Sužeisti Ji Safranauškas,
Bružas ir W. Bružas

RO8FLAND — Juozas Sar 
franauskas, 107,30- Forest avė., 
ir jo drąugajį C. Bružas ir W. 
Bružas, naktį, iš gr. 10 į 11, no
rėjo turėti “good time.” Bet 
ne pasisekė. Važiuojant su ma
šina. pasitaikė nelaimė. Dabar 
visi. trys guli B’erwyn ligonbu- 
tyje. Labai sunkiai sužeisti.

Koresp. •

PETICIJA
' LIETUVOS VYRIAUSYBEI IR SEIMUI.

Mes, žemiau pasirašę lietuviai, Šiaurinės Amerikos Jungtinių Valtijų gyvento
jai, reikalaujame, kad Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukaktuvių; proga butų 
suteikta amnestija visiems kaliniams, kurie yra laikomi kalėjimuose už tai, kad jie 
kovojo dėl ekonominės būklės pagerinimo arba dėl demokratinių liaudies teisių, ga
rantuotų Lietuvos konstitucijoj. /

Vardas-pavardė Adresas Miestas- . ■

.................................................................................................................................... ... ............. ........................................................... .......................,............................... .. ......................................................................... ................................ (,.......................... ...

...................................................    i I.......... .. ...... .............. į . .      i  
, , j 7.................................................................................. y....................................................................................:

šias peticijas išleido Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis Komitetas ir pla
tina visose lietuvių kolonijose Amerikoj; Skaitytojai yra raginami patys pasirašyti 1 
ir raginti savo kaimynus ir .pažystamus padėti’ savo parašus reikalaujant Lietuvos 
vyriausybės paskelbti amnestiją visiem priėš-faši'stihiami politiniam kaliniam.
__ Minint 20 metų sukaktuves Lietuvos nepriklausomybėj vasario 16 dieną, 1938 
m., peticija su mažiausiai 100,000 Amerikos lietuvių parašų bus įteikta Lietuvos vy- r 
riausybei. • ‘ ‘ <

"Pripildytas peticijas reikia prisiųsti atgal į, šio laikraščio raštinę, arba tiesiai' 
Amerikos Lietuvių Kongreso Centraliniam Komitetui: 3150 South Halsted. Street, 
Chicago, Illinois. . z

Organizacijos ar pavieniai draugai gali gauti 
kreipdami į Komitetą viršuje nurodytu, antrašu.

Antradienis, gruod. 14, 1937
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Dainuos “Radio Gienadie- 
Smagi Muzika, 

Įdomus Pranešimai
i •

Šiandien 7 valandą vakare,, 
užsistatę savo radio ant stoties 
WGES, praleisite tikrai malo
nią valandą ktausydairii rinkti
nų kompozicijų ir gražių liau
dies dainelių, kuriomis vaišins 
klausytojus harmoningas “Gre
nadierių” trio. Prie to, maloni 
orkestro muzika bei svarbus 
pranešimai suteiks daug sma
gumo ir naudos kiekvienam, 
kuris tik klausysis.

Kalėdinių dalykų, pirkėjai gir
dės ypač daug naudingų patar 
rimų', ką kur pirkti ir kuriose 
krautuvėse galima, rasti didesnį 
pasitenkinimą^ iBus‘ pranešta 
daug žinių iš Pecp.es Krautu
vių apie didį prieškalėdinį iš- 
jpardavimą, kur kiekvienas pir
kėjas gali gauti gražiausias ir 
naudingiausias prekes mažiau- 

: domis kainomis.. Nepamirškite 
pasiklausyti. —Kep, xxx.

[ 101'14,' Indiana Avė., Raselan- 
de» Jo motina, Mus, Leopoldic- 
nė' Alexander, liko pritroškin- 
ta dūmų, bet ją išnešė ugnia
gesiai. Gaisras pridarė nuos
tolių, už $700.

Parsiduoda Saugioji
X — _ f

* -Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Mid.urite 
6^30 So. Westerx, 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prit 
gimdymo oamuo 
se ar ligoninėse 
duodu massagi 
eleetrie tr-eat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir 1?t. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Parsiduoda didele “safe’ sau
gioji šėpa su d&iig mažų stal
čių. Patogi’ dėl real ęstate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.

at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki, 8 vai., vak. Nedeliomie

* nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Ofise TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHEB AVENUE.
Ofiso valandos: 

nuo 2^—4 ir nuo 6—8 vai vakari 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A«. M... 
Nedėlibj pagal sutarti.

DLL L MAKARAS
10758 S.- Michigan Avė, 

ROSELAND—CHICAGO, ILL, 
Tel. PtJLLMAN 1193-8277

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA ADVOKATAI

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

2400 WEST MADISON STREET’
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Gaisre
Theodore- A>lexąnder, 20 m„ 

skaudžiai apdegi gaisre, kiirisi 
buvo kilęs dviejų ftatų name

j M. BERTASH
ę Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restąurantų aprūpi
nimas MUSŲ . SPECIALYBE.
3239 So. Halsted St.

i TeL VICTORY. 2031-2

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.^

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje —' P. Slavėnas.

Ij/ilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasariu revoliucija 

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J» 'Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Ądalas. - ’
Kas buvo Vladimiras Certkovas — 

Edv. Levinskas.
.PoRuKarusis. Mokslas — Apžvalga 

ir t. t., ■’
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE’ 
1739 SOi HALSTED STREET 

Chicago, (III.
; ----------------- ...........--------------

Remkite .tuos, kurie 
" garsinasi

UNAUJTENOSEV

Rusi-

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti,

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 Šo. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

r . - 9
SENIAUSIA IR

ASBULANCE
■■ DIENA IR NAKTĮ

Visi JeJefonąi. YARDS V41-Į7.42
4605-07 So. Hermitagc Avė.

■ 4447 South Fairfield Avenue
■; ,1 ei LAFAYKĘH? 0727

1 • ...... iĮr
koplyčios visose
Chieagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radlo programų Pirmadienio vakarais. 
16r?00 vai. vakaro) iš W. H; F» C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

■į R. SALTIMIERAS.
... A ■■' k■■ • ■ v

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių I 
Direktorių 
Asociacijos

/ Antbulance
. Patarnavi- 
k mas Dieną 
■ ir Naktį

TURIME 
. KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

■ DALYSE.

1 r< 1//Ui,nU' m

< S. M. SKUDAS ,
718‘ West 18th Street Phone Monroė 3377

i ' S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
I 2314 We»t 23rd Place
Į SKYRIUS: 42*44: East 108th Street

-r—r——r——----- ----
' Yards 1139

Phone Yards 1138

Phone Canal 2515
Tel. Pullman W70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phope Virginia 0883

J. LIULEVICIUS
J 1348 So. Čaitfornfa Ąvenue Phone Ląfąyette 3572

' i ; - - ■ . . .. .\l I. «. > ... »ill U, .. . .... .. ,,,, R , ,, . ,

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

H H. II I'f- ». ' I. .........— ■ I ■■ ■'^i ■'!»

A; PETKUS . ..
x6834 So. Western Avė. .Pįoųe Grovehill z0142

1410 South 4’Jth Court Cięero, F’hone Cicero 2109'
’ . ' r' *■"' >' Y v v ’ • J .*

I Į - - . . , ■ '*■•>■■■ |» ■■ .......j"*." ■■ .. .. .............  - -

P. J. RIDIKAS .
3354 So. Halsted Street . Boulevard 4089
.......t. I I II ■ . .................. .... ii ■ —Ii... .t................ ...i ............. ......... „

reguliarių peticijų blankų atsi- J. ZOLP Phone Boul. 5203/ 
Phone Boulevard 5566

KL. JURGELIONIS
'ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hydė Park 3395

KAL & ŽARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtųyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel; Prospect 1012
l , T ■•.-gi'.. L,, .V,,,.-.- - . . J

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti Lietuviai^ Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

i Dr. Margeris
i 3325 So. Halsted St .. 
Valandos: uuo 10 r. iki 2 po pietoj 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių (Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
(trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai.

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
- LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis * 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 W«st 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis pagal sutartį.

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 sekmadienį ir trečiadienį

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. 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
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. vakarę

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454. ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
, PraugijoHNariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir- nedek pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Cftlifornia Avenue 

l^elefonaa Repuhlic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-rąs lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880 ,

Ofiso TeL Roulevard 6913

DR. BERTASH
756 West 35th SI-

Cor. of 85th' and iHalsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis nagai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvood 5107

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 itd 8 val.-Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez, Telephone PLAZA. 2400

Garsinkitės “N-nose”

Pecp.es
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MUSŲ SKAITYTOJAI
E

Ar Trūksta Lietuvai 
Romos Katalikų 

Kunigų?
“Draugas” lapkričio 8 d. 

1937 m. įrodė, kad Lietuvoje 
kunigų esą per maža. Nurodė, 
kad Belgijoje vienam kunigui 
tenka 1,210, Prancūzijoje — 
1061, Anglijoje —,771, Vokie
tijoje — 1,192, Holandijoje — 
1,000, o Lietuvoje vienam ku
nigui atsieina 2,500. Taigi Lie
tuvoje kunigų palyginus su va
karų Europa dvigubai ir net 
trigubai esu mažiau.

žinoma, įdomu žinoti, kiek 
vienam kunigui tikinčiųjų ten
ka vakarų Europoje ir Lietu
voje. Bet mums Amerikos lie
tuviams daug svarbiau žinoti, 
kiek vienam kunigui tenka ti
kinčiųjų Amerikos lietuvių tar
pe, kiek jų užlaikymas įmo
nėms atsieina ir ką gero jie 
nuveikia? O “Draugas’’ apie 
tai nei neužsiminė. Tad mes 
darykime patys apytikrius iš
vadžiojimus.

Amerikoje yra pūkuojama, 
kad trys ar keturi šimtai šei
mynų jau gali ir privalo kur
ti ir užlaikyti parapiją ir iš
laikyti kunigą. Su panašiu pa- 
rapijonų skaičiumi ir yra pa
rapijų. Didesnės parapijos tu
ri po du, tris ir net keturis 
pastovius kunigus. Taigi, Ame
rikos lietuvių tarpe vienam ku
nigui tenka daug mažiau, ne
gu po 1,000.

Be to, atsiminkime misijo- 
nierius svečius kunigus. Toliau 
atsiminkime, kad tos parapijos 
turi po būrį sisterkų. O jų ro
lė parapijoje nemenka. Klebo
nų yra sakoma, kad geras var
gonininkas atstoja menką vi
karą. Gal nieko neužeisime, jei 
parokuosime, kad dvi sisterkos 
atstoja vieną kunigą. Bet kaip 
ten nebūtų, mes Amerikos lie
tuviai turime gausią dvasiški- 
ją. Dabar klauskime, ką gero 
padaro musų tarpe tie būriai 
kunigų ir sisterkų? Ką lietu
vių Bomos katalikų kunigai st 
savo pagelbininkėmis sisterko- 
mis nuveikė čia Chicagoje? Jie 
neįstengė lietuvių vaikus pra
mokyti lietuviškai poterių ir 
katekizmo; neįstengė pramo
kyti lietuvių vaikus lietuvių 
kalbos tiek, kad jie galėtų su
prasti lietuviškus pamokslus ir 
evangelijas, ir lietuviškai gie
doti. To negalėdami padaryti, 
kunigai įvedė angliškus pa
mokslus ir evangelijas.

Kiek kunigų ir kiek sister
kų mes lietuviai turėtume už
laikyti, kad jie išgalėtų išmo
kyti vaikus lietuviškų poterių

ir katekizmo ir tiek pramoky
ti juos lietuvių kalbos, kad jie 
galėtų suprasti lietuviškus pa
mokslus?

Gal teiktųsi kunigai ir sis
terkos tuos klausimus viešai 
pagvildenti. Juk jie prisiskaito 
sau daug nuopelnų dėl lietu
vybės, ir priima nuo Lietuvos 
valdžios pagyrimo medalius ir 
ordinus vis tai už 'labai didžias 
darbus dėl lietuvybės palaiky
mo. Tačiau Lietuvos valdžios 
atstovai, kurie rekomenduoja 
Amerikos lietuviu Romos ka
talikų klebonams įvairių laips
nių ordinus ir medalius, tikrai 
sakant, apgaudinėja Lietuvos 
valdžią taip darydami. Juk tik 
aklas gali nematyti, kaip tie 
lietuviai Romos katalikai kle
bonai platina lietuvybę per lie
tuvių bažnyčias ir mokyklas. 
Juk jau4 didžiumoje Chicagos 
miesto lietuvių Romos katali
kų bažnyčiose yra panaikintos 
jaunimui pamaldos lietuvių 
kalba, o įvestos angliškai. Tai 
kur tas lietuvybės platinimas 
ir pasitarnavima^ lietuvių tau
tai?

Iš tiesų negalima suprasti, 
kaip Lietuvos valdžios pasta
tyti atstovai negali . to matyti 
ir žinoti. O juk tai, rodos, vi- 
suokie ordinai yra suteikiami 
per Lietuvos atstovų rekomen
dacijas. Nejaugi, Lietuvos tie 
atstovai anglų kalbos įvedimą 
į lietuvių Romos katalikų baž
nyčias skaito už lietuvybei pa- 
sitarnavimą, ir už tai teikia 
ordinus? Laiškiame tuo klau
simu daugiau paaiškinimo.

— Perkūno Sargas.

ĮVAIRENYBĖS

Kai Kurie Šių Dienų 
Indijos Vaizdai ir 

Skaičiai
Maharadža Turi 300 Geriausių 

Automobilių

INSURANCE
(APDRAUDA) 

/
• Pilną apdraudą auto

mobiliams
O Apdraudą namų , nuo 

ugnies *
• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų

i

• 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.

Britų Indija šiandien domina 
ne tik Didžiosios Britanijos 
diplomatus, bet ir viso pasau
lio šviesuomenę. Viena dėl to, 
kad ten pamažu vyksta indų 
tautinis susipratimas, bet, an
tra, dar daugiau dėl to, kad 
Indija yra pasakišku4 turtų ir 
paslapčių kraštas. Už Indijos 
vartų—Gateway of India, pa
statytų karaliaus Jurgio V at- 
atsilankymo proga Bomba y aus 
uoste, yra 4,920,000 kvadrati
nių km. pločio pas31aptingoji 
trutingoji Indija. Toje paslap
čių šalyje gyvena 353 milijon
ai žmonių su tuzinu religijų, 
dviem šimtais įvairių kalbų, 
sektų ir tautelių. Tai svarbiau
sia ir turtingiausia Didžiosios 
Britanijos imperijos kolonija. 
Kai 1608 metais kapitonas 
Williamsas Hawkinsas po 13 
mėnesių jūrinės kelionės atve
žė Indijos valdovui Mogulai sa
vo karaliaus antspauduotą lai
šką čia Anglijos prekybiniams 
reikalams užtikrinti, Indijos 
prekybinė apyvarta su Europa 
iš viso tesiekė tik apie 5000 to
nų. šiandien Indijos eksportas 
sudari) apie 4 milijardų litų 
vertę, krašte yra 66,000 km. 
geležinkelių, daugybę kelių, ka
nalų ir telegrafo bei telefono 
linijų, šalia to džiunglės, kobros, 
tigrai drambliai, fakirai, ma
haradžos, šokėjos, vaikų vedy
bos, šilkas ir pusnuogis politi
kas Mahatma Ghandis.

