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J. Valstijos pasiuntė dar vieną notą Japonijai
JUNGTINĖS VALSTIJOS GALI ATŠAUKTI SAVO AMBASA
DORIŲ, JEI JAPONIJOS IMPERATORIUS NEATSIPRAŠYS 
IR JAPONAI NESUTEIKS REIKALAUJAMŲ GARANTIJŲ

protestas Japonijos vyriausy
bei. ' '

Washingtono vyriausybė lei
do suprasti, kad prezidentas 
Rooseveltas bus patenkintas, 
jei Japonijos imperatorius as
meniškai atsiprašys Jungtinių 
Valstijų. Tuo gi tarpu prez. 
Rooseveltas ir užsienio reika
lų sekretorius Hull antradienį 
turėjo ilgąv konferenciją. Pa
skandinimas laivo Panay Wa- 
shingtone. skaitomas taip rim
tu įvykiu, kad pats preziden
tas asmeniškai vadovauja Ame
rikos akcijai prieš japonus.

Kiti pranešimai iš Washing- 
tono sako, kad jeigu Japoni
jos imperatorius neatsiprašys 
Jungtinių Valstijų ir jeigu Ja
ponijos vyriausybė nesutiks 
garantijoms, kurių greitai pa
reikalaus Jungtinių * Valstijų

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 14. — Jungtinių Valstijų 
valdžia, laukdama atsakymo į 
prezidento Roosevelto protes
tą, pasiųsta tiesiai Japonijos 
imperatoriui, antradienį įteikė 
Japonijos vyriausybei dar vie
ną formalią notą dėl paskan
dinimo karo laivo Panay.

Naujame proteste išdėstoma 
faktai surišti su paskandini
mu Panay ir reikalaujama iš 
Japonijos formalaus atsiprašy
mo, pilno ir patenkinančio ^at
lyginimo nuostolių ir pakanka
mai stiprios garantijos, jogei 
japonų kariuomenė nebepakar
tos ateityje panašių atakų 
prieš amerikiečius ir jų inte
resus Kinijoj.

Jungtinių Valstijų ambasado
riui Tokio mieste, Joseph C. 
Cafew’ui, įsakyta įteikti nau
jas Jungtinių Valstijų valdžios j valdžia iš japonų, tai Jungtinių

Valstijų ambasadorius Japoni
jai gali būti atšauktas, , o ja
ponų ambasadorius paprašytas 
apleisti Washingtoną.

Jungtinių Valstijų pirmesni 
protestą^ japonams, sako šie 
pranešimai, nuėję niekais. Fak
tai surinkti apie bombardavi
mą laivo Panay liudija, kad 
japonai užpuolę jį, pilnai žino
dami, jogei laivas priklausė 
Jungt. Valstijoms, o ne ' Kini
jai. Jie liudiją tikslų japonų 
užsimojimą provokuoti Jungt. 
Valstijas. Ir, esą, nebegalima 
pasitikėti Japonų karininkų 
prižadais bei atsiprašinėji
mais. Tenka laukti .atsakymo 
iš Japonijos imperatoriaus. Jei 
jis neatsakys, tai beliks at
šaukti Amerikos ambasadorių 
iš Japonijos, o tai reiškia nu
traukimą diplomatinių ryšių 
su japonais.
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Lietuvos Naujienos
Malėtai prašo geležin- Kauno viešbučiai įsitai

sysią “juodąją” knygąkelio
KAUNAS. — Kauno viešbu-

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

UŽPUSTYTAS BUFFALO, N. Y. — Gatve sniego 
užpustytąine Buffalb, N. Y. Per tris dienas prisnigo 30 
rolių snleįo ir gyvenimas mieste veik visai apsistojo, 
nes niękąš tokiomis pusnimis negalėjo išbristi. Dar ir 
dabar mįestiĮs tebėra neišsikasęs iš pusnių.

Nauja valdžia Kini- Nankingas dega, ja
joje paskelbta

PEIPING, Kinija, gruodžio 
14. — Japonai ir kooperuoją 
su jais kinai praėjusį antra
dienį paskelbė sukūrę naują 
Kinijos respublilęps valdžią.

Jie€ pranašė, - kad val-

ponai briaujasi gi 
liau Į Kiniją

Patruliuoja Fordo 
įmonę ir apielinkę 

%

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 14. — Dideli gaisrai šlavė 
Nankingą, kai jį paėmė japo- • *
nai.

Pranešimai, jš.7 j^nųrjaponų 
ii 1 4 * v • •džia veiks visose provincijose, karo lauko rodo, jogei mūšiai 

iš kurių japonai išvijo pirmes-; Nankinge pasibaigė, o japonai 
nes kinų valdžias, ir ims atsa- briaujasi toliau į Kinijos gilu- 
kingumą už visus įvykius, ku
rie gali kilti tarp Kinijos ir 
svetimų šalių valdžių.

ma. fe

KANSAS CITY, Kas., gruo
džio 14. — Policija ir šerifo 
padėjėjai antradienį patruliavo 
apielinkę, kurioje randasi For
do įmonė. Kaip žinoma, Fordo 
darbininkai paskelbė čųi nese
niai sttėiką’. 'Yra betg^ neiš- 
ėjusių į streiką asmenų, *taigi 
policija ir šerifo padėjėjai sau
go streiklaužius ir Fordo įmo
nę nuo streikininkų.

Vokietija ir Argen
tina atnaujino pirk- 

lybos sutartį

Abraomo Lincolno 
pasiuntinys mirė

EAST AURORA, N. Y., gr. 
14. — Naktį į antradienį čia 
mirė Joseph C. Kent, Civilio 
karo veteranas, kurs buvo ži-

Du užmušti, keturi 
sužeisti Panay lai

vo nelaimėje

BUENOS AIRES, Argenti
na, gruodžio 14. — Vokietijos 
ir Argentinos įgaliotiniai at
naujino dviems metams šių 
dviejų šalių pirklybinę sutar
tį. Tarp kita ko sutartis^ nu
mato, kad vokiečiai nupirks iš 
Argentinos 50,000 tonų jautie
nos mėsos.

Paskyrė svarbiai 
vietai C.I.O. vir

šininką

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 14. — Japonų atakoje prieš 

nomas kaip Abraomo Lincolno J keturius amerikiečių laivus, jų 
pasiuntinys.

Būdamas 16 metų Kent įsto
jo savanoriu į 11 New Yorko 
kavaleriją ir keletą kartų pri
statė prez. Lincolno raštus vy
riausiam komanduotojui karo 
lauke. Todėl ir įgijo Lincolno 
pasiuntinio vardą.

Kent mirė sulaukęs 93 
tų amžiaus.
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Karo paskelbimo 
reikalu peticija 

\ __X--- --- -
WASHINGTON, D. C., grub 

džio 14. — Atstovų buto tei
sių komitetas yra sulaikęs pa
taisą šalies įkonstituėijai. Pa
taisa parašyta ta prasme, kad 
karui paskęsti butų reikalin
ga aisiklaųsii šalies gyvento
jų referendtjįno balsavimu.

Pataisai atimti iš teisių ko- 

tiii,. svarstyti reikia, kad • peti
ciją pasirašytų 2J8 atstovų bu
to narių. 208 kongresmanai 
jau yra ją pasirašę. Trūksta 
dar dešimties »parašų. Pataisos 
šalininkai mano, ilgainiui \jie 
surinks rejkiainą peticijai pa
rašų kiekį.