. Nors daugelis apsišvietusių 
indų svajoja apie “svarają”— 
nepriklausomybę, tačiau pla
čiosios masės prie jos dar nėra 
pribrendusios. Tą žmonių pa
saulį su primityviomis aistro
mis valdo ir tvarko 116,000 an
glų. Visoje Indijoje tėra tik 
apie 1,500 anglų policijos. Tai 
anglų valdymo menas.

Y£LLOW

Jie VISI Nori
Kalėdoms Elektrines

Dovanos!

Kur Galima Pirkti
Dovanas Pigiau

mixerį skolon

DEARBORN STREET

Pasveikinimai
NAUJIENOSE

Pilnos mieros su Baloon Tires Bicycle už

ŪSE

4562 Broadway
4833 Irvlng Park Blvd
2733 Mllwaukee Avė.

Mažas įmokestis. Likusį 
mėnesiniais išmokėjimais 
su savo elektros bila.

Du Žmonės Žuvo 
Automobiliams 
Susidūrus

MAZDA LAMPS
No. 100.

. KOMA

Naujos Remington rašomos mašinėlės po . $19-75
1938 model radios Philco, Zenith, RGA Victor $*J0.75 
Hoover Special Vacuum Cleaner su setu tools $19-75

gOllR
IPrif e for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

žibančios švie 
naujasis “Noma’

Pasiklausykite žymaus radio programo nedėlioj iš stoties WČFL—- 
970 Kil. kaip 7:30 vakare; dalyvaujant Simfonijos Orkestrai ir 
dainininkams. i

ir aujcšč.
Beto yra didelis pasi 
rinki mas naujos ii 
patrauklios Kalėdų de 
koracijos.

3417-21 ir 3409-11 Sb. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 S. Halsted St.

PASIEKS VISUS JŪSŲ:
•GIMINES, 
•DRAUGUS ir 
•KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

Thomas Pavnica, 55 m., ii 
liko suvažinėtas auto

Didelis pasirinkimas Itališkų, Rusiškų, Vo 
kiškų ir Amerikoniškų Akordionų.

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

GRUODŽIO 24, 1 93 7

Užmušti yra Leonard Don 
ninger, 22 m. iš Itasca ir Tru
mai! Creamer, 34 m.' iš Dow 
ners Grove. Kaip įvyko nelai 
mė nė išlikusieji negali paša

Schick Shaver—sku- 
timasis darosi daug 
malonesnis. Greitas, 
švarus—veidas lie
ka tobuloj išvaizdoj

Budriko Krautuvės atdaros kožnų vakarų 
o nedėlįomis iki 5-tos valandos 

' vakare

■>«< KALĖDŲ
Piano accordionas, 12 basų, mokintis, $16.50, 48 basų 

- $39.00 80 basų po $69.00 ir 120 bastį pilnos mie
ros už $98.00; pilnas kursas lekcijų DYKAI.

Mixmaster — valgių 
gaminimui pagreitin
ti prietaisas. Pla k a, 
maišo, spaudžia sun
kas. Juodas ir baltas, 
arba žalias ir ivorv.

2,700 U. S. MARINES

tuoliai atsako: “Ne, dėl Dievo 
mes tik norime karaliauti, bet 

jus turite pasilikti ir mums pa
dėti.” ' 

Bet—toliau
milijonai žmonių

*23.75
Mažas įmokestis.

Dikusį mėnesiniais išmokėji 
mais su savo elektros bila.

Naujos,
SOS

Kalėdų eglutės šviesų 
setas galima pridėt prie 
dabartinio jūsų šviesų 
seto. $ 1

American Flyer setus. Yra 
tokiose kainose, kad gali 
kiekvienas ištęseti, $E9S 
pigiai kaip .............. w

Jawaharlai Nehrus—vienas
įtakingiau4sių šių dienų Indijos 
veikėjų ir politikų. Jis išauk
lėtas indų dvasioje1 ir turi daug 
Europos universitetuose apšvies
tų padėjėjų. Dėl to jo partija— 
faktorius, su kuriuo Didžioji 
Britanija turi skaitytis. Ne be 
reikalo laiku Leninas pasakė, 
kad kelias; iš Maskvos 
į Londoną eina per Delbi, va
dinasi, per Indiją. Tačiau ir 
šiandien anglų įtaka čia labai 
didelė. Sakysime, susiginčija 
dvi sektos ar religijos dėl šven
tyklos, tuojau šaukiasi į an
glų policiją tiesos. Kai tik an
glai pagraso palikti Indiją ir 
viską į maišą susidėji/s plauk
ti atgal,' tie patys indai karš- ir turtingiausias kraštas

(ACME-NAUJIENŲ Foto]
AMERIKOS KAREIVIAI 

CHINIJOJE. — Žemėlapio 
parodo, kur yra Amerikos 
kareivių ir marinų Chihijo- 
je. Tuos kareivius manoma 
laipsniškai ištraukti, nes 
iš jų buvimo nėra jokios 
naudos, o lengvai gali kilti 
internacionaliniai inciden-

gilumoje?* 353 
Ne tik An

glijos, bet viso* pasaulio loby
nas. Priešingumų aistrų, ligų, 
grožio, purvo, filosofinio idealiz
mo, pasakiškų turtų ir burnos 
kvapą; užimančio skurdo žemė. 
Indija tokia—šalia graž aus’.ų 
rūmų, kur sUmodernėję indai 
geria, koktailį, dvokia , suputu- 
sių lavonų deginimo vietos. 
Tamsiuose, be oro ir nesveikuo
se kampuose milijonai neūžaugų 
indų moterų—vaikų—gimdo sa
vo vaikus ir šiame varge žima. 
Kiekviena karta netenka iki 3, 
200,000 motinų. Kai Anglija 
norėjo pradėti griežtą kovą su 
vaikų vedybomis ir bevilčių 
našlių vargais, Indijos kongre
sas tai palaikė Anglijos įstaigų 
kišimusi į šventąsias'indų tei
ses. Tai yra 4,000 metų tradi
cija.

Tas skurdas yr£ visai supran
tamas, atsiminusz čia pat. esan
čią maharadžų prabangą. Pa- 
tialos maharadžos rūmai yra* 
pi.4sės kilometro ilgumo, jis tu
ri 300 automobilių, kurių 42 
Rolls-Royce firmos. Prišaukia
mai prie tų garažų gyvena šim
tai tūkstančių “nešvariųjų žmo
nių”, ta pavergtoji kasta, ku
rios gyvenimas nėra geresnis 
nei šunų. Ewaliorio maharadža 
per iškilmingus pietus savo sve
čiams priveža miniaturiniu si
dabriniu bėgių traukiniuku, ku
ris eina apie milžinišką banke
tų stalą. Tas valdovas elektros 
mygtuko paspaudimu rodo pra
bangiausius tukstanties ir vie
nos nakties žaislų vaizdus. Tokia 

1 yra Indija, tas pasakiškiausias

Palūkanoms ir kitoms išlaidoms padengti skaitysime kiek daugiau 
/ perkant skustuvą

Du žmonės liko užmušti ir 
pėnki sunkiai sužeisti susidu- Jbliet 
rus dviems automobiliams! mobilio ir užmuštas einant 
Hinsdale priemiestyje- I darbą.

EI ektri kinis traukinys — 
streamlinio ir garo typo trau
kiniu naujausiuose, moder 
niausiose styliuose. Pamaty- 
kit garsiuosius Lionei ii

Modelis i liustra o j amas

Niekt and Morning j
WNE Promote a Clean, Healthy Cęndition

Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
Jar® arb* Dulkių, vartokite keletą lasų Mu-

rine. Jis Atgaivins, SuraminsJPasmagins

Sale for Infant or Adult At all Druggists. I

commonuiEflLTH edisor Electric skops 
DOWNTOWN—72 W. ADAMS STREET-132 S 

Telephone RANdolph 1200 

4231 W. Madlion St. 
3460 S. State St. 
4834 S. Ashland Avė.

852 W. 63rd St.
2950 E. 92nd St. 
11046 S. Mlchigan Avė.

520 U. SJ^RINEpŠ■»ra.?

ftiENTSIN

U. S. INFANTRYMEN

TAVERNŲ
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

ĮSTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

NATHAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YARDS 0801

Chicagos Draugijų, , 
Kliubų Vakytos 

1937 metams
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRaUGY- 
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
8200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; D r. J. P. Poška. 
Draugystės Daktaras. 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj. 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

DR-STĖS TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras 

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos,
6522 So. Rockweli St.;- nut. rašt. 
—Stasvs Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienckus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tfste—Justinas Yuškėnas. 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We.,t 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, 111.

LIETUVIU 2AGARIEČ1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin- 

■ kas—P. Arlauskas, 656 Belden
Avė.; A. Jinavičia—pirm. page.Jb., 
3852 So- Califomia Avė.; SopUe 

’ Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
1 Indiana Avė.; M. Miravitz—fin.

rašt., 2539 Wfest 46th Pla.; A. Ra- 
' mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,

1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 

I 656 Belden Avė.—kasos globėja;;
R. šniukas—koresp., 4208 Soutn 
Washtenaw Avė.; VVilliam Putris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje. 
2417 West 43rd St.. Chicago. III.

JETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—Maršalka. .Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
48rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo H vai. iŠ ryto.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Šubšfcriptidh Rhtes:
$8.00 per year in Canada
$5.00 pfer yėtit bntšide of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per tedpy.

Entėred as Secotid Class Matter 
March 7th 1914 at thb Post bffice 
bf Chicago, iii. ilhder thb bet oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdifen, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujiehą Ben
drovė, 1739 S. Halštėd ŠL, Chicago, 
III. Telefonas Carial 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

... 8c

. 18Č
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UŽaakyno kalnai
Chibtigojė — phAtu: 

Metams — i— 
Pušėi metų ___
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams 
Vienam inėnesitti ....

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieha kopijh _
savaitei 
Meąesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicfigoj, 
paštu:

5Ietams $5.00.
Pusei metą ..._______   2.75
Trims menesiams _______  1.50
Dviem menesiams _______ 1.00
Vienam menesitii __ _____  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
4.00 
fc.50

Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Ginklams pinigų negaila
Chicagos Prekybos Sąjungos (Association of Com- 

meVce) valdyba pasisakė už krašto apsiginklavimo plau
ną, kurį priėmė Amerikos Legionas. Pagal tą planą 
Amerikos karo laivynas turi būt didžiaušias pasaulyje, 
reguliare armija turi susidėti he mažiau, kaip iš 180,000 
kareivių ir 14,500 karininkų; be to; nacionalė gvardija 
turi būt padidinta iki 210,000 vyrų; atsarga — iki 1Ž0;- 
000 kaHnihkų ir 150,000 kareivių; oro laivynas turi su
sidėti bent iš 2,400 lėktuvų, ir jurininkų korpusas ma
žiausia iš penktos dalies karo laivyno dydžio.

įdomu, prieš ką Amerikos Legionas sitilo šitaip ap
siginkluoti? Juk nei iš Meksikos, nei iš Kanados pusės 
Jungtinėms Valstijoms negresia jbks pavojus: -

Dar įdomiau yra tai, kad Chicagos Prekybos Sąjun
ga nesipriešina milžiniškoms išlaidotus, ktihių pareika
laus to legionierių plano įvykinimūs. Šiaip, tai Ameri
kos kapitalistai nuolatos rėkia, kad Roosevelto adminis
tracija išleidžianti perdaug pinigų. Jie reikalauja, kad 
butų subalansuotas biudžetas. Jie dejuoja, kad sunkus 
mokesčiai slegia biznį.

Bet kai iškyla klausimas apie išlaidas karo reika- 
• lams, tai jie nesipriešina didžiausiam pinigų eikvoji

mui.

Bolševikų “rinkimų” komedija

Tai šitaip buvo atlikti tie rinkimai; pagal “demo
kratiškiausią pasaulyje” Stalino konstituciją.

Aišku, kad tai nėbuVo atstovų rinkimai. Tai buvo 
“rinkimų” komedija, kurios tikslas buvo parodyti, kad 
milionai SSRS gyvėhtbjų “Viehbalšiai” Štdja už Stalino 
diktatūrą. Bet ir čia Stalinas šuklūpo: jisai buvo pri
verstas sulaužyti savo,paties išleistą įstatymą, norėda
mas padaryti rinkimus “vienbalsiais”!

“Demokratiškiaušia” S’tialino ‘konstitucija, vos tik 
pradėjo veikti gyvenime, jau yra diktatūros, sutrempta.

Gelbėkite skęstančias dusias arba Ką žmones
gudrieji rauda

(SkiRiU Višibtos vtHėms kas tik 
beldžiasi j LiėtuVds Efebas šiVdiš)

A.V.^a.
/ ’’

I

mano

A p ž v a 1 g a
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Taigi pirmieji//demokratiški rinkimai” Sovietų Są
jungoje praėjo. Milionai SSRS gyventojų pereitą sek
madienį nuo ankstybo ryto iki vidurnakčio maršavo į 
paskirtas balsavimui vietas ir dėjo į dėžes baliotus.

Kadangi tuose baliotuoše beveik visur buvo tiktai 
po vieną kandidatą, tai balsuotojai pasirinkimo neturė
jo. Jie buvo (priversti “rinkti” tuos kandidatus, kuriuos 
jiems valdžia pakišo.

Tokiu budu Stalinas ir jo parinkti asmens buvo “iš
rinkti” vienbalsiai!

Tačiau net ir šita rupestirigai suplanuota “rihkimų” 
komedija nepraėjo sklandžiai. Associated Press telegra
ma iš Maskvos praneša, kad prieš pat balsavimus tapo 
netikėtai pašalinti trys kandidatai ir pakeisti kitais. Iš 
kandidatų sąrašo dėl nežinomų priežasčių tapo išmestas 
vice-premjeras ir planavimo komisijos pirmininkas Ve- 
lerij Mežlauk ir jo vietoje baliote pasirodė fitriėst Kran
kei, sovietų šiaurinio ašigalio stovyklas radijo dpėratd- 
rius. . . . . į

Taip pat prieš ,pat balsavimus tapo išmesti iš kan
didatų gen. J. I. Alksnis-Astrov, kafo ūViačijOŠ viršihlft- 
gas; ir gen. Gustavas Bokis, tankų korpuso viršininkas. 
Gen. Alksnio vietą baliote užėhiė tūlas Ivan Maslenni- 
kov, o gen. Bokio vietą — puskarininkis Danielius No
vickis.

Vadinasi, net ir tarpe Stalino parinktų kandidatų 
tapo atidengta .paskutinėje valandoje “išdavystė”!

Ir kas pasirodė “išdavikai”? Nu-gi uoliausias Stali
no rėmėjas Mežlaukis (latvys), kuris ėjo labai atsako- 
mingas Planavimo Komisijos pirmininko pareigas ir 
buvOj be to, Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 
(premjero) pavaduotojas; ir gen. Alksnis (lietuvis) — 
tas pats generolas, kuris teisė ir pasmerkė sušaudymui

4 maršalą Tuchačevskį, gen. Putną, gen. UboreviČių, gen. 
Jakifą ir k.!

Matyt, Stalino žvalgyba šuuodė, kad šitie asmens, 
išrinkti į . “demokratiškiausią pasaulyje” parlamentą,; 
gali kartais balsuoti prieš Staliną, Todėl jie tapo, “likvi
duoti”.

Bet išmesdama juos iš kandidatų sąrašo, Stalino 
diktatūra sulaužė jstatymą, kurį “pats” Stalinas buvo 
išleidęs apie rinkimus. Pagal tą įstatymą kandidatų no
minacijos turėjo pasibaigti lapkričio mėn. 12 d. Statyti 
naujus kandidatus po tos dienos yra nėteišėta, negut 
kuris kandidatas butų miręs. Kandidatui mirus, tačtau, 
turėjo būt paskelbti nauji rinkimai, o laikraščių kores
pondentai apie tai hėta nieko girdėję.

žodžiu, nepatiko žvalgybai kandidatas, tai ji jį iš- 
brpiikė ir jo Vieton įrašė; baliote kitą vardą!

Lietuvos kunigija pakėlė di
dėlį triukšmą, kai buvo pasiū
lyta, svarstant universiteto 
statutą, atskirti filosofiją nuo 
tėūlė^ijdš. Kunigija, galų ghle, 
iūimėjb; Taūiininkai, nusigan
dę još Hksfrib, fiė tik paliko fi- 
Ibšohją HiėViŠkų “mokslų” “dė- 
’štytbjatos, bėt daR Suteikė te
ologijos^ faktntėttii didesnių 
teisių, negu kad jisai ttfrėjb.

Tačiau Lietuvos . dvūšiškijos 
Vadai vistiek nenurimsta. * Jie; 
vistiek kelia protestus. Anot; 
“L. žinių”-, Lietuvos vyskupai, 
suvažiaVę Kaunan, parašė me
morandumą ir įteikė valdžiai, 
pareikšdami savo nepasitenki
nimą naujuoju universiteto 
statuto.

“Lapkričio 17 d. (skaitb- 
me “L. žiriidse”) paskelbtas 
Universiteto statutas katali
kų nepatenkinęs, nors 'tuo 
statutu4 Teol.-filosofijos fa
kultetui suteikiama plates
nių teisių, negu jis turėjo. 
Todėl lapkričio 14 — 17 die
nomis Kaunan suvažiavo vy
skupai ir tarėsi, kokiu budū 
pareikšti savo hėpasitenki- 
nihią dėl naujojo uhiVersitė- 
to statuto. Nutarta įteikti 
memorandumas ir įteikė.

“Pirmiausia vysk ūpai pa
reiškia savo nuomonę dėl pa
reiškimų Seimo,“; Referuojant 
universiteto statuto projek
tą. Kadangi vyskupai, kaip 
ganytojai; negali dėl to Ibiš- 
tis į pblėmiką, tai ttiemofan- 
duhiti išrėiškiū šūvo huomo- 
neš dėl jų VaRdo mihėjitoo.

uAntRas membRahdUme ke
liamas dalykas — uhiveRsi- 
tdto statuto tėkštas, kuriuo 
šviet; toinistėRihi Suteikia
ma tato tikRų tėisiij; nelei
džiama asištėnttį šatodytis 
ir t.t.

•“Taigi, nors naujuoju4 uni
versiteto statutu katalikui 
ir dabg gavę, bet jie dar 
daugiau nork”
Kadangi tautininkai visuo

met klerikalams pataikavo, tai 
pastariemsiems; matyt, užaugo 
didėli ragūi;

tik kriiikUbjami, bet ir šaūdo- 
mi! Tai "kodėl gi Grigaitis ne
gali dpie tas klaidas net kal
bėti ?

Antra, kodėl tas komunistų 
pseudonimas toano, kad tiesos 
nūrbdyihąš turi sugadinti san
tykius tarpe socialistų ir ko
munistų ?

, Jisai yra labai prastos nuo
monės apie x socialistus, jeigu 
■jisai įsivaizduoja, kad socialis
tai <»są priešingi teisingai kri
tikai. Socialistas, kuris bijo pa
žvelgti tiesai į akis — nežiū
rint, ar kam ta tiesa yra ma
loni, ar ne — nėra vertas so- 

s icialisto vardo. Jeigu toks žmo
gus prisišliejo prie socialistų 
organizacijos, tai jisai pateko 
tenai arba per neapsižiūrėji
mą, arba kokiais nors nepagir
tinais sumetimais. Juo greičiau 
jisai nuo socialistų pasitrauks, 
juo bus geriąu.

Grigaitis savo prakalbose 
nėra pasakęs nieko, su kuto ne^- 
galėtų sutikti socialistai. Vadi
nasi; jeigu tos prakalbos “ga
dino .santykius”; tai tik dėl to, 
kad komunistų spauda bandė 
dėl jų sukiršinti savo publiką 
prieš kalbėtoją.

šituo atžvilgiu, reikia pasa
kyti, kad “Laisvė” ir “Vilnis” 
elgėsi labai 5 Negražiai. Jiedvi 
he tik darė (Grigaičiui niekuo 
neparemtų priekaištų (pav. 
kad jisai “rilbkino Sovietų Są
jungą”, “kčfke” ir t.t.); bet 
dažnai tiesiog jį šmeižė.

Trečia, kas tam komunistų 
pseudonimui sakėj kad Grigai-

NORI “BENDRO FRONTO”.

komunistiškas pseu- 
rašoj kad “bendrhš 
taip nesibudavbja”, 
savo prakalbų marš-

Vienas 
donimas 
frOhtas 
kaip kad 
rūtų daręs P. Grigaitis. Jisai
mano, kad “Naujienų” redak
toriaus prakalbos “sugadino 
Santykius” tarp socialistų 
kOttiUhlštų, kadangi kalbėtojas 
“nepaskupėjo išdėstyti ir ‘kO- 
tounistų klaidų’ ”.

čia kyla trys klausimai. 
Viena, kodėl Grigaitis negalė
jo savo kalbose nurodinėti ko
munistų klaidų? Juk tų klaidų 
komunistai yra’ padarę balsiai 
daug. Jie patys šiandie pripa- 
žįsta, kad jų Senasis nusista
tymas “tėvynės gynimo” klau- 
sitou, dohiokratijos klausimu, 
dalyvavimo koalicinėse valdžio
je klausimu ii* viša eile kitų 
principialių klapsimų — neiš
laiko jokios kritikos.

Tie, senieji Rušijds bolševi
kai, kurie dar šiahdib stoja už 
“pasaulio revoliuciją” ir prie
šinasi beridrądarbiaVimui su 
“buržuazinėmis” denibkratijo- 
mis, yra Sovietų Sąjungoje ne

tis saVo kalbami8 norėjęs “bu- 
davbti bėildrą frontą”?

Prakalbų maršrutą Grigai
čiui surengė Lietuvių Socialis
tų Sąjungos centras kartu su 
LSS. kuopomis ir socialistų 
simpatizatorikis kolonijose. 
Maršruto tikslas buvo supažin
dinti platesniąją lietuvių dar
bininkų Visuomenę Šū Socialis
tų pažvalgorniš SVatbėŠhiaisiaiš 
šių dienų klkiisiititliS. Visi ži
no, kad socialistai į daugumą 
dalykų žiūri visai kitaip, nėgu 
komūnistai- Taigi aišku, kad 
Grigaičio prakalbos turėjo tūos 
skirtumus- parodyti. 'Jeigu kal
bėtojas to n'ėbUtų atlikęs, tai 
Visas jo maršrutas butų bu
vęs be vertės. -

Jeigu ir butų “bendras fron
tas”, apie kurį rašo tas komu- 
histų pseudonimas, tai ir tuo- 
hiet socialistai turėtų pilną tei- 
šį (net keista, kad tai reikia 
htirddiiiėti!) savo nuomohes 
škelbti ir .viešai aiškinti, kodėl 
Jie Su4 komunistais hesūtinka. 
tilet juk “bendro fronto” pas 
Mus ngrū. Yra ’tik susitarimas 
bendrai veikti kai kuriais klau
simais.

“Bendro fronto” ne tik nč- 
rh, bet jb ir nebus — tol, kol 
komunistai nepripažins lygių' 
tfeisių socialistams.

Šiandie komunistai visose 
demokRatihėsc šalyse tūri pil
dąs politines ifr pilietines tai- ‘ 
Sės. šitas teises jiė įgijo žy-: 
toiam laipsnyje tik pasijėko- 
jhnt socialistams. Visur, kur 
tik konservatyviško$ arba at- 
žhgareiviškos Valdžios komu- ’ 
tostams teišes susiaūRindavo, 
šbcialistai keldavo griežčiausią 
protestą!

Bet Sovietų Šąjūhgoje, kur 
komunistai turi visą galią sa1 
Vb raūkbše, Šbcialistai šfeii Jta- ? 
Įėjimuose ir koncentracijos

O Jus mieli btdiiūi šaVd tėvy
nėje lyg • Jeružūlėj b gyvėhanlib- 
ji; gelbėkite hiūšų dUšihš!

Gelbėkite mūsų duši&s, nbs 
bhigia višokiė šdbihlištai “Nūū- 
jibrftį” vedfcini it kbhiutiištai 
gbūh^ti. Jie tūri dešimtimis 
tukstaiičių skaitytoją it kUŠdibn: 
sūVo didžiūlims dienraščius ir 
kitais visur einančiais laikraš-' 
člais musų tautininkiškąjį dar
bą baigia naikinti.

•O, jus brdlai musų dvasioje 
supraskite mūsų būklę ir įeiki-, 
tė į mūšų padėjimą.

Mes dieną riak<tį ir žodžiu, gy.. 
Vu žodžiu, ir raštu, spaūšdinlu 
rhštu, ahų musų tautininkų ’dūr- 
bo /engikams rašome pilnus He- 
apykantos straipsnius ir drožia
me prakalbas pilnas pagiežos ir 
apiftaūdo.

Bet viša tai hegelbsti. Jie? tik 
juokiasi ir tyčiojasi iš musų di
deliai pasišveritusio darbo.

Musų eilės retėja, jau meš 
skaitytojų netenkame, o jų 
spauda graibstyte graibstoma. 
Jie mus durneliais laiko ir daug 
kas jiėms patiki ir pasitiki. O, 
musų broliai savo tėvynėje gy
venantieji, suptaskite ir atjaus
kite mūs. Meš amžiais būsime 
jums dėkingi ir jūsų vardus čia 
svetimuose kraštuose garbinsi
me. Gelbėkite musų dūšias! '

SupRaškite, kad iš tuščio nie
ko nepripilsi, iš ožio asilo nepa
darysi! Mėš, musų tvarkoma 
spauda visai skaitytojų neturi, 
bet jų gali būti. Mes dirbame 
diepą ir naktį, tie tik patys ra
šome, bet kas parašyta net pk- 
tyš surenkame, o kas skaito — 
nėra!

Liūdna, musų dūšioje tik 
smūtkai siaučia, o kišenėse vė
jai .kaukia! Gelbėkit musų skęš- 
tančias dušihs.

Mes, atsigriebsime ir visus sa
vo priešus įveiksime, jei tik mik 
sų kiauras kišenes kas nors už- 
šiųtų!

Miėli broliai Liėtūvdje gyve
nantieji! Įeikite į mūšų paėji
mą ir supraskite mūšų kišenių 
reikalą!

Ar ilgai žmogus iš pašišten- 
timb gali dirbti? Brdliši, su- 
praškiitė mūs, o Jutos tai terigva 
atlikti, juk ir jtišiį taiitiĮiirikiš- 
kašai darbaš Lietuvoje hptobka> 
toias!

O; mieli broliai! Mėš bėldžia- 
rinėš į jūsų kililiūs širdis ir kar
tu kukliai šaukiartiėš LietūVos!

DiRbsi dieną, dirbsi nhktj,, bet 
valgyti reikia. Tiesa toėš he al
kani. Gėda taip butų šakyti.

Ordenai, žinoma., labai geras 
daiktas, bet ordinas juk ne kal
vutė — pieno nedūoda. O, mieli 
broliai, kai jus patirtumėt, kaip 
visokie kitokie dienraščiai ir 
laikraščiai mus ėda.

O, broliai, vienos minties brdi 
liai, nesupraskite mus klaidin
gai. Mes ne išmaldos prašome, 
mes elgetomis nebuvome ir nė-

bušihiė! Mūšų tautiškos ariibici- 
jūs taip žėftiai nelbidžih nūSileiS-- 
:i, bei Viėhk fnfeš šioje jankiu 
šalyje žinome, kad kas dilba, 
Ufe ir atiygiiiiThą ghūfta !

Štai ttiūš tautininihkiSkM dhl- 
bą dirbančius tik net ant vie
nos rahkbs pirš>tų galite stiskai- 
tyti. Tkigi, jokios Člh konkuteri- 
bijoš nėra ir tūkšai dalbas bfe 
pihigo, be to prakeikto dolerio 
riė'rk. jihanomaš!

Žinokite, kad tai dolėlib šklife. 
BfcpigU Visbkieriis šociūlistainš 
IR kbmūhistafns dilbti, — jie 
tūri dhUgybes shvo pasekėją, 
jie turi škVo didžiulės olgani-, 
žkbijas. Jų surUOŠtūs vUkarūs 
tiikstahčiai žmoriių lanko, o 
Ules, mės Vienišai!

Gelbėkite musų skęstančias 
dūšias!

IVtės šaukte šaukiame, trimi- 
tūbtė trimituojame SOS

Iš'girskitė, išklausykite mūšų 
škęštahčių dusių balso! Supras
kite hibsų patriotizmą ir žinoki
te, k&d tik mes keletas aštiienų 
šitą dalbą varomb.

Viši kiti šuktydeliai, šaVo idė
jose apakėliai.

Te SŪu^o mus Perkūnas die
vaitis, it ritės jokių pašaipų ne
prašome. Mes žinome, kalį) Lie
tuvoje vargeta rtiusU btOliai ar
tėjai, ritės jaUčiame LibtUvai 
karu grasinaht, mos esame di
deli ŠaVo krašto patriotai, bet 
susiinildami gyvename ne Lie
tuvoje, todėl supraskite, kad 
mūsų darbas turi būti apmokė
tas, kitaip žus musų dusios.

Mes Uieko nereikalaujame ir 
dirbūrilė tik iš “čysto ’ pūsišveh- 
timb; bet mūsų kišenės “pūs
tos”, o iš tuščio nieko nepripil- 
dysi! Jei mes jūsų tautininkiš- 
kai darbo nedirbsime, tai kiše- 

imsimės 
tai, kas

Nori iššaukti vilką 
iš miško

stovyklose. O musų komunis
tai apie tai tyli arba net tą 
despotizmą užtaria.