Tačiau tai dar nereikš, kad 
pataisa jau bus laimėjUsįJ per
galių. Atimta iš komiteto peti
cija eitų tik atstovų buto de
batams. Jau kitas klausimas 
yra, ar kongresas ją priims. •
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Davė “peklos” 
Greenui

Greeną,

me-

tarpe karo laivą Panay, už
mušti buvo du, būtent Charles 
L. Ensminger ir Lucille O. En- 
sminger iš Kalifornijos. Italas 
žurnalistas Sandro Sandri mi
rė dėl žaizdų. Sužeisti keturi 
asmenys. Iki šiol pasigendama 
dar dešimties asmenų.

Francuzų manymų, 
japonai atsiprašys

PITTSBURGH, Pa., gruod
žio 14. — Philip Murray, vie
nas žymiųjų XC.I.O. vadų, kal
bėdamas plieno darbininkų Uni
jos suvažiavimui, atsišaukė į 
suvažiaviiną įspėjimu nedaryti 
klaidų. Anot Murray, plieno 
darbininkų unija vis dar tebė
ra orgąniząyimosi stadijoje, ir 

gali gupaikinti visą organiza
ciją. .

Prisiminęs Wm.
A.D.F. prezidentą, jis pareiš
kė: Aš ’noriu, kad 
tų, jogei nežiūrint visų šuka
vimų žmogaus vardu Green 
mes turime suvienytą darbinin
kų judėjimą.

Kalbėdamas apie kai kurių 
plieno kompanijų kovą prieš 
darbininkų organizavimąsi Mur
ray dar pridėjo: Interesai, ku
riuos atstovauja Green, Gird- 
ler, Weir, Grace ir jų bendrai, 
nesulaikys musų konstrukty
vaus darbo.

šalis žino-

MALĖTAI. — Neseniai bu
vusiame platesnės Malėtų apy- Čiai ir nakvynės namai nusi- 
linkės ūkininkų susirinkime, skundžia, kad pasitaiką daug 
kuriame pranešimus padarė nesąžiningų svečių, kurie vieŠ- 
valdžios ir visuomenės atsto- bučius palieką neatsiskaitę, 
vai, buvo nutarta prašyti vy- Nuo tokių nesąžiningų svečių 
riausybę Malėtus sujungti su apsisaugoti viešbučių pavinin- 
kitomis Lietuvos vietomis ge- kai rengiasi įsitaisyti “Juodą- 
ležinkeliu. Tuo reikalu speciali 
malėtiškių delegacija su atitin
kamais prašymais nutarta šio
mis dienomis pasiųsti į KaU- 
ną. ♦

Baigta trečia mokykla 
Utenoje

UTĖNA. — Be jau veikian
čių pastatytų dviejų aukštų 
dviejų mūrinių 6 kompl. mo
kyklų, šiomis dienomis atida
roma baigta statyti žydų vai
kams vienaukštė medinė 6 
kompl. mokykla. ,• I

Mokykla dar netinkuota ir 
neapkalta lentomis, bet jau 
atidaroma mokymui. Dėl mo
kyklos statybinės medžiagos 
girdėti ir įvairių komentarų.

Iškels karo referen 
durno klausimą 

kongrese

džio 14. — Antradienį surink
ta 218 parašų atstovų buto na
rių po peticija, kuri reikalau
ja atimti karo referendumo 
sumanymą iš teisių komiteto 
ir paduoti ją visam atstovų 
butui svarstyti.

Sakytas sumanymas yra 
proponuojama pataisa prie 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos, kad karo paskelbimas bu
tų pavedamas piliečiams refe
rendumu nubalsuoti, o ne kon
gresui. Referendumo nereika
laujama tuo atveju, kai ša
liai teks 1 gintis nuo užpuoli
mo.

ją” knygą ir į ją visus skoli
ninkui suregistruoti.

Per paskutiniuosius 10 metų 
Kauno viešbučiams nesąžiningi 
svečiai esą nesumokėję apie 
100 tukst. Lt. Kaune 
20 viešbučių, ir 10 
namų, kuriuose yra 
lovų. Viešbučiai turį 
nuolatinių gyventojų.

yra apie 
nakvynes 
apie 550 
apie 300

Žmonės nespėjo aparti 
laukų.

PASVALYS. — šiais metais 
dėl labai sauso rudens ūkinin
kai negalėjo išarti laukų. Jie 
laukė vandens,, kaip kokio iš
ganymo. Bet ir po trumpučio 
lietaus, kuris žemę arimui kiek 
pataisė, ūkininkai nespėjo sa
vo laukų aparti, nes užėjusi 
šalna ir sniegas jiems tą dar
bą sutrukdė.

Taip pat daugelis ūkininkų 
dėl sausros negalėjo atlikti me
lioracijos darbų ir iškasti jiems 
pavestus griovius.
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žeto projektas 325 
mil. litų

KAUNAS.—-Ministerijos 1938 
m. biudžeto projektus patiekė 
didesnius, negu praėjusiais me
tais.

Iš viso 1938 m. valstybės 
biudžeto projekto, atsiųsto Fi
nansų ministerijai, suma sie
kia net 370 mil. Lt. Finansų 
ministerijai atskirų ministerijų 
sąmatas teko apkarpyti.

Finansų ministerija 1938 m. 
valst. biudžeto projektų susu
mavo 
džio

DETROIT, Mich., gruodžio 
14. — Michigan valstijos gu
bernatorius Frank Murphy an
tradienį paskyrė Richardą T. 
Frankensteeną į Michigan val
stijos pašalpos bedarbiams tei
kimo komisiją.

Frankensteen yra vienas 
stambiųjų C.I.O. vadų. Vieta, 
kuriai tapo paskirtas Franken
steen, yra neapmokama. Bet 
prielankus bedarbiams žmogus 
joje gali nemažai gero pada
ryti.

Karas Kinijoj tik 
prasidėjęs — sako 

japonai

Pirmas plieno uni
jos suvažiavimas

gruod- 
gruod- 
pirmas

SHANGHAI, 'Kinija, gruod
žio 14. — Japonijos armijos 
atstovas antradienį pareiškė, 
kad Nankingui, Kinijos sosti
nei puolus, konfliktas tarp Ki
nijos • ir Japonijos tebėra ne
likviduotas. Eąą, koliai kinų 
nuotaika prieš japonus pasilie
ka nepakeista, , toliai kinų-ja- 
ponų konfliktas ęlidėja, o ne
mažėja. Taigi tikrumoje kinų- 
j a ponų karas, 
tik 
iki

galima sakyti, 
prasidėjo. Japonai kariaus 

pilnai laimės pergalią.

Pašalpos našta 
palengvės

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

Apsiniaukę; gali būti sniego 
arba lietaus; mažai pakaitos 
temperatūroje; saulė teka 7:10, 
leidžiasi 4:17. valandą.

NEW YORK, N. Y., gruod
žio 14. — Apskaičiuojama, kad 
New Yorko valstijoje pradėjus 
mokėti apdraudą nuo nedarbo 
1938 metais pašalpos bedar
biams suma sumažės nuo $75,- 
000,000 iki $100,000,000 tais 
metais. . . > '■

’ PITT3BURGH, Pa., 
žid 14’ — Antradienį, 
žio 14, čia susirinko 
plieno darbininkų unijos suva
žiavimas —- konvencija.

Suvažiavimas ^atstovaują 
500,000 darbininkų./, palyvauja 
900 delegatų, kuriuos' išrinko 
1,080 lokalų suorganizuotų per 
paskutinius 18 mėnesių.