Keliose vietose, P. Grigaičiui 
savo prakalbose užsiminus apie 
socialistų persekiojimą Sovietų 
Sąjungoje, “Laisvės” ir “Vil
nies” šalininkai bandydavo tą 
padėtį ‘^proletariato tėvynėje” 
pateisinti, sakydami, kad sb- 
dlaldėmokratai ir social-revb- 
liucionieriai Rusijoje esą baūr 
džiami taip, kaip vagys arba 
žmogžudžiai Amerikoje!

Na, ir nežiūrint tokio saVo 
nedoro nusistatymo lihk socia
listų, “Vilnies” ir “Laisvės” ra
šytojai nesisarmatija Grigaitį . 
kaltinti, kad jišai nššistengia 
“budavoti bendlą frontą”!

/Būtų 'įdomu jų paklausyti: 
Kodėl ThUelmanhks ncĮiata « ■: • 1 ' ; • J

kai darbo nedirbsime, 
nes reikalų t verčiami 
ką kitą daryti ir žuš 
dabar yra padaryta.

Į Ameriką kbjos 
kelkite I

Gelbėkite musų 
dusias! Supraskite 
kad mes tik mažas pavienių as
menų skaičius, o jie turi net 
kelis dienraščius, daug laikraš
čių visokių kitokių ir kas svar
biausia, jie turi savo galingas 
organizacijas! O mes ką turi
me? Nieko.

O, mes dideli patriotai ir dir
bame tik iš didelio pasišventi
mo!

Bet neleiskite pražūti musų 
skęstančioms dusioms. Jos žus, 
žus musų darbas! Belskitės vi
sur, gal kas nors musų balso iš
klausys ir musų dusias išgelbės

O, Lietuva, kaip mes tave 
mylime!

Mes didžiuojamės tavo pasto
via valiuta, kurios vertę net A- 
mėrikos biržos žino. O, Lietuvos 
skaistus vadai įeikite i musų 
padėjimą ir supraskite musų 
dūšių troškimą ir išmanykite 
mūsų kišenių reikalą!

Ordinas geras daiktas, bet or
dinas ne “karvė” pieno neduo
da!

Gelbėkite musų skęstančias 
dužias! —H. L.

tuomet ne-

skęstančias 
ir žinokite,

Ne sykį tekd “D.” toatyti pa
stabų apie tai, kam Romos ka
talikai mirties pranešimus skel
bia bedieviškame laikraštyje. 
Aiškū; kad čia turima galvoje 
“Naujienos”.

Štai lapkričio 6 d. 1937 m., 
žiuriū, rėŠtėlis apie tą pat klau- 
siftlą. Girdi, kodėl nieko neda
roma, kad tą bfepRotybę pašali- 
htfe.

Prileiskime, kad štai šmakšt 
ir butų tūo reikalu kas nors 
pradėta daryti^ Ar tuo nebūtų 
iššauktas vilkas iš miško? Jei 
komos katalikams nevalia 
skėlbtis "Naujienose”, tai tada 
nėvhlia kaulyti atikų parapijoms 
it skelbimų Romos katalikų 
laikraščiams iš tų biznierių, ku
rie riėra parapijonhi. Ar neaiš
ku, kas galėtų atsitikti, jei 
•‘Draugas” ir kunigai pradėtų 
vhryti smarkią agitaciją 
prieš mirimų Skelbimą “Naujie
nose.” Parapijos netektų stam
bių aukų, o katalikiški laikraš
čiai netektų stambiausių skelbi
mų. Taigi; galų gale kas iš to 
labiausiai nukentėtų, parapijos 
ir Romos katalikiški laikraščiai, 
ar “bedieviškos” Naujienos.

Pašėlusi “Draugo” ir Bomos 
kunigų etika. Bedievių, parma- 
zonų, žydų aukos Romos katali
kų bažnyčioms ir jų skelbimai 
katalikų laiktaščiams yra tvar
koje, bet katalikams skelbti vi
suomeniškuose laikraščiuose, <tai 
jau skandalas.

Ar “Draugas” ir lietuviai Ro
mos katalikai kunigai mano, 
kad žmones yra dar tiek žiop
li ir nesupranta jų triksų, ar jie 
dar nori labiau Amerikos lietu
vius suskaldyti, kad mes ne jo
kiame bendrame darbe negalė
tumėm sutikti ir veikti?

—Romos katalikas

Kalėdų Eglaitė 
Bridgeporto 
Vaikaitis
Tęsis Per Keturias Dienas FeL 

lovvship Htnise Rūmuose

RRIDGEPORT — Labdarybės 
įstaiga 
lbwship 
Eglaitę 
Eglaitė

Sumažėjo druskos su
vartojimas.

Bridgeporte, The Fel- 
House, rengia Kalėdų 
tos kolonijos vaikams, 
tęsis per keturias va

karus, • nuo pirmadienio, gruo
džio 20 d., iki ketvirtadienio, 
gr. 23 d.

Programas kas vakarą pra
sidės 7:30 v. v. Dalyvaus Vaikų 
Choras, akordinų orkestras ir 
grupė aktorių-vaikų, kurie su
vaidins du scenos vaizdelius, 
“The Littlest Shepherd” ir 
“Beggars Can’t be Choosers.”

Ketvirtadienį, gr. 30 d., 2-rą 
vai. po pietų ta pati organiza
cija rengiu vaišes moterims. 
Įžanga nemokama kaip į FCglaitę, 
taip ir Moterų parengimą.

(Sp)

KAUNAS^— Dabar per me- 
UIS Lietbvbn įvežama apie 25 
tukst. tonų drtikkds; visame 
krašte suvartojarilos druskos 
daugumą įveža “Lietūkis” iš 
SSSB ir šiek tiek p. Pr. Sut* 
kils iš Vokietijos; eksportuo
jami į Angliją bekonai ir svie
stas gali bhti sudomi tik iš 
Anglijos pirkta druska. Rude
niop visame krašte esąs jau
čiamas druskos suvartojimo 
sumažėjimas. Tai esą dėl to, 
kad šiemet ūkininkai mažiau 
teturį pašarų, menkiau šerią 
gyvulius ir mažiau tesuvarto- 
ją druskos. t)abar visuose ko-

Gyvenimo Klaidos

, „ _ adhro oįferalyvų sandeliuose esą di-
bendro fronto su GeStąJjO? dėlės llekaubs druskos. (k)

Netrukus “NAUJIENOS” 
pradėš spausdinti apysaką 
“Gyvenimo klaidos”-. Tą apysa
ką paraše kanadietė Maria F. 
Yckubyhiehė, nuolatinė musų 
bendradarbė. *

Apyšhkh patašyta labai įdo
miai jr gyvai apie tas klaidas, 
kurias ne vfetiam jaūhystėje 
tenka padaryti. Taip, apysako
je k'albariia apfe:

“Jaunas dienas — nepro
tingas,

Paklydimais ganž turtin
gas”...(k)
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CHIC/AGOS
__  __ X _ __ _

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m

ĮRAŠĖ' 
MfESTAS NARIŲ

.... Chicago .... 178.... 

.... Chicago .... 145 .... 
.... Chicago.... 102.... 
.. Rockford .... 75 .... 
....Chicago.... 70.... 
.. Roselahd .... 51.... 
..... Cicero .... 50 .... 
.... Chicago.... 43 .... 
.... Chicago .... 40 .... 
...... Cicero .... 37 ,... 
..... Cicero .... 36 .... 
.... Harvey .... 28.... 
.... Chicago .-... 26 .... 
.... Chicago.... 27.... 
..... Cicero .... 20 .... 
.... Chicago .... 20 .... 
.... Chicago .... 20 .... 
Waukegan.... 20.... 

.. Evanston .... 17 .... 
Waukegan .... 15.... 
..... Chicago.... 15.... 
.... Chicago .... 20 .... 
....... Gary .... 20 ...4 
St. Sharles.... 21.... 
.... Chicagb .... 16 .... 
... Chicago.... 25 .... 
.....  Racine .... 15....

KONKURSANTAI

Senaš Petras ...............
Benediktas Vaitekūnas 
Frank Bulaw...... ........
Stasys J. Petrauskas ... 
Vincent B. Ambrose .... 
Stasys JurČis ..............
Kazimieras Jokubka ... 
Thomas Šalkauskas ....
Joseph Ascilla ............
P-nia Marįon Ascila ....i 
Joseph Augaitis .........
G/eo. Izbickas ..............
P-nia Elz. Norgailienė ■. 
Adomas Markūnas ......
Antanas Visbaras ......
Alex Ambrozevičia ....
Povilas Milaševičius....
P-lė Suzana Gabris ....
P-lė Josephine Miller ... 
P-lė Jennie Laurel .....
PTlė Aldona Miller ....
John Šliužas .... ......... t.
Antanas Steponaitis .. 
John -P. Grietinas.........
Peter P. Lapenis ........
Petras Gaišk is ............
Stasys Mockus ............

DAR 
ĮRAŠYS
...... 122
.....105
...... 98
...... 50
..i... 50
..... 35
...... 35
..... 35
..... 85
..... 35
..... 35
..... 35
..... 35
..... 35
..... 35
..... 35
..... 35
..... 15
..... 15

15
35
53
10
15
75
10

SJanley Statkevich ................. ............. . Racine.... 15 ........ ... 10
Antanas L. Skirmontas ...U... ............. HaYvey.... 15/..,.... ... 15
Vincas čemauskas .... ............ ......... Springfield.... 14-........ ... 11
Jonas Cinikas ........................ ................  Cicero.... 10 ........ ... 10
Chester Prakurotas .............. /..................  Gary.... 11...... ... 10
Louis AntonaviČius ............... ..............  Chicago.... 10 ..... ... 10
P-nia Petronėlė Markauskas ............... Chicago 8........ ... 10
Juozas Albaūskas ............... :... Chicago Heights .... 12........ ... 10
Peter Giniotis ....................... ............. Chicago.... 7...... ... 15
P-nia Julia Luketis ............... .......... Springfield .... 6.... ... 10
Antanas Stankus ..... ............ ...............  Aurora.... 5........ ... 10
P-lė Antoinette Kacevičius .... ..............  Chicago.... 6 ... 10
Joseph J. Žukas -................... ........... Chicago.... •

5........ ... 35
Pavieniai nariai ne konkursantai įraše .............. Š84........ ... 266

Aplamai naujų kvota konkurse .............. 3,000
Konkurse naujų narių įrašyta ............... i,’603
Kvotai trūksta ...... 1;S97'

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., vai. popiet. Tą pačią 

dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo VhkafdŠ.
2. Visi nauji nariai, įsirašę riiio gruodžio 11 d;, 1937 ligi ba

landžio 30 d., 1938 m., į sakytą vakarą tikietuš gaus bemokamai. 
Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie Draugijos nariai, kiirifc 
įrašys naujų narių.

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nėbiis peršliodami — 
juos gaus ųauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkursai!-

4. Finaliame Konkurso Vakare įsigėrimai ir užkatidžiai biis 
nemokami. Taipgi prie kiekvierib įžangos tikieto bus kuponas 
stambių drivanų laihiėjimui. DoVhnhš irifės phbgų lainiėti kiek
vienas naujas narys bei kiekvienas konkurso dalyvis, bet Drau
gijos narys.

. •

5. Nariai priirhahli Drarigijdn — vytai ir htbtetys riiiri 15
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui hauji nariai bus priimiami įtiktai 
nuo 15 ligi 40 metų; Įsirašyti ghlima per musų konkursantus; 
per Draugijos narius arbh rėikia atvykti asmeniškai į Draugijos 
ofisų. . ;

6. Draugijos ofisas amaras friririadlėhiais hiib 9 ligi 4 vai. 
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto li^i 9 vakare, sekmadieniais 9 ry
to ligi 1 vai. popiet.

Kolonijų Veikla
Konkurso darbe’ pasižymėjo 

dešimtis musų kolonijų. Pirmą 
vietų užifna Giedro ir Rockford, 
vėliau* seka aštuonios kitos ko
lonijos: Roseland, Harvey, Wau- 
kegan, Racine, ,St. Charles, G&- 
ry, Melrose Park ir Kenosha. 
Penkios kolonijos neįstengė kvo

tas išlyginti, tai yra De Kalb, 
Aurora, Indiana Harbor, Chica- 
go Heights ir Sptingfiėld.

Aplamai, ligi šiam laikui, bu- 
Vo įrašyta apie penki šimtai 
harių kolonijose ir bįskį dau‘- 
fcehdu nė vienioliką šimtų Chi- 
bagoje. Rezultatai visai 
žus, &r nė? ,

gra
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blėtoj ams, kurie dėjo pastangas 
įrašyme vieno kito nario Bei 
prigelbč.įo kitiems įrašyti. Pa- 
sitikiam susilaukti tokio pat 
bendradarbiavimo ligi konkur
so pabaigos.

Julius Mickevičius

Šiandien šVaPbUs Drau- 
p;i.jos Susiriitkimas

Šiandien Vakare, 7:30 vai. 
vakaro, įvyksta Chicagos Lietu
vių Dt^atigi-jos priešrtiėtihls su- 
širinkimas: buS valdyboj ttottii- 
nacijdš 1938 iri. Kalbės dh A. 
SMcntvidas; eis svarbesni prane
šimai;

Sūsirinkiihaš bus NorthWfest 
Mhsohic Tfeihple, 1547 N. :Lea- 
viVt Sti —Sekrėtbriuš

[ACME-NAUJlĖkV Foto]

JAUKUS BALANDŽIAI. 
—-Alkani balandžiai sulipę 
mergaitei ant pečių ir gal
vos Trafaigar aikštėj, Lon- 
dbhė, Aiiglijbje.

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

. P-nia Frances Obečiunas, 
\Valter Markunaš.

Kofi; St. JurČis įrašė?
P-nia Antanas Žilius, 
Antanas Žilius 
Anthony Šimėnas, 
Charles John Bart, 
Edward P-dbčFt Dirriė.

Kon; p-nia Elz. Norgailienė 
įrašė:

P-nia Mary A. Patkus, 
P-lė Bernįce Patkus, 
Adolph A. Patkus, 
George Aleskey, 
DcKvafti J. Riauba, 
Joseph 
Jupzas

Kon.

MUSįl DARBAS
Pirmas periodas konkursinio 

darbo baigėsi šimtų nuošimčių 
sėkmingai. Balandžio 30 d. 
1938 m. bus konkurso užbaiga, 
šis konkurso periodas buvo ak
tyvių /ėgų pasiprėktikėvimas 
toli 
džio 11 d. musų draugai kon- 
kursantai išlygino kvoths, o nuo 
grtiodžio 11 d.’ pradeda siekti 
prie laipsnių.

Kvotų išlyginimo laiku buvo 
įrašyta ,603 nariai, laipsnių iš
lyginimo laiku' reikia dar įrašyti 
nemažiau 1,400 narių, tai kon
kurso kvota—3,000 narių bus 
išlyginta. Dar pravartu primin
ti, kad per 1-ihų konkurso perio 
dą konkursantai įrašė 1,269 na
rius, o nariai (ne konkursan
tai) įrašė 334 narius. Įrašytų 
narių skaičiuje yra didesnė da
lis čiagimių lietuvių.

Praeitų šeštadienia vakarų, 
gruodžio 11 d., Amalgamated 
Centre, buvo padėtas reikšmin
gas taškas musų pirmo periodo 
sėkmingam darbui. Atseit, įvy
ko gausinga naujų narių ir vi
sų organizacijos darbuotojų su
eiga. Buvo draugiškai pasišne
kučiuota, išgirstas- geras daihų 
ir muzikos programas, sueita į 
artimesnę pažintį ha u ju narių 
ir aplamai visų organizacijos 
darbuotojų. Biskį Užkųsta, bis- 
<į įsigerta—smagioje nuotaiko- 

. e išsiskirstyta, žinoma, su vii-’ 
čia, kad bdigus konkursą ba- 
andžio 30 d. bus čia vėl pro
ga susirinkti, padėti taškų vi
sam k’dhkurso -darbui.

Praeito Šešta diėnio vakaro% 
dalyviai saka, kad, esu, jiems 
pirmų kartą tekę dalyvauti to
kiame įdoriiiame vakare. Gal 
lUt, kad taip ir buvo; bet apie 
;ai paliėkam Spęsti patiėmš va
karo dalyviams.

Maldnu priihinti, kad drau
gai kdiikhrsaritai, tarsi, disci
plinuoti kareiviai; ilitošifdžiai 
ėjo kdhkuršantų pareigas. Savd 
darbuotės hletu jiems reikėjo 
išgirsti visokių išmetinėjimų; 
reikėjo ant savo pbčių nešti al
sinančių ndštą darbo pareigų; 
Konkursantas he' visur yra lau-: 
kįamas sVečias su šypseria vei
de. Prisieina sutikti juodą ir 
baltą. Yra sakoma, ku*r yra pa
siryžimas, ten giiidi ii* pttsiše- 
kimas. Jei mūšų draugai kon
kursantai turės savyje ganėtin
ai ištvermės, pasiryžimo, pri- 
simins kilnų tiklsų—orgaiiiza'ci- 
jos labas, tai paskutinieji kon-, 
kubšd dai-bd mėriėšiai bus jų 
darbui dar našesni, negu bdvd 
ligi šiam laikui.' Jų darbas ligi 
šiam laikui davė dadg prakti
kos.

Draugai konkursantai, jdsų 
sėkmingi? darbu didžiuojasi visa 
organizacija. Man, kaipo kOri- 
kufsd vedėjui, kaipb prezidėn- •
'tųi šibs brgahižacijos, kuriam y- 
ra phvest. šio viso svarbaus dar 
bo vairų sukti, yra smagu, kad 
ligi šiėhi laikui tarpe musų bu
vo tamprus kooperavimas kon
kurso darbe. Pasitikiu, khd šito-, 
kis nuoširdus bendradarbiaVi- 
mas. eis ligi paskutiniai konkhr 
šo diėiiai. ' -

pasiprAktikdvimas 
niam darbui. Ligi gruo

LAIMĖJO
kvotų Išlyginimo Dovanas Lai
mėjo šie Trys Konkursantai

Pirmą dovaną—p-nia Marion 
Ascilla, Gicero ........... $50,00
Antrą dovaną—Stasys Mockus, 
Racine ....................... i...... $35.00
Trečių dovaną—Paul Milaševi
čius; Chicago .............. $15.00

Kblohijų Dovanas Laiinėjo 
■' ■ ■ ■, ’ r.

Pirmą dovaną laimėjo Stanley 
Statkevich, Racine 
Kultūros Draugijai, 
Geo. Izbickas, Harvey 
Kultūros Draugijai.

Dovanų lairtiėjinio tvardė 
Prudenų komisija, į kurių įei
na p-lė Euphrosin'e MikUžis, 
adv. Paul Adoinaitis ir inž. Juo
zas J. Gura.

Šis Tas Apie 
Konkursą

Lietuvių 
o antią 
Lietuvių

Konkurse ( ,lįgi šiam laikui 
daugiausia najų narių įrašė Sfe- 
nas Petras; po jo sekė B; Vaitė- 
kuiias ib Frank feulaw. Ketvir
tą Vietą ūžpi}$ Pocktdrd kon- 
kuršantas Stanys J. Pėtrauskak.

Atseit; pii-mį Vietų užihia Chi- 
cagbje—Senės ‘ Peties, o kdloni- 
jose—Stašyš • J. ^etrėtiskaš. 
Gerai pasirodė it daugumas ki
tų koiikuršahtB, apie kiiriuds 
pradžioje konkurso btivo mh- 
nyta, kad nėįstėngŠ šėkmingki 
įrtiš prekyn. Buvo apsirikta.

Trys dešimts du 'konkhrsah- 
tai jšlygiiio kVotas arba phšiekė 
laipsnį. Devyhi kdhktii’Santai 
nei kVbtos išlyginti, !hėi laips
nio pasiekti nėįsttehgė, bėt pa
rodė ganėtinai aktyVUirib, kad 
galėtu išlyginti h’dite piis^ kvb- 
tos-. Tokie kohkl^šėhtai 'palik
ta konkurso darbė; fjėšitikaiha, 
kad jie laipsnį pa-

Nauji Nariai
Paviehiai btėiigijos nariai įra
šė šiuos barius:

P-nia Br. Jasineskienė 
p-nią Oną Vasilkiėnę 
P-nia Amelija Valaitis 
Gustav Kerstęin 
Valeritiftė Rhkašiiis įrašė p-ą 
Marijbhą GiidėViėibh^ 
P-nia Barbbrh tBlidlėVičienė 
įrašė p-ię Chapėš * 
P-nia tihtbėba j^ii^PėViČienė 
įrašė p-rtią Orią Burddlis 
P-nia Barbėta BtidrėVičienė 
įraše John Burdulis 
Antahas fcriišihiš įrašė 
Petrdriėll Rašėlien^ 
Antaftdš J. kmiftiš 
p-nių MatVifią Klėgiš 
P-nia Anhh Br»Wn 
Maltą Plečkaitiėttę 
Johri Petrauskas įrašė 
Pakel,
P-nia Sophie Bfendžius įrdšė 
p-hią Lėliėhę
P-ttiė Soiphie Bendžitis įrašė 
{S-niė Eštėlle -Baltus 
Antėrihš ViliŠ įrašė pilė H<e- 
lėri NėvicOš 
P-niė Bėrbara Zagurškas į- 
rašė savo dukterį Ag
nės* Šikšnius 
P-nia Martha Žilinskienė į- 
rašė dukterį 
kis-' • 
P-riiri Emma 
dukterį Lučy 
P-hiė Aiigust

įraše

p-nią

įrašė

įrašė

Frank

Aldoną Zilins-

Devyniolikį kbnkufsantų dis
kvalifikuota iš kbrtkurso dar
bo. Neparodė teikiamo aktyVii- 
md Konkursd darbe. Konkdr- 
so vedėjo 'hubmbne; geriati tu
rėki mažeshį Skaičių gerų dar
buotoj ų, negu didelį skaičių mie
galių. Miėgališ darbubtojaš sėja 
pasyvumų aktyviems dirvų ar
iant. Daro daUgiau žaibs nėi; 
baudos. ' :

Mr/sų draugai konkursantai 
turės rūpintis; kad ligi pabaigai 
konkhrsb galėtų phšlekti auk- 
štešriių laipšriių. fehįi kiiriri kOh- 
ktiršantai jau ir dabar yra ga
na aukštus laipsnius -prikopę-. 
Konkurse .yra laipsniai: 
TferfliuŠ, Sechhdhš; ‘Priiridš te 
Sutemus. Nematoma, kad hesi- 
ras nė vieno konkttrsanto, ku
ris :riepasiekš bet ktfriA fei$8- 
nio; Ląpsnio pasiekimui 1*01$ 
iauti. Atrinkamų skaičių narių: 
Tehtiuš—35; Šec^ndus—75;
Primuš—125 ir Šupremus—200 
riarių.

konkurso vedėjas greitu lai
ku supažindins df$U$t& koh: 
kursantus asmenišku laišku a- 
pie tolimesnę darbų eigų šia- 

Organizacija taipgi reiškia hie konkurse.
didelį dękiri£uinių visiems dhr- Konkurso Vedėjas

Rauba, 
Paplauskas.
L. AnthfthVičiUŠ 

įrašė:
P-nia Barbara Siaulitiš, 
Kastas Siaulitis.
kon. Senas Petras įraše:

A’htdri Gemhn,
P-nia Anna Skilius,
Filipaš B. BagUžis, 
P-lė Eilėn Saboh, 
Edward Sabon, 
P-nia Anna Shephėtd, 
P-nia Vladislovas Yanulevi- 

čiuš,
P-lė Olga Bedaugis, 
John Dbrvihskds;
P-hia 'jošephihfe ProttovSki,

. Zėribn Pdtrovski,
P-lė Josephinė Anna Alek

na,
P-lė Frances Wesdžiunas.
Kon. Juozas Ascilla įrašė:
Jdšeph Ambrose,
P-lė Stukas,
Alex A. Krones,
P-nia Petronėlė Bieliūnas, 
P-nia Anna Saleckienė.
Kon. P. RapševiČius įrašė:
George Sharko.

Koh. Antanas Visbaras įraše:
P-nia Frances Visbaras.

Harvey kon. A. L. Skirmontas

Sprindis įrašė 
Sprindis 
Misėvičia įra

šė p-riia Lauia Urbik 
Jbhn Karaliui įrašė Vincent 
Plečkaitis
Johh Karalius įrašė Viricėnt 
Urbonas
A’iitarihs Škfinškh įrašė p-nią 
JU1U Sklihšką
KhžimiėraS Miftėika įraše p- 
nią Mikąlįnį Ktesoliėh 
Lbiiiš žėdėikis įrašė p-riią 
Brbriiškvą žėdėikis, 
Lbiiis žadeikis įrašė p-lę Ah- 
Hh žudė

Rockford kOh. St. J. Petratis- 
kas įrašė

Falil Balčeviči'ds 
Michael feėndėr 
Bėh Jūšky 
John Braši 
P-nia Helen Brast 
P-lė Jėahhėtte BrŠst 
Al. Savitski, 
Walter Pyzyhski 
Felik Vasiliauskas 
Alex Gustov 
Jo’ė UŽilbėl 
Ray Hattšmah 
P-lė Bernice Jusky

Kon; Adam Markūnas įrašė:
F-lė Aibiria- šeriutė 
p-hia Liha Janus . 
P-lė Ariiiri Walan£a

Verdhfkh Fetrahskiėtiė 
Wlliikfn Dbihjkhs . ■ ■ ■ w ,

Kon. Juozas Augaitis įrašė:
Bed Hknkš 
Atigifšt Pėttenas
P-da flfetly Dtrinbrhuš'kas 
Edvafd Stiktflaš 
MibUUėl tvariktiškas 
Aibert AVfhė^vicž Jr.
Kon. V. B. Ambrose įrašė:
Jbšėph F; Tarrids; 
P-nia Alfce LlibiS, 
P-rilk Dbrbthy Difedrick,

P-lė Stella Kacevičius.
Kon. John šliužas įrašė:

Jolifl Afidritls.
kon. Thomas Šalkauskas 

įrašė:
P-lė Julia WWCMei,.
P-lė Jeane Rekstfe;
P-nia Anna Liunis,
Ęenedict Litinis,
P-hia VėrdtttbM įsikiš; 3601 

Sb. Uriibft AVė. P-nia V. W- 
kiš vra skviflffikė The Uftfeh 
BotfleV&hl Ėufffet, Šia pažyhiė- 
lu adtestt.

Kon. p-lė Josephine Miller 
įrašė:

j&vh Lhdiga-, 
ČhaHeš Gribhhki;
John P&tėbkas,
Alphonse Pateckas, 
P-nia Petroneila Gretiški. ‘
Kon. B. Vaitekdridfe jftS:
WilIiKm Bažhfr, 
Aiexancira Shlmkilriaš.
Kon; Alex Ambrazevičius 

Jrrišė:
P-hia Marijona Zetikiiš, 
Joseph Grigonis, 
P-nia Ona Vašys,

Antanas Mikuličius, 
Adolph PiVariunas.

Aurora kon. Antanas Stankus 
įrašė:

Kazihiieras Dočkus.
Kon. P. Milaševičius įrašė:
P-nia Petronėlė Kalpack, 
P-hia Mildred Chasha.
Waukegan kon. p-lė Helen 

Gabris įrašė:
P-lė Helen Gabris, » 
P-hia Mary Vanagaitis, 
Alėxarider Rtilės, 
P-lė Helen Krepas, 
Antanas Petkus.
Hlrvey kbh. Gėo. Izbickas 

įrašė:
P-nia Sopinę Dzendolet,
P-nia Alexandra Dektavičie- 

hė. '
bary koh. Chėster Praktirotas

asys, 
P-nia Agnės Micevičia, 
P-lė Albina Pivaritfnas, 
Vincas Btlkuškas. * •
Kon. brante Bulaw įrašė:
P-lė Anna Mackus, 
John Račus, 
P-lė katlierine Kuraitis,

• P-lė Rose Adašiunas;
Joseph Bendokaitis, 
P-nia Mary Bulaw, 
P-nia Malvina Kelnar, 

;p-lė Constance Kelną, 
Kun. John Radin, 
Peter Itadavich, • 
Edwahd Butkus, 
P-le Frances Kvietkauskas, 
P-lė Estelle Jundul, 
Juozas Stulgaitis, 
Matthew J. Page, 
P-lė Jeanette D. Benson, 
P-nia Anna Mikėnas, 
P-nia Bronicė Mikėnas, 
P-nia Sophil LAhdriaitiš, 
P-lė Annh Tuleski.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Delegatai

Lietusių Kongresą 
Demokratijai Ginti, 
skyriaus įvykštan-

P-hia katrina feidlauskaš,
James Primer,
P-nia Olėsė Kukenaiiskas,
P^-nia Mrity YučiuS, liriksmb 

budo moteris,
John Kandlier>
P-le Nėllię Šidlauskas, yra 

phsižymejusi darbuotoja.
jP-ia Helen T. Primer, 
Mykolas Prokurotas;
kon. p-nia Marion Ascilla

įrašė:
t-Įė Aida Valaitis;
P-nia Julia Bagavich,
P-nia Anria Orbon;

\ ?-nia Julia Vainorius,
P-lė Ida Karis,
: ’-nia Mąrjr Berzinskas, 
feaymond R. Kliekėvičius.
tVaukegan kon. p-lė Jennie

Laurel įrašė: *
P-nia Agnės Paluckis,
Anton Palufckis,

' fedward PaifaČkib, 
P-lė Eleanor Rttkhs.