Svarbiausi suvažiavimui klau
simai numatomi šie: naujos 
sutartys algoms vietoj dabar
tinių sutarčių, kurios išsfbai* 
gia vasario mėnesio 28 d. 1938 
metų; pertvarkymas organiza
cijos distriktų, kad unijos dar-, 
buotojų veikla butų hašesnė; 
unijos nuotaika dėl mechani- 
zavimo pramonės; bedarbiai 
nariai ir reikalavimas, kad vai-, 
džia asignuotų namų statybos 
programoje $5,000,000 plieno 
darbininkams namus statyti.

šis suvažiavimas naujų vir
šininkų nerinks. Jį atidarant 
kalbėjo Pennsylvania valstijos 
vice-gubernatorius Kennedy ir 
kiti žymus suvažiavimo sve
čiai

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
14. —- Japoųų ataka praėjusį 
sekmadienį prieš keturius ame
rikiečių laivus Yangtze upėje 
ties Nankingu, Kinijoj, ir pa- 
skandinįmas Jungtinių Valsti
jų karo laivo Panay sukėlė ne
mažai dėmesio Francuzijoje.

Bendrai francuzai mano, 
kad japonai tiksliai užpuolė ir 
paskandnip amerikiečių laivus. 
Jie mano, kad japonai atsipra
šys Jungt. YąĮstijas, o ameri
kiečiai nieko daugiau nedarys, 
nes ąme$lpečiav »kaip ir frau- 
cuzaį su ąngjais, perdaug baik
šti ką norą ' daugiąu daryti. •

Dega japonų pirkly 
bos laivas

VICTORIA, B. C., gruodžio 
14. — Japonų laivui Shunso 
Maru išplaukus iš Viktorijos 
20 mylių jo "anglies sandėlyje 
kilo gaisrąs. Laivas pasuko at
gal į Viktoriją, įgulai dedant 
pastangas ugrų likviduoti. 
Shunsu Maru yra 6,169 tonų 
įtalpos. .x ’

Pataisai yra priešingi kon
greso vadai ir šalies vyriausy
bė. Manoma, kad balsavimas 
atstovų bute šio klausimo įvyks 
gruodžio 27 d., jei kongresas 
dar posėdžiaus.

Atidėjo svarstymą 
namų statybos 

programos

Žąsys Dievo žodi 
plątjpa

/ / :; / • ’——-’r” ' ■?
SPRINGFIELD, Ilk, gruod

žio 14. — Trys : vietos politi
kieriai nęšeniai nušovė ketu
rias laukines žąsis? Prie vie
nos nušalti}jų eąsų kojos bu
vo pririšta ai u mino lentele su 
adresu tūlo Minerio iš Kana
dos ir posmu iš Šventojo Ras- 
to. ■ ' ' -

Springfieldo pcJitikieriąi pa
rašė Mineriuį1 laišką, klausda
mi kokiu tikslu ištrauka iš bi
blijos buvo prikabinta oi prie 
paukščio kpjcis. jįmer atsakė, 
kad jis tokiu būdu Dievo žodį 
platina

šė.

r
r.
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į 325 mil. Lt. Tokio dy- 
biudžeto projektų Minis- 
kabinetas ir seiman įne-

KAUNAS
Gruodžio 5 ir 6 dienas Kaune 

žiemos 
kiolika 
ir 250

pagalbai surinkta pen- 
tukstančių litų pinigais 
maišų drabužių. G. K.

Penki sudegė troko 
automobilio nelai-

■ mėje
BURLINGTON, N. C., gruo

džio 14. — Aštuonių mylių at
stumo j ę nuo šio miesto tro
pui ir automobiliui šusidaužus 
kilo gaįsras, kuriame penki as
menys < sudegė, o trys buvo 
kritiškai sužeisti.

Silkių išteks 500 
metų

ST. JCJHN’S, N. F., gruod
žio 14.— Henry Klapisch, ty
rinėjęs Labradoro pakraščius, 
pareiškė, kad apielinkes van
denyse esama tiek silkių, jo
gei jų išteks trims vietos šil
čių įmonėms operuoti 500 me
tų.

Henry Klapisch, ty

4

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 14. — Senato bankų ir fi
nansų komitetas antradienį su
grąžino prezidento Roosevelto 
namų statybai programą sena
to pakomisei. Pakomisėje pro
gramą iš naujo teks apsvar
styti ir paruošti raportą visam 
senatui.

Japonai atsiprašo ir 
prižada užmokėti
TOKIO, Japonija, gruodžio 

14. — Japonijos užsienio rei
kalų ministeris Koki Hirota 
i teikė atsakymą Jungtinių Val
stijų ambasadoriui Joseph C. 
Crew dėl sunaikinimo keturių 
amerikiečių laivų Yangtze upė
je praėjusį sekmadienį.

Japonai sako, jogei yra aiš
ku, kad įvyko klaida. Dėl jos 
jie atsiprašo Jungt.. Valstijas 
ir prižada užmokėti už padary
tus nuostolius.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

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

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted S t

CHICAGO, ILLINOIS

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 r. iki
1 vai. popiet.

*

H u.
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Blue (sland S.L.A.
Kuopos Nominacijų 
Rezultatas

BIRUTES 
Overtones

Sekr. A. Mikshys, 3234 W. 
llth Street, praneša, kad SLA 
231 kuopa, Blue Islande, Illi
nois, balsavo sekamai Pildomo
sios Tarybos nominacijose. (Su- move(j one of the halls in

Because a few paintets I had 
ląid šiegė to SAndAra Hali lašt 
Friday, the rehearsal, after an 
hcrur’s confitsing delay, was

sirinkimas j'vyko gf. 12 d.)
Į prezidentus Bagočius 12
| vice-ptez. Mažukha 12
| sekretorius ViuikOs 12
Į iždininkus Gugis 12...;.,.
į iždo globėjus Mikužiutė 12 

Mockus 12 
12 

M. ••
Į Dr. kvotėjus (kas)

Iš Bridgeporto 
Namų Savininkų 
Darbuotės
Nutarė rengti bahkietą. — Kal

bėtojas nepasirodė

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjunga laikė 
savo priešmetinį susirinkimą 
gr. 1 d., Chieagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halstėd st.

kadangi buvo pakviestas kal
bėtojas iš miesto valdybos^ tai 
susirinko visi organizacijos na
riai. Be to, atėjo daug nenarią. 
Buvo keltas biznierių ir profe
sionalų (kas). Prisirašė ir k e-, 
lotas naujų narių. Kalbėtojas, 
tačiau, neatvyko, kadangi bUvc 
labai užimtas* Tai buvo pasku
tines dienos mokėjimui taksy.

Apie 8 v. v. pirmininkas An
tanas Sinkus atidarė susirinki
mų. Apsvarsčius visus reikalus, 
nutarta surengti bankietą arba 
vakarienę. Susirinkimas išrin
ko keturių narių komisiją, ku
ri tuojau pradėjo veikti. Bet 
bankieto diena ir vieta nėra ži
noma. Kai viskas bus prireng
ta, tai informacijas Sąjunga pa
skelbs laikraščiuose.

■ -1 * *

1937 motų valdyba buvo iš-

the Lithuanian Auditorium. 
Birutė members’ voices bedame 
acclimated instantarteoušly how- 
ever, and since the slight incon- 
venience did not mitigate their 
ertthusiasift the tdhearsal was 
one of the best in recent weeks.

The sočiai committee wishes 
to annoutičė a Chrifitmas Gi-ab- 
Bag, whi<jh will bė Opėfiėd at 
this Wėek’š mėeting. Ali tneiii- 
bers ate asked to bring a vvrap- 
pėd gift iiOt ėjieėediftg twenty 
five dents in Value. Uiider h(5 
Circuttistančes are you tor re- 
veal what you have persoftally 
dohated to thė grab-bag. ĖN- 
actly \Vllat charactef of gift 
you are to bring is dependėnt 
on your own tštstė—aiid mood.

ThisNthaT
Mrs. Miller was accompanied 

by several neW members at the 
rehearsal Friday ... Thcy all 
seemed to ehjoy it and it is our 
hope they \vill continue doing 
so after they become and re- 
main good, active members ... 
Amorig them were JOe ifamas, 
a terior; Anna Veraitis, Stella 
Veraitis and Heleii Sabonaitis, 
altos; and Bronė Piliponis, a

stfprafto * *. Bronė, who has re- 
turned from Lithuania ftot ve- 
ry loftg ago, will bolfeter Otrr 
sopratiO section eonsiderably*... 
Joe Tarnas of cotttse, Will af 
ford Mr. Miller, the PetrKūskas 
boys, ahd their four pipes a 
little competition... The new ai* 
tos, all Bridgeport girls, will be 
popular witFi bur męįi folk, or 
so we prediet...

We were informed only a few 
dajfs ago thai Heleri Vicas and 
Beiiedict Moliš eloped to Dav- 
enport, Iowa just Labor day*u 
Birutės doiigtatulatiohs |o the 
ludky groom and best wishes 
to the happy btide ... The other 
Vifeas girls are ąttendirtg 
Northtoestern U. evenings, std- 
dyiflg jEflglish * ‘. * Now that the 
opera season is abatit over, we 
cati expect to see Florerice Kttr* 
sak mote regulatly št the cho* 
rus . *. Tho’ Gerte Vespeftder, 
Mildred Butkus and Casimira 
Tetrtiėnas usttally arfiVe latfe, 
they do attend regUlarly;.. 
The sočiai cottimittee remihds 
you to attend rehearsaL Und W 
bring a gift for the grab bag 
... Sandara Hali, 814 W. 33td 
Street is the meeting ^plače ... 
P. S. As is u^ual at Birutė ga- 
therihgs, refreshments will be 
served .. ... . . • .

Jacųues GrUndriiesnil

Samucl Turriano, 22 m., Ii-, 
ko niiteisias 199 metams ka
lėjimai! už nušovimą policisto 
Elmcr Oštling.

Policistai Ostling ir John 
Skopec liko nušauti 1933 me- 
tais, kada jie sustabdė įtarti
ną automobilį * su trimis jau
nais vyrais. Automobily gi bu
vo Turriano, Pogue ir Moore- 
head. Bet tik dabar kaltinin
kai išėjo aikštėn. Pogue nese
nai policijos buvo nušautas, o 

prisipažino prie

rinkta vienbalsiai ir ateinan
tiems metams. Valdyba kviečia 
visus namų savininkus organi
zuotis ir prisidęti prie Sąjun
gos. Susirinkimai įvyksta kas 
pirmą mėnesio trečiadienį. Mė
nesinė mokestis maža, tik 25 j 
centai'. Susirinkimai laikomi Moorehęad prisipažino 
Chicago^ Lietuvių Auditorijoje, kaltės ir taipjau liko nuteis* 

r s . D.Gulbinas. tas 199. metams kalęjiman.

PETĮ
LIETUVOS VYRIAUSYBEI IR SEIMUI.

Mes, žemiau pasirašę lietuviai, Šiaurinės Amerikos Jungtinių Vaitijų 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. z

Vardas-pavardė Adresas Miestas

Šias peticijas išleido Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis Komitetas ir plas
tiną visose lietuvių kolonijose Amerikoj. Skaitytojai yra raginami patys pasirašyti 
ir raginti savo kaimynus ir pažystamus padėti savo parašus reikalaujant Lietuvos 
vyriausybės paskelbti amnestijų visiem prieš-fašistiniam politiniam kaliniam.

Minint 20 metų sukaktuves Lietuvos nepriklausomybės, vasario 16 dieną, 1938 
m., peticija su mažiausiai 100,000 Amerikos lietuvių parašų bus įteikta Lietuos Vy
riausybei. • <

Pripildytas peticijas reikia prisiųsti atgal į šio laikraščio raštinę, arba tiesiai 
Amerikos Lietuvių Kongreso Cefttraliniarti Komitetui: 3150 South Halstėd Street,> 
Chicago, Illinois. 7

Organizacijos ar pavieniai draugai gali gauti reguliarių peticijų blankų atsi
kreipdami j Komitetą viršujė nurodytu antrašu.

- ' ■' . ' • ' ’ ■ • . k l ■ * ■ . '

Čiuožyklos 
Atdaros

Atėjus šaltesniam orui, veik 
visuose parkuose ir parkučiuo- 
sė tapo įrengtos čiuožyklos, kur 
galima pasičittbžiiiėti ledti. O 
čitižinėjiftiafe' yra labai SVeikaš 
ir visiems prieinamas žiemos 
sportas.

Kadangi Chicagoj oras yra 
labai nepastovus ir ledo būna 
rttažai, tad esančia proga reikia 
naudotis. . . s K ;

Dabar pasnigus prasidės ir 
šliUžinėjimas šokinėjimas 
pačiūžomis nuo .kalnų (sk ing) 
ir važinėjimais rogutėmis. 
Tam sportui daugiausid. žmonių 
važiuoja į BeVerly Hills (Hyan 
Woods) ir Palos miškų kalnus. 
Ks4nl patogiam orui ten Šliuži- 
nėjimUs eina dieną ir naktį.

ParsiduorlaSaugioji
Parsiduoda didelį “sate ’ sau

gioji šėpa su daug mažų stal
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio hiziiio* Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halstėd St. ! ;

PAJN-EXPEL-LER >
F*t 011.

; Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų Ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS
su “Inakro” vaisbaženkliu yra 
f\naudojamas per 70. metų.

'HOBIO I A M O U i

Ll N I M E N T

John

Naujoj
Vietoj

\ *—**
Per daugel} metų p. J. S. ŽL 

linskas, laikęs drugštorį , 2300 
Si Leavitt st., šiomis dienomis 
persikėlė į naują vietą, po nu- 
triėrlu 2325 S. Lėavitt st.

J. S. Žilinskas yra geras nau- 
jienietis ir turi gerą pasisekimą 
biznyje. Linkiu gero pasiseki
mo ir naujoj viętoj.

Alėx Ambrose.
. •* .■

Reumatizmo ir podargos ligoniai,' 
jus. susilauksite pagelbos nuo seno 
Viėnėše recepto. Rašykit ar kreipki
tės prašydami dykai pfaneširiio.

DR. P. H. STEVENS
31 N. State St*, Chicago. III.

—•—

Mrs. Anelia K. Jarusz
- Physical Therapy 

and Midvife
6630 So. Westera 
Avė., 2nd floor 

Uėntločk 9252
PatArn&uju priė 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duoda massage 
eleettie t r ė a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomie 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Ofiso Tek Virginia 0636 
Residence Tel. BEVERLY 3244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHJRURGA8 

4157 ARCHER AVENUĖ
Ofiso valandos: 

nno 2—4 it nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

SftSŠ SOVTfl CLAREMONT AVtf 
Valandos—9—10 A. M. 
N Mėlio J pagal sutarti.