Kbn. p’4ė Aflioihėtib fcacėViČiUS
/ 1 įrašė: J

Čhica- 
pietų.

t>

Amerikos 
Lietuvos 
Chicagos 
čioj konferencijoj gruodžio 19
d. 1937 m., Burinskio svetai
nėje, 2244 W. 23rd Pi., 
go, 111. Pradžia 1:30 po 
Malonėkite būti:

J. Naujalis’ 
P. Rtemėikis 
P; MilaseVičiuš 
Dočkus 
T. RypkėVičia 
Šalaveičikienė 
P. Brazis 
Mbškel 
J. Markus 
A. Jakštienė 
G. Mittskus ‘ 
F. Abekas 

Mickevičius 
Vėšys

W. Maukus v 
. Juns 

p. sveinys 
žemaitis 
A. Bulis 
P; Pronškus • 
P. Galskis
A. > K&ulinifenė 
F. Grigaitis
B. švelnienė 
V. Ambrose 
S. Viiienė
J. Matulis
K. kungienC 
X: Saiki® 
i3. Mmstfčitiii 
P. Miller 
Geniotis 
Grakauskas 
K. Matekonis 
F. BYfej tiš .
J. Ascilla 
t. Stanioiris 
j?, čere&ka
K. Repukas



Diena Iš Dienos
techni-

Drg.

Ji ten apsigyveno su vyru, p. 
Shereliu, netrukus po vestuvių. 
P-s Sherelis ten tarnauja Ame
rican Telegraph ir Telephone 
bendrovei kaipo vielų 
kas.

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

TO

4;/'V
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Nepaprastas

) ' Antradienis, gruod. 14, 1937

Padidėjo Reikalą 
vimas Pašelpų

žuvimas pašelpų. 1'.’tdidčjiinas 
reikalavimų paš* .pu s« :kia į 
20 nuoš. Chicagoje ir 12 nuo
šimčių visoje valstijoje.

Dr. K. Norkaitis 
Bridgeporte

Okulistas, Dr. K. Norkaitis, 
kadaise turėjęs ofisą ir laikro
džių taisymo vietą prie Milda 
Teatro, po trejetos metų vėl 
grįžo į Bridgeportą ir atsidarė 
ofisą buv. Dr. A. J. Karaliaus 
vietoj, 3147 S. Halsted St.

Okulistas K. Norkaitis turi 
ilgų metų praktikos savo pro
fesijoj ir todėl gerai supranta 
akinių pririnkimą ir laikrodžių 
pardavimą bei taisymą. Linki
me jam gerų pasekmių! V.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Albert Linhart
Pondelick, 22

Fved Danner, 
Zeman. 18

Edward Kier,
Žak, 22

v

Alex Lietuvninkas 
Ursula Petrela, 43

Zarasiškių Kliubo 
Narių Domei

“N.” Skaitytojams f

24 su Blanche

27, su Irene

27, su Elsie

49. . su

Kliubiečiai-tės, priešmetinis 
susirinkimas, kuris turėjo įvyk
ti ketvirtadienį, gruodžio 9 d., 
dėlei kai kurių priežasčių nu
keltas, į sekmadienį, gruodžio 
19 d. kaip pirmą vai. po pietų 
pp. Žukauskų namuose, 2126 
So. Halsted St.

Plaučių 
“Dumplings”

J. Pocius, Naujienų rėmėjas, 
laikęs taverną prie Halsted ir 
33rd St., šį antradienį rengia
si pavaišinti savo draugus gar
džiai išvirtais vadinamais “Lung 
Dumplings,” tai yra pyragai
čiai arba kaip kiti vadina—rie
stainiai. Kviečiami visi atsilan
kyti. V.

Cicero Namų1, 
Savininkai Šiandien 
Rinks 1938 Valdyba

Nariai-rės esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes be 
rinkimų naujos valdybos, dar 

turime daug svarbių tarimų 
išspręsti, o po susirinkimo vai
šės prie skanaus alučio.

Vajasiškietis

Susirinkimas Įvyksta Liucsybės 
Salėje

Ke-

A. Sabaliauskienė 
Grįžo iš Ligoninės

MARQUETTE PARK — 
lėtą dienų atgal iš German Dea-
coness ligoninės namo grįžo p. 
Apolonija Sabaliauskienė, 2540 
South Maplewood avenue. Prieš 
kiek laiko ji nusilaužė kairią 
ranką virš alkūnės. Nelaime 
įvyko, kai p. Sabaliauskas pa
slydo eidama laiptais.

Ranka dabar yra įdėta gipse; 
ir turės išbūti formoje apie i 
septynias savaites laiko. Ligonę 
prižiūri jos duktė p. Aldona 
Sherelienė, kuri atskubėjo į Chi
cago iš Hastings, Minnesota, 
kai tik sužinojo apie nelaimę.

CICERO—šiandien, 8-tą va
landą vakare, Liuosybčs svetai
nėje įvyks Cicero Lietuvių Na
mų Savininkų politikos kliubo 
priešmetinis susirinkimas. Kiek
vienas Cicero lietuvis, turįs ne- 
judamo turto, privalo šitame 
susirinkime dalyvauti. Bus 
svarstomi visi praeities ir atei
ties reikalai, kurie paliečia kiek
vieną namų savin'nką ir pa
čios kolonijos gerovę. Nuo na
mų savininkų priklauso kolo
nijos tvarkingumas ir progre
sas.

Susirinkime taipgi bus ren
kama valdyba 1938 metams. 

I Nariai, kurie yra atsilikę si? 
> mokesčiais, yra prašomi atsi
skaityti, jei nori pasilikti gera 
me stovyje ir turėti kliubo pa
ramą savo interesų apgynime.

Kiiubietis

SUSIRINKIMAI

but.na’i ats.lanky

ščrinir.kų mitinis
Bendrovės name,

Liet. Dem. Organizacija. 12 VVard laikys metinį susirinkimą tre
čiadienį, gruodžio 15 d., Hollywood svetainėje, 2417 West 
4£rd St., 8 vai. vak. Visi nariai prašomi 
ti, bus rinkimas naujos valdybos.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės 
susirinkimas trečiadienį, gruodžio 15 d.,
1401 S. 49th Ct., Cicero, III., 7:30 vai. vakare. Naujos val
dybos rinkimai ir raportai. —M. Jiacyno, sekr. z

Roselando Amerikos Lietuvių Laisvamanių E.inės Kultūros 
Draugijos No. 1 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks 
utarninke, gruodžio 14 d., Darbininkų svet., 10413 South 
Michigan avė, 8 v. v. Visi nariai malonėki! e atsilankyti į 
susirinkimą, nes turime labai daug svarbių reikalų ir bus 
delegatų raportai iš įvykusio Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijos pirmo suvažiavimo. Taipgi 
bus valdybos rinkimas ateinantiems metams.

Grace Kuchin, sekr.

fSvetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems^ Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

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

Telefonas CANAL 9585

iznieriams

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

Prašome užsisakyti iš
Kalėdų šventes galėtumėm

Paveikslai atvaizduoja 
tuvos buvusius 
vaizdų.

Lietuvaitė sunkiai 
sužeista šokant 
iš automobilio

' Sidabriniai re knienys stalui 
pusdykiai

šiandien “Naujienoje” telpa 
pranešimas apie “Naujienų” ne
paprastą pasiūlymą skaityto
jams. (Tas pranešimas turėjo 
tilpti yakar, bet dėl techniškų 
kliūčių nebuvo galima to pada
ryti. šios dienos, kuponas' atsto
ja du).

Pagal pasiūlymą, kuriuo ga
li pasinaudoti tiktai “Naujie
nų” skaitytojai, už šešis paei
liui numeruotus kuponus ir 99 
centus kiekvienas skaitytojas 
gali gauti šešių šmotų setą si
dabrinių reikmenų stalui. Sėtas 
susideda iš

Vieno peilio u
Dviejų šakučių (skirtingų rii- 

ių> ' ' /
Vieno šaukšto
Dviejų šaukštukų (skirtirgy 

rusių).
“ Taupant kuponus per š šias 
savaites, galima įsigyti šešis 
setus, kas sudarys piną stala

X

reikmenų kompletą patarnavi
mui šešiems žmonėms.

Smulkmenos apie pasiūlymą 
su kuponu randasi pranešime.

Pastaruoju laiku atslūgus 
bizniui ir bedarbiai vėl žymiai 
padidėjus, padidėjo ir reika- Garsinkitės “N-nose”

t

gardus gėri- 
Gerkit Lietu- 
Krupniką su 
arbata, paša-

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai 
mas. 
višką 
karšta
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus ta- 
vernams orderius pa- 
dunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelį

4

Bernlce Vaitiekus.

Sulaikyti kiti trys jauni lietu 
vi ai, su kuriais ji važiavo

lietuvaitė, Bernicc
21 m., 4049 S. Map-

Jauna 
Vaitiekas, 
lewood Avė., sunkiai susižeidė 
šokant iš greitai bėgančio au
tomobilio. Ji skubiai buvo nu
vežta į Soutlitown ligoninę. 
Spėjama, kad ji šokdama iš 
automobilio „persiskčle galvą.

Brighton Park policiją su
laikė atklausinėjimui tris 
su ja važiavusius lietuvius. 
Tarp sulaikytųjų yra jos vai
kinas Alfred Butkus, 25 m., 
3500 So. Union Avė. Jis sako, 
kad jos tėvai tankiai jį bar
davę, kam jis ją išvežęs ilgai 
sulaikydavęs. Važiuojant na
mo, prie 39 ir Western Avė. 
ji paklausiusi, ar jis pildysiąs 
prižadą jos tėvams ir ar jis 
vežąs ją namo. Kada jis atsa
kęs teigiamai, ji šokusi iš au
tomobilio, nes ji dar nenorė
jusi gryšti namo-

Kiti du sulaikytieji jaunuo
liai yra Antanas Janulis, 19 
3437 So. Union Avė. ir Peter 
Fucucs (Pocius?), 42 m.? 3212 
So. Lowe Avė.

Vėliausiomis žiniomis, su
žeistoji jaučiasi kiek geriau ir 
jau buk atgavusi sąmonę, bet 
atsisakė suteikti kokių nors 
paaiškinimų apie savo šoki
mą iš automobilio.

Raudono Kryžiaus
Pirmos Pagalbos
Stotys Prie Kelių
Teikia Patarnavimų Sužeistiems 

Nemokamai

Chicagos Raudonojo Kryžiaus 
skyrius turi įrengęs dvidešimts 
penkias pirmos pagalbos sto
tis prie didžiųjų vieškelių, ei
nančių į Chicago. Tos stotys su
teikia patarnavimų automobi
lių nelaimių sužeistiems žmo
nėms. Patarnavimas duodamas 
dovanąi.

Dvi naujos stotys buvo ati
darytos tik šiomis dienomis.r 
Viena randasi Glen Ellyn poli
cijos nuovadoje, prie 498 Penn- 
sylvania avenue, o antroji— 
ties 23 East First Street, Hįns- 
dale, III., policijos rūmuose.

Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Ekstra
Rųšies

Aukštos 
Rųšies .

“Naujienų” metinis 
koncertas

Naujienų” metinis koncertas 
■vyks vasario 13 d. 1938 m. So- 
<o‘ų svet?i ė j . K-nj.rt> iro 
pama bus labai į a r . Da y- 
zaus chcraŲ sslist y, smuik nin- 
kai ir $okėjai.

Vertė

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galit Gauti Setų Kiek Tik Norite
TIKTAI Už

& '

WWp-',.

ZV* L

“Faun 
Design 
Gražus

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, noiint įs gy- 

. ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus ( musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gab'lu, 6 a in''- 
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. Su 6 Knn°noin

- J ■ L_ ■■■■■_

c

INTERNATIONAL
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Lortg Avė.

Tel. Rep”blic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
<.qrrcen«d) ........   tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............,................... ....

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
nsokius rr.kandus bei Storus. Ve

ži m j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
•antuotas. Taipsri pristatom an

glis j visa« miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VARUS 3408

Setas

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
liu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
w sidabru dengti, kad ilgiau laikytų. p

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą
Puikus pilnas

ROGERS
Sidabro Setas.

Tiktai po. 990 už 
kiekvieną setą 
su G kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos 

Dėžė dėl 6 ar 8 setų
'tiktai $J.75
su 6 kuponais

Sos sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra, 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. • ;

Large Servlng Spoon 
Butterknlfe, Sugar SpOOM

Tel. Boulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS 

JUOZAS BIKNIUS, Sav.
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudihiosi dienos yra ket
virtadieniais, 
tadieniaisir 
popiet. Pirtis 
tom pačiom
se kambariuose. Kaina 40c vpat. 

4625 SO PAULINA ST.

penktadieniais, Šeš- 
sekmadieniais iki 

dėl vyrų ir moterų 
dienomis, atskiruo-

Garsinkitės “N-nose”
■ ■ --------------------------------------------------------- ----------------- --------------------------

; DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti (vairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaiaų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko Ieš
kot. pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų hne 
galima gauti.

> FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija (rengta pir 
ino« rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
TpI ENC, 58R8-KR40

No. 4598 — Išėjimui sūknelė Bile 
kurios tamsios spalvos materiolą 
alima vartoti šiai eleantiškai suk
nelei. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgj 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai7 parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina t 15 centų. Gali
te pasiųsti pihigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago*, III.

čia Įdedu 1'5 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...——-
' ’ ■ 1

Mieros ___________per krutinę

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS 
1739 S. Halsted 
Chicago, III

Norint įsigyti 
kuponų paeiliui 
setų, ar dėžę — atneškit, 6tkuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už. dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir, pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

i

Siunčiu

St.

užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
rONSILAI IŠIMAMI 

už ..........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ...... _
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ........ .....
EKZAMINA VIMAS

OFISE __________
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

>12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue
5727.

kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit manVardas
(Vardas ir pavarde)

Miestas
(Adresas)

‘4

♦t1

»—........... .....
- (Miestas Ir Valstija)

KREIPKITĖS Į NAUJIENAS 
1739 South Halsted Street

/ X-

Atdara iki 8 vai. vakare, sekmadieniais nuo 9 iki 1 p. p.
_____________________ :------------------->_________

anksto, kad prieš 
pristatyti.
Darių-Girėną, Lie-

valdininkus ir daug kitokių

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Vietory M70

r r

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Kupono Nr. 1 ir 2

Valstija ..
Gruodžio 13 ir 14

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA



Antradienis, gruod. 14, 1937 1 '

Nauja Palaimintos 
Lietuvos Draugijos 
Valdyba
Pirmininkas- K JKckus; Sekr 

G. Pakeltis

BPJDGEPORT — Gruodžio 
8 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoje įvyko Draugijos Palai
mintos Lietuvos, priešmetinis 
sitfsirinkinaasy kuriame buvo iš
rinkta 1938 metų valdyba. Ją 
sudaro: .

John Jackus, Pirmininkas 
Adant Subaitis, Pirm, pagel- 
bininkas-
G. Pakeltis, Nut. Raštinin
kas
F. MLckeliunas,. Fin. Rast.
F. Medalinskas, Iždininkas
F. MargeviČia, Kontrolės 
Rašt.
F. Sherpetis, Iždo, Globėjas
A. šatkus, Maršalka
B. J. Jakaitis, Auditorijos 
Atstovas'
K. Stulas, Taikos Teisėjas' 
A. Gurskis, Teisėjo Rašt. 
A., Subaitis, A. Tamkevičia 
P. Augustinas—trustees
A. Tamkevičia, J. Kivilis, K. 
Stulas—Knygų Revizoriai.

atsistojimu pagerbė John Bu~| 
rčiką^ D\jos narį4, kuris mirė 
liapk. 17 d.