DR. I. E MAKARAS 
10758 a MicUgan Avė, 

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

* _ _ — __ Pinigais ar kredituANGLIS UV”
Nedegink Savo Plhlgų! Būk Gudrūs 

pūkštančiai pateūkiptų pirkėjų vartoja 
SUPKR MINE RYJN — Gerai JA 
dega-^—Didls karfitis*—Kūgeriauėia 
160% POCAIMINTAS MINE J r
RUN—GERIAUSIOS RŪŠIES 4 •**€> 
8 ton. Liodtfs—Brangėliau imant mažiau

ŠUPER COAL CO
10 SO. LA SALLE ST. Dearborn 02(54 

-------------------- - --------------------------- 1----------------

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

SHAKNIS
■ ■ ’ .1 . •

Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrįmas.

Supilstytas b u to
liuose su žolėmis 
ir Šaknimis.

A Product of 80 Proof
National Cordial Co., Ine. 

CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Eudeikis
SENIAUSI^ IR . DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANČE
■• ‘ 'DIENĄ IR NAKTĮ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4f>05-0jL So. Hermitage Avė. 
4447^011111 Fąirfield Avenue

Tėl. l.AFAYETTE 0727

T V 1 -J koplyčios visose
J—' 2^ c Chieagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių fadio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakatoi iš VV. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

1 ■ , P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos,
Cicero , 

Lietuvių | 
Laidotuvių ' 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulahce 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street / PhUue Monroe 3377

Yards 1139
Phone Yards 1138

S. P, MAŽEIKA
Lituanica Ąyenue

LACHAmCZIR SŪNUS
West 23id Place

SKYfelIJSf 42-44 Rast 108tĮi Strfeei

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westerfi Avė- Phone Virginia 0883

3319

2314 Phone Canal 2515
Tėl. Pullman PB70 -z-— ----- 1 ------- ------

...... 1 1 » IMI I*..*— ....... f ,, , ( - I. ■ ■■■■

: J. LIULEVICIUS
1348 Šq. iCalifornia Avenue Phbne Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avennę Phdne Boulevard 4139
U m,■ ,; r , ■; v i Į •, ;t, I ‘ 4 i • I,; ■ į, Ė ,r - r,, »,   - „ , ■ ;,

' A. PETKUS
6834 So. Wėstern Avė. 
1410 South 49 th Court _ ______L-______ ;—*—

Phonč Gtovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

P. j. RIDIKAS
3354 So. Halstėd Street Boulevard 4089

. ■ ..... ,■ i, .. ; i m -ftj-i--i   ■ . .       i. u     ................................. ..

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

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halstėd St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

A. Montvid, M. D
West T<rwn State Bank Rldg. 

2460 WKST MADLSON STREET 
Vai. 1 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswicik 0597

' • 1.1 r-~ ;t ' *------- •------------------------

Dr. A. J, Shimkus
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFI8AS IR RtlZIŪENCUA

4300 So. Fąirfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4643 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

---------- 7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KL. JURGELIONIS
ADVOKATU S

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A.A. SLAKIS
ADVOKATAS .

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

‘ Tel. Prospeėt 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4^7th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai.Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So.. Halstėd SL

CHICAGO, ILL.
--    X i*,, ■ ... ■' ..4- .  --------- —~ 

f . į k / *

Dr. Margeris
3325 So. Halstėd St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VA1TUSH, OrT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas,
- - jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti prieždstimi 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.

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį

Tel. Office Wentworth 6330
Rcz. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatOmiS

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829 
taiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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 elė- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
- • f ** ' • ~  L — — ’ '

GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
PhOne CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halstėd Sts.

'• Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 igi 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 *

Rez. ^910IlSO* M?CHIGAN*rBIAGarsinkites “N-nose” 
■ TeL Kenwood 5107



A Lesson From Brazi!
“As Others See Us” 
Our Tax Mess

T ■ v m. ■ *- ■
< * r •. * Y

NAUJIENOS, Chicago, UI

by Dr. E. G. Peters
(

Tuo 
jau- 
linai 
nuo 
jau-

K LIETUVOS
... .. -■ 'i

Trečiadienis, gr. 15, 1937

THE W0RLD AT 
A GLANCE

Čertkovas

Apžvalga

living in poverty,

INSURANCE
(APDRAUDA)

Our Tax Mess

Garsinkites “N-nose
ai

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

of History write after 
narnės a ccntury hence?

KREIPKITĖS Į NAUJIENAS 
1739 South Halsted Street

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

real middle

namų nuo

• Pilnę apdraudę auto
mobiliams

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

Pilnos mieros su Baloon Tires Bicycle už $19-75 

9x12 karpetai po $14-75, 19x12 klijankės po $3-75
NAUJIENOSE;

1 :• * O j .

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

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

WESTERN KENTUCKY LUMP C t* O E 
Už toną ..... .. ....... ................................ .
FRANKLIN COUNTY EGG / , C7 OE
Už toną ...........    ■ ndaO

SPECIAL STOKER NUT CE J>E
Už toną ...v............ ....................................
WESTERN KENTUCKY MINE RUN <E Of) 
Už toną ............................................ ........

aienaoriai

KALENDORIUS

m

A Lesson Froiri Brazil
Why did Brazil go fascistic? 

Will that nation, largest and 
vvealthiest in South America, 
become a full-fledged fascist 
regime and join the Black In
ternational? What can the U- 
nited States leam from the 
Vargas coup?

“Brazil went authritarian to 
head off communism,” is the 
way Dictator Vargas would 
answer the first ąuestion. Yet, 
according to a deputy from Ba
ilia, “There is no communism 
in Brazil, būt a tremendoirs 
amount off anti-communism.” 
There as in Italy and Germany, 
i.i .\pain and Japan communism 
is the smokescreen behind 
vvhich fascists overturn a li- 
bcral statė and ride into power.

Brazil went fasietie for the 
folk>wing reasons. Since 1932 
its fascist party, Partido Integ- 
ralista, headed by Plinio Sal- 
gado, has had the ęctive sup- 
port and financial aid from na- 
zi Germany, and so the Inte- 
gralists have grown. Depend- 
ing on a single crop system in 
agriculture, failing to develop 
its groat natūrai resources, and 
destroying crop surpluses to 
maintain an artificial scarcity 
to hold up the profits of the 
vvealthy planters, Brazil not 
only disregards the hardship 
and poverty of the 90% of her 
people who are hungry. Būt 
she denies that she has any 
sočiai problems. Then she per- 
secutes as communists ’those 

t 

who say that such problems 
exist. With no 
class, vvith nine-tenths of her 
popiAation 
and with the other one-tenth 
wealthy and afraid of discon 
tent among the 90%, Brazil ac- 
eepted Varga’s transformation 
of his police dictatorship into 
an authoritarian statė.

Brazil will become fully fas
cist, if the Integralists have 
their way. Taking as their slo
gai! Fatherland, Family, and 
God, the followers of Salgado 
condemn the liberal statė, up- 
hold the idea of dictatorship, 
seek to make education the 
monopoly of the powerful būt 
reactionary Catholic church.

The Integralists strongly opA 
pose China, Russia, and Loy- 
alist Spain, Roosevelt’s New 
Deal and the French Popular 
Front; they make heroes of 
Hitler, Mussolini, and General 
Franco, of Count de la Rocąue 
and the Japanese war-lords; 
they wear green shirts, salute 
likę nazis, are armed and ride 
roughshod over their opponents, 
Organized nationally, with the 
mentality of Brazil’s small, 
vvealthy ruling class^nd of our 
Hearsts and Duponts, the In
tegralists blatantly and mili- 
tantly defend unrestricted pri- 
vate property and traditional 
religion.

Fascistic dictators ride to 
power only where some or all 
of the follovving conditions are 
present: widespread economic 
distress, a small, ufninfluential 
middle class, a small class of 
great wealth fearful of an up- 
rising by the poverty-bitten 
masses, no solid tradition of 
liberal government, and the 
support of such forces as the 
military, tlie police, and courts. 
Japan and Germany, Italy and 
Spain, Portugal and Brazil— 
all those countries. possessed 
some or all of the above con
ditions.

Where, on the other hand, 
there is a large and important 

middle class, a well-establisbed 
tradition o f democratic govern- 
ment, few big landlords or big 
uncontrolled industrialists, uni- 
versal education and regular 
employment and a fair Standard 
of living for most of the po- 
pnlation—where such condi- 
tions exist, as in countries likę 
Czecho-slovakia and Scandina- 
via, England and the British 
Dąminions, France and. the U- 
nited States, fascistic dictatąr- 
ships do not take root.

Brazil’s fascistic coup teach- 
es us anew this lesson. The 
best buhvark against fascism is 
democracy and yet more demo- 
cracy—political, sočiai, and e- 
conomic; ci.Tbing the rich, ha- 
ving regular employment at 
proper hours and good wages, 
raising the general Standard of 
living steadily—in short, mov- 
ing unceasingly toward 
abundant life for all..

the

“As Others See Us”
as others 
advice of

“To see ourselves 
see us”—that is the 
poet and psychologist for fin- 
ding our own faults and also 
for pricking our ego. Since the 
British empire ranks very high 
among nations in size, in weialth 
and in forming world opinion, 
the 1938 edition of the British 
“Who’s Who” furnishes an in- 
teresting book of rating for 
persons in the news.

The Duchess of Windsor and 
her dūke, who have hogged the 
news on and off for more than 
a year, rate less than one-third 
the space given to Walt Disney, 
creator of Mickey Mouse. While 
Walt got tvventy-three lines, 
the Windsors received a scant 
seven. Būt other figures in the 
public eye fared worse than 
Edward and Wally. “Sunflower” 
Alf Landon, once the hope of 
GOP. picturesąue Mayor La- 
Guardia, Haile Selassie and 
General Franco, for instance, 
didn’t get even a look in, where- 
as Hitler received būt five lines, 
and Stalin only four.

Foremost among Europe’s 
“Big Three’ dictators stands 
scowling Mussolini, who, with- 
out mention of his rape of 
Ethiopia, is given thirty-two 
lines. Būt then Benito, unham- 
pered by either hair or mous- 
tache, got a long start on Adolf 
and Josef. Among American 
actors, John Barrymore is lis- 
ted, būt Robert Taylor, heart- 
throb of many female fans, is 
“spurlos versunkt.”

Leading all Americans is 
Dr. Nicholas Murry Butler, 
president of Columbia univer- 
sity, with 144 lines, as against 
forty-one lines for Secretary 
Hull and fifteen for Secretary 
Wallace.

What, one wonders, will the 
Mu*se 
t bose
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PRISIPAŽINO PERŠO- 
VĘS 2 ŽMONES, r— Mat- 
thew Wieczarek, kuris pri
sipažino prieš kiek laiko 
bandęs apiplėšti State-Lake 
teatrę ir pašovęs prie jo te
atro durininką Shoree ir 

I policistę Mannix. Jis taip
jau prisipažino papildę's ir 
apie 50 kitų plėšimų. Wie- 
czarek jau ir pirmiau yra 
sėdėjęs kalėjime už vagys
tes.

What a mess the taxes of 
Chicago and Cook county are 
in can be readily seen from a 
few facts and figures.

Three hundred thousand pie- 
ces of real estate ip Cook coun
ty are delinąuent and hence 
paying no taxes at all, accord- 
ing to Mr. Steltzer, president 
of the Cook County Civic 
council. Because all that pro- 

Firetender Stokers PROSPECT 9214 Firętender Stokers

Siūlo Šias Ekonomijos Anglis
TAKSAI IŠKAITYTI . ’ '

.  1------------------- ;------------------ ---- -----—  ------ -—, 
Beto, Aukštos Rųšies Pocahontas Anglys ir Chicago Koppers Koksai

D. F. LARKIN&SON, Ine. 360115 W. 63rd St.
ĮSTEIGTA 1887 METAIS — 50 MĘTlJ TOJ PAČIOJ VIETOJ 
TOKIAS KAINAS SKAITOME PERKANTIEMS VEŽIMAIS

more than our present reve- 
nues, statės Mr. Stelzer. Such 
a tax, he contends, would bear 
very lightly upon families with 
small incomes, and yet it would 
enable us to abolish the sales 
tax, the1 personai property tax, 
and also the real estate tax.

Chicago’s delinąuent taxes, 
subject to the loan-shark pen- 
alty of 1% a month, totai $432, 
200,000, says an editorial in the 
Chicago Daily Times. The 
chance of collecting that linge 
mass of back taxes is about as 
good a s the chance of collec|- 
ing the < immensc allied war 
indemnity from Germny. >

•Then, too, that mountain of 
delinąuency grows r^pidly, and 
encourages pcople not to pay 
current levies. Besides, accord- 
ing to Mr. Steltzer, sincė the 

>
county board doesn’t have to 
accou.it for the revenue cob 
lected as delinąuent penalties, 
that bhard uses such suma to 
grease the paini of party wor- 
kers.

' iWithout waiting for a re- 
vision of the constitution to 
permit a graduated statė in
come tax, Chicago and Cook 
county can do mųch to lessen 
the injustice/ of present tax- 
ation and likewise' to increase 
the amount actually paid in 
taxes.

perty yields no tax revenue, 
and also because intangible 
personai property largely evades 
taxation, the owners of real 
estate in this county-who meet 
tlįeir tax bills pay at least 3| 
times what they should pay. •

A 1 % gross income ' tax for• 
Illinois, permissible under the; 
present statė constitution, 
would yield annutally much

—. _ —v Pinigais ar Kreditu ANGLIS® ,kl 10 m6n- x * K-r Mokėti.
Nedegink Savo Pinigų! Buk Gudrus 

Tūkstančiui patenkintų pirkėjų vartoja 
SUPElt MINK KUN — Gerai OJE 4A 
dega—Dld's karštis—Koger^ausia
100% POCAHONTAS MINK J K
HUN—GERIAUSIOS RVSIKS
8 ton. IJotlės—Brangėliau imant mažiau

SUPER COĄL CO
10 SO. r A SALDE ST. Dearborn 0204* . » ,
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:rasveikinimai

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

Prašome užsisakyti iš anksto,1 kad prieš 
Kalėdų šventes galėtumėni pristatyti.

t

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

Belošdami “aviną”, su 
degino jaują.

rai išdžiuvę. Petraitis radęs 
malkų, dar gerai pakūrė kros
nį, kad linai padžiutų ir butų 
lengva juos minti. Keli buvę 
darbininkai, kol linai išdžius, 
nuėję į jaujos prieangį, susėdo 
lošti kortomis “avinę”, 
tavpu nuę didelio karščio 
joj užsidegė džiovinami 
ir visi sudegė. Gerokai 
ugnies nukentėjo ir pati
ja. Apskaičiuota, kad linų sa
vininkams padaryta nuostolių

ŠAKIAI. — šiomis dienomis 
Kidulių vaisė., šakių apskr., 
Bunikėlių km. gyv. P. Petrai
tis, kaimynų Naujoko ir Ku
to paprašytas, nuėjo jiems tal
kon minti linų, kurie buvo su
krauti Bunikių km. Totoraičio
jaujoj. Rytą nuėjus minti, bu-'už 200—300 Lt., o jaujos sa
vo rasta, xkad linai darine ge- vininkui už 100 Lt.