Dalyvaus Jubiliejuje
Draugija priėmė Teisybės 

Mylėtojų Draugijos kvietimą 
dalyvauti tos organizacijos 4.0 
metų Jubiliejaus paminėjime, 
kuris įvyks sausio 2 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje.

Vakaro komisija raportavo,, 
kad pelno paliko apie $2Q0. Ra
portą priėmus, susirinkimas ne
tarė paimti Liepos Daržą, birž. 
19 d., ir surengti pikniką su se
rijų bilietais $25.00, $10.00 ir 
$5.00 dovanomis.

Andrius Ūkelis — 
Nesanitariškų Darbo 
Aplinkybių Auka
Buvo Veiklus, Kilnių: Minčių

Socialistas

ir

Daugelis 
narių, kaip 
Pakeltis ir 
1937 metų

Susirinkimą atidarius, nariai

naujos valdybos 
pirm. Jackui, sekr. 
kiti yra nariai ir 

valdybos

BEINORIUS 
su šiuo pasauliu 
dieną, 12:30 vai. ,

ANTANAS
Persiskyrė 

gruodžio 11 
popiet, 1937 m., sulaukęs žilos 
senatvės amžiaus, gimęs Ra
seinių apskr., Viduklės par. ir 
mieste.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Realiją, po tėvais Pet- 
rokaitę, 2 dukteris Stanislavą 
Roženskienę, žentą Mikolą ir 
jų šeimyną ir Eleną, 2 sūnūs 
Felix, marčią Eleanor ir An
taną ir jų šeimynas, brolį 
Louis, anukus ir anūkes, 3 se
seris, Vęxoniką Jablonskienę, 
švogerį Antaną, Prancišką 
Kasmaiiskienę, švogerį Stanis
lovą, Antaniną, ’ Beiiforaitę, * 

-Švogerius Antaną Petruką ir 
J'Antanas BerlTnskis Tr^m Šei- 
; mynos ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks , gruodžio 
14 d., 8:00 vai. ryto iš J. F. 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

»Visi a a. Antano Beinorio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

] lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ats:sveikinimą

4 Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys ir Kitos 
Gimines.

Laidotuvių pirektorius John 
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

naująSusirinkimas priėmė 
narę, Magda Grigaitis, kurią 
perstatė S. Veselis ir G. Pakol-* 
tis.

Auditorijos atstovas pranešė', 
kad namo reikalai yra atsidūrę 
federaliame teisme ir yra po 
receiveriu.

Iš kitų raportų paaiškėjo, 
kad draugija išmokėjo ligoniu 
pašalpa $35.00 Mrs. Josephine 
šacauskienei; Mrs. Stella Tu- 
belienei $300.00 vyro pomirti
nės; Step. Drigotui $150.00/pus
brolio pomirtinės; J. Rizgėnui- 
-*-$100 už garbės ženklui. Bu
vo ir kitokių, mažesnių išmokė
jimų. G. P. Nut. Rašt.

Chicagos Masonų organizaci
ja, Shriners, organizuoja žie^- 
minį cirką, kuris vaidins nuo 
Kalėdų dienos iki sausio 8, 
Tarptautiniame Amfiteatre kur 
vyko automobilių paroda. Visas 
Cirko pelnas yra skiriamas 
labdarybei. , z

Treji} Metų Mirties 
Sukaktuvės

Antanas Mazenis \
persiskyrė su šiuo pasauliu 15 
d. gruodžio, 1984 m., sulaukęs 
50 metų amž., gimęs Maženių 
kaime, Panevėžio parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Veroniką ir dukterį 
Genevievę.

Liūdnai atminčiai muąų 
brangaus vyro ir tėvelio, bus 
laikomos Šv. Mišios Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčio
je, 15 d. gruodžio 1987 m., 8 v. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan- 

: kyti į pamaldas.
Mes Tave musų brangusis 

l vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime Tu pas mus jau 
nebesu^riši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk bus ateinant!

Nuliude liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.
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No. 1344 — Paprastas bet gražus mezginys. Kaip beina 
tant jį nitsimegsit linosu nuo darbo laiku.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1344

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė ...... ...................................... ...............................

Į Adresas —..............

| Miestas ir valstija 
MM* MM MM*

MAR^UETTE PARK — Gruo
džio 7 d., Lietuvių Tautiškuo
se kapinėse buvo palaidotas 
ANDRIUS ŪKELIS. Velionis 
paėjo iš Lietuvos, Kulbkųt kai
mo, Liudvinavo valščiaus, Ma
rijampolės apskričio. į šią ša
lį atvyko, kaip ir daugelis iš 
musų, dar būdamas jaunuolis. 
Gyveno ilgą laiką Omaha, Nebr. 
Ten gyvendamas aktyviai vei
kė darbininkų judėjime* Prigu
lėjo prie LSS. ir buvo veiklus 
jos narys. Vėliau, ekonominių 
aplinkybių verčiamas, negalė
jo . prigulėti,, bet visuomet, bu
vo. nuoširdus socialistų draugas. 
Tokiu* jis paliko iki mirties* 
Savo laiku prigulėjo prie TMD 
ir buvo jos aktyvus narys.. Ve
lionis Andrius, prigulėjo ir mi
rė, būdamas pilnu, nariu. ‘SLA 
36-tos kuopos. Į SLA įstojo 
dar būdamas jaunas,: ir per visą 
savo gyvenimą buvo/ darbštus 
SLA narys.

Neretai, Andrius, gindamas 
SLA nuo atžagaręiviškų užma- 
tų, įsigydavo sau priešų, bet iki 
mirties išlaikė savo idejališkiš- 
ką nu’sistatymą, už ką velioniui 
reikia atiduoti didele pagarba. 
Skaitė “NAUJIENAS” ir buvo 
jų neatskiriamas draugas.

49M0B

STANISLOVAS PETROŠIUS 
(Mirė Gruodžio 15-tą, 1936)

Jau sukako metas kai negai
lestinga mirtis išplėšė iš musų 
tarpo mylimą musų tėvelį.

“Tebūna tau lengva žemelė,
Kuri po visų darbų ir rūpes

čių tave pridengė.
'■<' • '1 ■ 1 : 

. , Nors laikas,: bėga, mes nie
kados neužmiršime tavęs.<

Tavo paveikslą musų širdy
se atminimo rėmuose laikysme 
visados.

Ilsėkis Ramybėj.”
Už .a 

užpr<xytos 
trečiadienį, 
vai. ryto, 
bažnyčioje.

širdingai 
draugus ir 
ti šiose atmininio Miš.’ose ir 

. iš kalno norime išreikšti pa
dėkos žodį dalyvavusiems.

y * a
Nuliūdę dukterys:

Josephine, Bertha, žentai 
ir Anūkas.

a. musų tėvelio sielą 
trejos Šv. Mišios, 
gruodžio 15-tą, 8 
Šv. Jurgio parap.

prašom gimines, 
pažstamus dąlyvau-

Ii nVFIUtLUhL.IIsivS' Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
r Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316: So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Velionis Andrius buvo nese
nas žmogus, vos 55 metų. Ank
styva mirtis paliko,, kaip ir 
d^ugilį kitų darbininkų, kuriuos 
be laiko į kapus nuvaro neš^- 
hitariškos darbo, apystovos?Va
lionis atvykęs Chiaagon^ liko 
užkluptas bedarbes. Būdamas 
ilgus metus' be- darbo ir jausdar- 
mas, kadi jo gyvenimo draugei 
yra perdaug sunki našta nešti 
ivisą pragyvenimo atsakomy
bę, pats apie metus laiko At
gal stojo į; darbą, kur geležies 
dulkės Užnuodijo plaučius. Pa
sirgęs apie šešias savaites^— 
mitoe. Taip, jis mirė ir amžinai, 
jo gyvybė liko sunaikinta ka
pitalo naudai'. Bęt Andriaus 
išviesios darbininkų kliasės idė
jos,. kova, prieš kapitalizmą* fa
šizmą, ir klerikalizmą pasiliko 
ir ją tęs jo, idėjos-likusieji drau
gai.

Rytoj Cicero L. L 
Namo Bendroves 
Šėr ininkų Sus-kimas
Rinks Naują Direkciją 1938 

Metams

Lietuvos Kaimynas

West Pullmano SLA
55- Kuopa Už Pažan-

. ' ■ ■ * . ' L: .

giuosius Kandidatus
Beveik Vienbalsiai Nominavo

Visus Pažangiųjų Sąrašo 
Kandidatus

WEST 
dienį po 
SLA 55 
Pildomąj ą Tarybą, 
buvo sekami: '

PULLMAN—Sekma- 
pietų West Pullmano 
kuopa nominavo SLA 

Rezultatai

F. J* BagočiuS) Prezidentas, 23
J. K. Mažukna, Vice-Pres. 22 
M. J. Vinikas, Sekretorius 13 
(Miliauskas,' Sekretorius 10)
K. P. Gugis, Iždininkas 23
S. Mockus, Iždo Glb. *23 
E. Mikužiutė, Iždo Glob.’_
Dr. J. Stanislovaitis,
(Dr. S. Biežįs, Dr.-KvoL 1)

’ ;4 Rep. M.

-. Aii. r

Į CLASSIFIĘD APS
Miscellaneous

(vairus
Business Chances

Pardavimui Bizniai

CICERO — Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrovės Visuotinas 
Priešmetinis šėrininkų Susirin
kimas įvyks trečiadienį, gruo
džio (Dec;) 15 d. 1937 m., 7:30 
v. vakare, Savoj svetainėj, 1401 
-3 So. 40th Ct., Cicero, III. .

Gerbiami šėrinįnkai-kės. Visi 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime. Bus 
išduotas Už 11-ką. mėnesių ra
portas iš' B-vės stovio. Kiek
vienam šėrininkui turėtų rūpėti 
savo įstaigos visi dalykai. Taip
gi, bus rinkimai direkcijos 1938 
metams. Kaip visiems yra ži- 
noma^ Bendrovės reikalai dau
giausia priklauso nuo direkci
jos darbų.

Jei jusų\ antrašai nėra tei
singi tai juos pataisykite, taip
gi' atsiimkit© savo Šerus, jei dar 
neatsiėmėte. Bukite visi ir vi
sos laiku ir suteikit B-vei ge
rų ir naudingų patarimų namo 
gerovei. Kviečia , visus B-vės 
direkcija, v

Tel. Vittory 4965 
STOGDENGYSTfi.

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

.BRIDGEPORT ROOFING CO* 
3216 So. Halsted Stieet

TAVERNAS ir restaurantas par
davimui — gera vieta — įkurta de
vyni metai — apleidžiant miestą 
dėl kito ' biznio. O’CONNELL’S, 

2128 So. Halsted. St.

Sekr. M. Jacyno

Gavęs $60100 
Baliavojo, vėliau 
Nusišovė-

Dar Apie J. Saduno Mirtį

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO KAIPO JA- 
NITORIUS prie namų. Moku visą 
namų darbą — malevoti, karpente- 
rystę, electrician ir tt. Atsišaukite. 
3443 So. Union Avė., Antros lubos 
priešakyj.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠAPA 
—iš priežastie^ savininko mirties. 
Brolis parduoda. Atsišaukite •

John Radžius, 240 W. 51st St.

Real Estate Eor Sale
Namai-2emė Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su CoiJ 
Baksais ir sinkom. Taipgi- štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, regi eterius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te

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 lbtasfc

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. VVestern Avenue 

Hemlock • 0800.

’ 23
22

[SUogeris
K; ■
įįi šiuo pasąuliu 
^7 *15 vąL ryto 
jkęs pusės amž.,. 
LAJ ąpskr., Šedu

vos par., šilaiNęųįų/ kaifno.
Amerikoj. išgyveno 48 m.
Paliko. dideliame nuliudime 

brolį Leoųą ir brolienę/ Brigy- 
tą ir brolio sūnų it 2 dukte
ris ir gimines ' , ‘.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje,. 68347 So; Western 
Avė. Laidotuvės įvyks ketver
ge, gruodžio 16/ dū 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į Gimimo 
Pan; šv. par. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaK 
dos už velionio sielą, o iš^ ten 
bus nulydėtas į šv. 
kapines.

Visi a. a. Petro 
giminės, draugai

Petras,
Persiskyrė? 

gruodžio;*^: 
1,937 m., stllg 
gimęs -Panelį

Kazimiero

Šliogerio 
ir pažys- 

atąmi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ląidOtuvėse ir'-su
teikti jam pąMkutinį patarna
vimą ii; atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
« f ’ -

Patarnauja Uid; dir.. Ant. Pet- 
: kus, Tek Grovehill 0142

i Mikolas Kunevičia
£ 'i

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 11 dieną, ll*35i valandą
;■ vakaro, 1937 m„ sulaukęs pusės amžiaus, giinęs Kauno apskrity, 

Usvainių "parapijoj , .. . ' k. ■ ■
Į Paliko dideliame nuliudime moterį Stelių, po tėvais Bagočiukę, 

dukterį Helen Swansoni žentą Clifford, Švogerį Antanu Rsinį, 
2 pusbrolius Stanislovą ir Francifikų Kunevičius i-fr jų Šeimynas, 
Švogerį Antaną. Bagočių,. 2 švogerkąs-MBarborą Sniubas ir Ve- , 
toniką Schwąrtz ir jų šeimynas ir daug kitų., giminių. O Lietuvoj 
—2 seseris ir giminės, . v

Kūnas pašarvotas J’ąndasi koplyčioj, 3364 So. Halsted; St.
Ldidotuvės įvyks ketverge, gruodžio 16.(1. 8'00 vai,, ryto iš 

koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą,, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. .. 7 ■ >

Visi A. A. MIKOLO KUNEVIČIAUS giminės, dfaugąį ir pažįs
tami esat nuoširdžiai- kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir( suteikti 
jam paskutinį, patarnavimą-ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir kiti: Giminės..

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeiką, Tek YARDS 1188. ' ;

kitur,
S. E. SOSTHEIM' & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TURTO IŠPARDAVIMAS 
HOWE STREET ARTI CENTRO 
2 aukštų freiminis budinkas —• 

pečium šildomas—krautuvė ir trys 
flatai — geros sąlygos — prie pat 
transportacijos — Lincoln Parko. 
Greitam pardavimui $3550—$1500
pinigais, terminai kaip patinka.

WELLS--CHĮNBERG CO. 
1139 Lawrence Avė., 

Longbeach 4104.

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

6828 Stony Island.

BARGENAI 
ir plytų, 2 

flatai, 1 ke- 
— uždaryti 
2 karų ga- 

Va bloko —
PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 

sernė — gera vieta — biznis gerai 
išdirbtas. 570 West 18th St.

Jonas Sadunas, pirmiąus tu
rėjęs taverną prie 102 ir Mich
igan avė., o vėlesniu laiku ga
vęs už taverną $600.00 dole
rių, baliavojo. šį rytą (šeštAdie- 
nį), apie 9 v. rašančiam šituos 
žodžius teko matyti Saduną 
tavernoje prie 107 gatves ir 
Edbrooke1 avė., bet apie 2:30 
v. popiety .patsai nusišovė prie 
107 gatves ir Michigan avė.

Jo draugas Kisonis pasakoja, 
kad : rAcfęs‘Sfeduną jau nebegy- 
va, galvoj Raidai suskaldyti ir 
lubos aptraškytos krauju su 
plaukais.

Velionio 
ta jo buto 
ryje, ties 
Avė. Buvo 
žiaus.

Kūnas dabar randasi pašarvo
tas Lachawicziaus koplyčioje, 
ties 42 East 108th St., Rose
lande. Laidojamas antradieni 
rytą, šv. Kazimiero kapinėse. 
Apeigų bažnyčioje nebusią.

Koresp.

CLASSIFIED
SKELBIMUS '

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Lietuvė Užmigo P” 
kydama Cigaretę. - 
SnnkiaiApdegė

Gaisras čepulėno Name

kūnas buvo atras- 
miegamam kamba- 

10655 'S. Michigan 
apie 48 metų, am-

ROSELAND — Prano čep

FORKLOSURO
2% aukštų freiminis 

dideli penkių kambarių 
tūrių kambarių flatas 
užpakaliniai porčiai — 
ražas, — mokykla už
arti Central Park ir Divcrsey Ave
nue — senam savininkui kainuoja, 
virš $10,090 — kaina dabar tiktai 
$4,950 — terminai. Kreipkis ar ra
šyk W. R. LEMKE,

3638 North Keeler Avė.,. 
Tel. Avenue 1924

KAS KĄ TURITE MAINYTĮ
ĘR1GHTON 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 1 '5, • 4 ’ ’l'U

Turime visokių kitokių bargenų: 
namų ir farmų pardavimui ar mai
nymui.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0806

ADMINISTRATORIAUS IŠPAR
DAVIMAS, likviduojant turtą:

4 auktų plytinis, 3 flatų ir krau
tuvė $2<)(K).OO. 553 W. 18th Street. 
Ir 2 aukštų freiminis užpakaly.

4 aukštų plytinis, 8 flatų ir 3 au
kštų, plytinė barnė užpakaly $3,500 

1835 Canalport Avenue
Del informacijų pasiinatykit su

___________ _____ __  užpakaly
1942 So. Halsted St.

4 K F- UJIEMA^L .
175 West Jackson Blvd. ir už

Business Service
Biznio Patarnavimas

HOSELAND — urano Cepu- 
lėno name, 10807 Indiana av., 
antram aukšte gyvena lietu
viai. 9 d. gruodžio moteris pra
dėjus rūkyti cigarctą, užmigo, 
iš cigareto kilo gaisras. Lan
gai suplyšo, “fprnišiai” sude
gė, ir net skylp pradegė pagrin- 
dis iki apačiai.. Moteris, kuri, 
gulėjo su cigaretu, apdegė. Nu
vežta ligonbutin. Tuo laiku, 
apie 3:00 vai. po pietų, Čepu- 
lėnų nebuvo namie.

Koresp.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL
Anglys

MARIJONA SHEMEŽIENĖ, 
po tėvais Kishkunas

’ Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 d., 1:30 vai. ryto, 

.1937 m... sulaukus 36 m. amž., 
gimus Plymouth, Pa.

Chicagoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, 5 sūnūs: Edwar- 
dą, Antaną. Joną, Raymondą 
ir Adomą, brolį Louis Kish- 
kuną ir bręlienę Valeriją, 2 se- 

i seris Clara Tegtmeyer ir švo- 
geri Harold, Julia Polites ir 
švogerį John, dėdes, tetules ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 2225 So. 
Ęeavitt St., Chicago. Laidotu
vės' įvyks pąnktadienį, gruod. 
17 d./ 8:30 vai ryto iš namų 

. į Aušros Vartų par. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 

, maldos už veikmės sielą, o iš 
ten bus rfulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Marijonos £heme- 
žienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalvvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyrąs, sunai, brolis, brolienė, 
sesefys, dčd’ės, tetos ir gimines
La’d. Direktorius, Lechavičius 

.. ir Sunai, Tel. Caųal 2515.

Skalbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pąčios Naujienos 
yra naudingos.

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

LUMP .............................
MINE RUN ............. -....
EGG ..................................
NUT ................................
SCREEN1NGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

t Urba FJower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

B —Bankictams—Laidotuvėms— 
Ir ‘ ' Papuoiimams Į 4180 Archer Avenue 

Ph(mą LAFAYRTTE? 5800'

JONAS SADUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 11 d., 2:00 vai. po 
pietų, 1937 m., sulaukęs 47 m. 
amžiaus, gimęs Vilkmergės 
apskr., Anykščių par.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko ddieliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Nausė- 
,dą, sųnų Joną, dukterį Nellie 
Vistort, žentą Pefrą ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cz’iaus koplyčioje, Roselande, 
42-44 Eąst 108th St. Laido
tuvės įvyks arttradienį, gruod
žio 14 d., 9:30 vai. ryto. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau- 

x tiškas kapines.
Visi a. a. Jono Saduno gi

minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę- liekame,
Moteris, Sūnus,. Duktė ir 

kitos Giminės
4 *

Laidot. Direktoriui Lachawičz 
ir Sunai, Tel; CANAL 2515.

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

4028 WENTWORTH AVĖ.
Boulevard 4028.

JEI TURIT
I KA PARDUOT M

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
i BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI į

Pašaukit mus tuojau

GANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit, nuolaidą.

iMmiiMHMi i*uui



NKRCHI

, NAUJIENOS, Chlcago, UI. Antradienis, gruod. 14, 1937

Paskyrė $10,00J,00) [Daugiau Sniego 
m • • iri • * lArna Dnr Rlncri Ekonominių niausi 
mų Studijoms

į Arba Dar Blogiau 
Lietus

General Motors Viršininkas 
steigė “Alfred P. Sloan 

Foundation”

Oro pranašas pranašauja 
Chicagai nemalonų orą. Jis

Alfred P. Sloan, General Mo
tors Corporation, automobilių 
pramonės, viršininkas, vakar pa
skelbė, kad skiria $10,000,009 
(dešimts milionų dolerių) Al
fred P. Sloan Foundation (Fon
dui), kurį įsteigė finansavimui 
ekonominių klausimų studijų.

Savo pareiškime Sloan sako, 
kad jo žinksnis neturi nieko jįfornjoi 
bendro su G. M. korporacija ir 
yra grynai jo asmeniškas da
lykas. Fcndui pervedęs 100,009 
G. M. šėių, kurių įplaukos Fon
do darbą finansuos.

Fondas bandysiąs spręsti pra-Ua^)a* sutrukdys judėjimų 
monę liečiančius ekonominius •*sanic nu‘-4se. 
dėsnius, kad “kaip pramonei, 
taip darbininkui užtikrinti sau? 
gesnį rytojų ir pastovesnį gy
venimą.” (Sp)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

......... ■

jį ir išdavė, nčs kada policija 73 Metu Senis 
jj suėmė vien iš nuožiūros ir . .
be jokių įrodymų, tai užtiko S\3SU1C IVlclUClOSl 
pas jį tą knygelę ir sužinojo 
apie jo plėšikiškus darbus. 
Kartu greitai jį identifikavo 
ir apiplėštieji žmonės.

ves nesenai teisinas panaiki-j turbūt manydami, kad toj dė- 
no, nežinia kur dingo. Ji iš
ėjo penktadienio vakare ir brangenybės, 
daugiau nebegryžo namo. Jos 
draugės sakosi mačiusios ją
tą vakarą vieną išeinant iš te- giau neradę plėšikai pabėgo 

j atro prie Grand ir Harlem
gatvių.

žutėj yra kokios

Išvertę namus ir nieko dau-

Mirė lietuvės

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
wa naudingos.i Kiekvieną rytą MicbiganĮ 

ežere, nežiūrint kokis butų 
| oras, maudosi B. A. Sterling, 
73 metų senis, curling iron iš
radėjas, gyvenantis 7301 Slie- 
ridan Rd. N

Sterling sakosi esąs kilęs iš
i Lietuvos ir tCrf > pripratęs prie 
didelių šalčių, tad visai nebo-

automobiliu.

sniegas tęsis ir toliau- Arba
galį būti dar blogiau, nes * v 1 *1 
sniegas gali pavirsti lietumi. iries laika 
Tada visos gatvės pasidengs • i i •

si,- gmę dvynukai
Nežiūrint visų pastangų dir- jąs šalto Michigano ežero. Jis,

pėdu ir pasidarys labai sli- :ųiuę uvyuuKiu 
džios, kadangi greito atodrė-. 
gio nenumatoma.

•Paskutinėmis dienomis Chi- gyvastį, Michael Reese ligoni- 
rago džiaugėsi gana geru oru, ngj mir5 (h| dvynukai, ku- 
kuomet rytinėse 1 • ........... .
ypač New Yorko 
paskendusios snieguose, o Ca-

i siauč'a dideli pot
vyniai, kurie izoliavo daugelį 
miestų ir pridarė inilžii 
nuostolių.

Bet dabar ir Chilago 
lauksianti sniego pusnių,

Jos buvęs vyras llarry 
Ruiul, 24 m., yra atiduotas 
teismui už kreivą priesaiką,' 
nes jis išimdamas vedybų lai
psnius prisiekė, kad ji 
21 m. amžiaus.

esanti

'litiniu kvėpavimu išgelbėti jų girdi, tingi prisileišti Šaltoj 
gvvasti. Michael Reese ligoni- vandens nu

Pats Save 
Išdavė

korteles 
kortelių 
kortelės 
'kortelių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

SU JŪSŲ ISPAUSDINTU’ 
VARDU:

Kortelės tinka pnvatiskiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųskit money orderj arba 
Čekį su užsakymu.

JAU LAIKAS
užsisakyti
LIETUVIŠKAS

kiuuioh stuivj e i-v— td 

aųdynę, įtad kasdie Apinlėsė Po 
ir einąs į ežprą matulytis, dagi T 
ir dabartiniuose šalčiuose. 1J<11UU111V1I|

Jis nepriklausąs prie Polai- 
Bears klitlbo, kurio nariai žie
mą ežere maudosi, nes jo tai
syklės nesančias užtektinai 
griežtos, kadaiti jie maudosice-prezidentą.

KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO 
KORTELES

valstijose,1 rjllos prįe§ laiką pagimdė lie- 
vąlst., y^juvė Mrs. Yolanda Žemaitis, 

24 metų, 6704 So. Artesian St. 
Dvynukai gimė Žemaičių 

namuose. , Prie gimdymo pa- 
(tarnavęs D r. Felix Winsku- 
i nas tuojaus pašaukė ugniage
sius, kada pasirodė, kad kū
dikiai — mergaitė ir vaikas 
—kaip reikiant nekvepuoja ir 
ugniagesiai per tris valandas 
dirbo pumpuodami deguonį į 
kūdikių plaučius. ’Po to kūdi
kiai buvo skubiai išvežti į in
kubatorių ligoninėj, bet neįs
tengė atsigauti ir neužilgo mi
rė.

Abu dvynukai svėrė tik po 
pusantro svaro. Tokie maži 
kūdikiai retai išlieka gyvi.

Pereitą šeštadienį Mrs. Mar- 
garet Frv palaidojo savo vyrą 
Charles W-* Frv, unijos virši- 

i ninką ir mokyklų tarybos vi-

kas 
vi-

Irving Solomon, 19 m., 
vo metodiškas plėšikas ir 
peštiilgai užsirašydavo į kny
gelę visus savo plėšimus. Tai

b li
nu

tik sekmadieniais, o jis 
maudosi kasdie.

i-.
Sterling, nuplikęs, žilas se

nis, maudosi ežei$>netoli savo ...7 ' . | ties p. p- Albcrt

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.Sekmadienio vakare gi jai, 

csęnt namie 5959 So. Francis-' 
ęo Avė. ir nas ją svečiuojan-1 

H. Grcericr, • 
6158 So. Albany Avė., į duris 
pasibarškino trys žmonės. Jie, 
tuojaus atstatė revolverius ir, 
ėmė namus krėsti. Ketvirtas 
gi vyras pasiliko ant porčiuj 
Plėšikai rado ir pasiėmė tik 
ne’ndorsuotų čekių sumoj $1,- 
800, taipjau rūsy rado ir pasi

tik jos v-sutuoktu- ėmė dėžutę su

namų kasdįe apie 7 vai. ryto 
ir sakosi jaučiami labai gerai

Prapuolė

25 
,50 
75 

100

14 metų mergaite Marion 
Horton, kuri ląnlįp Lockc pra
dinę mokyklą, Bet jau buvo

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

. . . . [ACME-NAUJIENŲ Foto) • •
Greitasis Aras, Keowa genties iš Pue’ilo, Santo Domingo indėnas, šoka savo 

tautinį šokį indėnų dailės parodoj Nevv Yorke. ~ ’

Sąrah Lawrence kolegijos, 
pitinxville, N. Y-, studente, 
kufi susižiedavo su Peter

EŽERO PAKRANTĖ ŽIEMOS METU. —Michigan ežero pakrantė prie 41 gal-, 
kada šaltis ir ežero bangos padengė akmmis storu ledo shiogsniu.

[ ACME-NAUJIJ2NŲ Foto! .,»■

CALIFORNIJA DIDŽIUOJASI. — Kuomet daugelis 
valstijų dreba nuo šalčio, tai Californija atlaikė savo 
metinį saulės įdegimo kontestą, kuriame labiausia įde
gusi mergina gauna prizą. Dirbtinis įsideginimas yra už
draustas. šiemet kontestą laimėjo Miss Yvonne de la 
Grange iš Colorado, Cal., kuri gavo sidabrinę taurę.

I ACME-NAUJIENŲ Foto)• JLaimėjęs kontestą Japo
nijoje drabužis, nes jis yra 
pigus, lengvas pasiūti, gerai 
išrodo ir neapsunkina judė
jimų. Išrodo, kad karas pri
ves japones atsižadėti savo 
dabartinių vaizdingų ir pla
čių drabužių ir vieton jų 
pradėti naudoti prakštikes- 
nius drabužius.

G. Lcbinan, Lehigh univėr- i 
siteto studentų, “ sūnumi 
New> Yorko gubernatoriaus 
Herbert H. Lehman. Jų su
tuoktuvės įvyks ateinančią
vasarą

(ACME-NAUJlENU Foto]
PASMERKTAS MIRČIAI. — Laukdamas teismo nuosprendžio, James Dalhover (dešinėj) užkandžiauja teis

me laukdamas nuosprendžio jo byloje dėl nušovimo laite banko plėšimo policisto Minneman. Jury rado jį kaltą 
ir pasmerkė mirčiai elektros kėdėje. Jo byla buvė nagrinėjama Hammond, Ind., federaliniame teisme. Dalhover 
priklausė Al Brady, šaikai, kurios likę du nariai buvo nušauti federalinių agentų, kada tieji šaiką užklupo Ban- 
gor. Maine. z *