Kur Galima Pirkti
Dovanas Pigiau

Piano accordionas, 12 basų, mokintis, $16.50, 48 basų 
- $39.00 80 basų po $69.00 ir 120 basų pilnos mie- 
ros už $98.00; pilnas kursas lekcijų DYKAI.

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

Naujos Remington rašomos mašinėlės po . $19-75

1938 model radios Philco, Zenith, RCA Victor' $|g.75 

Hoover Spccial Vacuuin Cleaner su setu fools $19-75

Gražus žieminiai pečiai po $19-50, $38-00 ir $48-00

Budriko Krautuvės atdaros kožną vakarą, 
o nedėliomis iki 5-tos valandos 

vakare

Jos. F. Budrikį
3417-21 ir 3409-11 So. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 S. Halsted St.

Pasiklausykite žymaus radio progranio nedėlioj iš stoties WCFL— 
\970 Kil. kaip 7:30 vakare, dalyvaujant Simfonijos Orkestrai ir 
dainininkams.

NAUJIENŲ

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jausz Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

. Chicago, Illinois

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO 

IŠTAIGA
. Jusų Draugas Žydukas

NATHAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801
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TukHtančlal patenkintų pirkėjų vartoja 
8UPKR MINK JRUN' — Gerai JA 
dega—Didis karRtls—Kogerlaugta 
10O7o POCArtONTAS MINK 
RUN—GERIAUSIOS RVAIKS
8 ton. Liodės—Brangėliau imant mažiau 

pupęr cdal cn
10 SO. r A SAI.LK ST. Dearborn 0204

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir 

Adalas.
Kas buvo Vladimiras 

Edv. Levinskas. 
Populiarusis Mokslas 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

liaudis — A.

• Apdraudę
- ugnies
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

,Bosses W6n't 
Kire People vvith 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

•nth the best to chooee from theu days, em- 
ployera favor the pereon who is most attrao 
tive. In business lite ts in the sodai worid. 
halitosis (unpleasant breath) is consldered the 
worst of faults.

Unfortunately evervbody suffern from this 
offensive condltion at some tfme or other— 
many more regularly than they thi.k. Ferrnen- 
tation of food parudęs skipped by the tooth 
brush is the rausė of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųulck, pleasant wgy to improve your 
breath is to ūse Ustenne, the ųuick deodorant, 
every mornlng and everv nlght.

Literine balta fermentation, a major cause 
of odors, and overcomeg the odors themselvea. 
Your breath becomes eweet and agreeable. 
-HU not offend others.

If you value your job and your friends, us* 
Lbterine, the aafe antiseptic, regulariy. Lam» 
bert Phannacal Company, 8t. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
'halitosis mth USTERINE

accou.it
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NAUJIENOS
The Lithuantan Daily Nswi 

Published Daily Except Sunday by 
(he Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

PRIEŠ TAUTŲ NEAPYKANTĄ

— $8.00 
----- 4.00 
----- 2.00 
-----  1.50 
----- .75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per ęopy.
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Entered as Second Ciass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU, Chicago, 
Ui. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicago j e — paštu:

Metamo r-r- _________
Pusei metų _ _________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išnešiotojus: „
Viena kopija ________ ,8c
Savaitei __________________  18c
Mėnesiui __1______________ 75t;

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:-

Metams $5.Q0
Pusei metų ----------------------  2.75
Trims mėnesiams .................  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui ________   .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________________  $8.00
Pusei metų ..... —___________ 4.00
Trims mėnesiams ------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moąey 

Orderiu kartu su užsakymu..
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Amerika ir Japonija
Prezidentas Rooseveltas įsakė valstybės sekretoriui 

Kuli pasiųsti protestą tiesiog Japonijos imperatoriui dėl 
Amerikos karo laivo Panay paskandinimo Kinijos upė
je. Prezidentas reikalauja atsiprašymo, atlyginimo už 
sunaikintą turtą ir gyvastis ir garantijos, kad tokie in
cidentai daugiau nepasikartos.

Washingtone jau kalbama apie santykių nutrauki
mą su Japonija — jeigu Japonijos mikado urnai neišpil- 
dys Roosevelto reikalavimų. Taigi padėtis rimta. San
tykių nutraukimas tarpe dviejų valstybių yra paskuti
nis įspėjimas, kad tarpe tų Valstybių baigiasi taika.

Mes nenorime tikėti, kad tarp Japonijos ir Ameri
kos kils karas, bet pavojus yra ir tolyn jisai darosi vis 
didesnis, kadangi Japoniją šiandie valdo militaristų kli
ka, kuri nieko nepaiso. Atrodo, kad Amerikos karo lai
vo bombardavimas buvo sąmoninga provokacija japonų 
pusėje. Jeigu jie galėjo tyčia atlikti šitą “žygį”, tai to- 
liaus jie gali padaryti kitą, dar didesnę provokaciją.

Žinoma, į tai galima atsakyti, kad Amerika privalo 
ištraukti yisas savo ginkluotas jėgas iš Kinijos ir tuo 
budu išvengti karo. Bet abejotina, ar šitokia politika ap
saugotų taiką. Patyrimas rodo, kad nuolaidumu negali
ma nuraminti valdžios, kurią yra apsėdusi akyplėšiška 
militarizmo dvasia. Juo daugiau kitos šalys jai nusilei
džia, juo ji darosi agresingesnė. Jeigu, didžiosios vals
tybės butų anąmet griežtai stojusios prieš Japoniją, kai 
ji užpuolė Mandžuriją, tai šiandie Japonija neplėštų Ki
nijos. Bet tuomąt Anglija ir Amerika pasitraukė japo
nams iš kelio — ir dabar jos turi dar didesnį “trobelį” 
su tais akyplėšoms.

Pasaulio taika yra visų šalių reikalas. Amerika ma
nė, kad ji gali stovėti nuošaliai, kuomet' Europoje, Af
rikoje ir Azijoje fašistai ir militaristai užpuldinėjo silp- 
nesniasias tautas. Bet pasirodo, kad šita izoliacijos po
litika neapsaugojo Amerikos nuo karo pavojaus. Tiesa, 
dar ir dabar Jungtinės Valstijos gali “pasitraukti iš ke
lio”, tačiau klausimas, kas gero bus tuomi pasiekta. Ar 
ne ateis laikas, kada trauktis daugiaus nebebus galima, 
o užpuolikai pasidarys dar stipresni ir drąsesni,* negu 
dabar?

Lietuvių laikraštis lenkų oku-s 
puotame krašte, “Vilniaus Žo- 
dis”, peikia itajp Lenkijos, kaip 
ir Lietuvos šovininius, kurie 
kursto neapykantą tarpe lietu
vių ir lenkų. Jisai sako:

J

“Iš esmės esame priešingi 
bet kokiems persekiojimams 
dėl tautinių, politinių ar so 
ęiąlinių įąifikiųiipų, nežįu? 
rint, ąr tai liečia paskirą as? 
menį, ar tam tikrą grupę. 
Juo Jabiau smerkiame perse
kiojimą tautinių mažumų, vis 
viena’ kur jos begyventų: Lie
tuvoj,. Lenkijoj ar kur kitur.

“Musų giliu įsitikinimų, 
lenkų ir lietuvių nacionalisti
nė ir šovinistinė spauda, jei
gu jai iš'tikrųjų rupi geras 
abiejų tautų sugyvenimas, 
neturi jokios moralinės te j? 
sės apie vienų spaudimą ra
šyti, o apie kitų gyvenimą 
nutylėti. Jeigu ministerių ka
binetuose tie tautų skaudu
liai neįstengiama sušvelninti 
bei nesurandama bendros 
kalbos, tai ši spauda neturė
tų dar daugiau pilti alyvos 
ugnin. Jeigu reiškiama ar 
turima neapykantos paski
riems asmenims, tai dar tos 
neapykantos nevertėtų išplės
ti yisai lietuvių ar lenkų tau
tai.”
Iš tiesų, kurstymu tautinės 

neapykantos niekų negalimą at
siekti. Ginčus, kurie yrą’ tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos, turės ank
sčiau ar' vėliau išspręsti tų 
dviejų kraštų žmonės. Niekas 
kitas to nepadarys. Bet, jeigu
lenkai ir lietuviai vieni antrų\ 
neapkęs, tai kaip jie susikal
bės?

Civilinės metrikacijos gyvas 
reikalas Lietuvoje

. ... . ■' "T” .....
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

AUKŠTAS TONAS

tik varžo

tų panaikintas nubalsavo 85% 
gyventojų.

Dabar vis tie 85% laukia, 
kad jų pageidavimas butų grei
tai įvykdytas.

Įmonėse trukumai tu
rės būti pašalinti •

ĮVAIRENYBĖS

Vasaros Atostogų
Kilmė

TAUTININKŲ CENTRAS — 
MASKVOJE

Musų tautininkąi nori bendro 
fronto su katalikais prieš bol
ševikus. Šituo reikalu neseniai’ 
atsiliepė “Vienybė”, ragindama 
lietuviškos (fašistiškos ir kle- 
rikališkos) visuomenės vadus 
“suorganizuoti ir bendromis 
jėgomis saugoti visuomenę 
komunizmo šuntakių”,.

Bet ve ką jiems atsako 
cagos broliukai Marijonai:
tautininkai, girdi, esate bedie
viai, o visų bedievių centras 
bolševikiškoje Maskvoje 
kaip gali katalikai su 
vienytis ?

“Kąd aiškiau butų,’
Marijonų “Draugas”,
me pasakyti, kąd katalikai 
ne ‘tautinį veikimą’ vadina 
‘bedievišku’ sąjūdžiu, bet 
tautininkų veikimą tuo var
du apšaukia... „

“Vadinti tautininkų veiki
mą bedievišku sąjundžįu ka
talikų vadai turi labai rimtą 
pagrindą. i

“Visi tautininkų leidžiami
laikraščiai yra laisvamaniški, su katalikais.

nuo

Chi-

— tai 
jumis

rašo 
“turi-

bedieviski. Visos, jų organi
zacijos labai uoliai laisvama- 
nybę platina ir aiškiai dirba 
prieškatalikišką darbą. Ame
rikos lietuviai tautininkai re
mia net tokius gaivalus, kaip 
vadinamieji ‘nezaležnikąi’ (ai’ 
ir jie bedieviai? — “N-nų” 
Red.), vien tik dėl to, kad 
kenkti katalikų veiklai. Prieš- 
religiškoj akcijoj tautinin
kai labai dažnai sutaria su 
socialistais ir komunistais.

“Tokie dalykai ir duoda 
pagrindą 1 rišti tautininkų 
veiklą su bedievišku sąjū
džiu.

“Ir, žinoma, kol tautinin
kai nepaims ‘divorso’ nuo be
dievių, kurių veikimą cent
ras dabai* yra Maskvoje, tol 
katalikai negalės eiti su< jais 
į bendrą darbą..."
Na, tai matote: piųsų Tyą- 

liavos, Vaidylos ir kiti “tau
tiški vyrai”, kurie taip karštai 
kovoja prieš “raudonąjį pąyor 
jų”, pasirodo, yra pririšti prie 
Maskvos, “Draugas” siplo jiems 
ųnti nuo Maskvos “diyorsą” 
kitaip nebusią bendro fronto;

Šiomis dienomis spaudoje 
vo pranešta, kad komisija, 
ri tyrinėjo sovietų valdžios kal
tinimus prieš Trockį, surado, 
kad tie kaltinįmąi neturi pa
grindo. Vienas komunistas, mi
nėdamas tai, kalba šitokiu to
nu: • . ’ /

“Trockistinė ‘liberalų’ gru
pe ‘tyrinėjo’ TrocKį ir sura
do Jį ‘nekaltu’. Vadinasi, Sov. 
Sąjunga ‘kalta’, jei trockis- 
tai kriminalybes ten papildo.

“Tų ponų balsas toli nepa
sieks. Mažai kas kreips do
mės į jį.”
Vadinti tą tyrinėjimo komisi

ją “trockistų grupe” yra, žino
ma’, nesąmone. Prof. John Dte- 
wey, jos pirmininkas, niekuomet 
neturėjo su ifrockizmu nieko 
bendro.

Visiems yra aišku, kad ko
misija darė tyrinėjimą ne su 
tikslu apginti Trockio idėjas, 
bet su tikslu surasti, koks yra 
sovietų valdžios teisingumas, 
kuris smerkia mirčiai tūkstan
čius žmonių, apkaltintų netikė
tinais, dažnai tiesiog absurdiš
kais nusikaltimais. Tai yra šim
tą kartų svarbesnis reikaląs, 
negu Trockio asmuo.

Civilizuotame pasaulyje (tei
singumo klausimas yra vieųąs 
iš opiausiųjų, jei ne pats opiau
sias. Štai Dreyfusso bylos pa
vyzdys: kaipo asmuo, Dreyfąs- 
sas nebuvo niekuo pasižymėję, 
bet kai Francuzijos teismas jį 
neteisingai pasmerkė už taria 
mą “valstybės išdavimą”, tai 
jo byla sujudino visą Europą ir 
kova' dėl- išteisinimo pasidarė 
istoriška.

‘ Ląbąi gąįlą, kad komunistai 
šiandie tokius opius klausimus 
bando “išrišti” paniekos gestu 
linkui žmonių, kurie su jų nuo
mone nesutinka.

Didelė klaida manyti, kąd 
bolševizmas stovi “virš teisįų- 

tąfeią'mas to
kių pat mastu, kokiv jisai tei
sia sa’Vo oponentus. To nereikia 
užmiršti.

b;u- 
ku-

Didysis kara^ smagiai sukrė
tę visą pasaulį. Aukštesnės ci
vilizacijos ir kultūros tautos ar 
valstybės šitą sukrėtimą skau
džiau ir giliau pergyvepo ir per
gyveną. Tiek politiniu, tiek kul
tūrinių ir, ūkišku požiūriu, didy
sis karas ir kiti jo padariniai 
daugel valstybių ir tautų gyve
nime paliko ilgam neišdildomus 
pėdsakus..

žmonių galvosenoje, žmonių 
psichikoje, jų dvasios būsenoje 
ir poelgiuose atsirado kiti veiks
niai, kitas visų vertybių įverti
nimas ir noras lyg ir atsipalai
duoti nuo vos, kas
žmogaus gyvenimui plačiau ir 
giliau pasireikšti, o tuo pačiu 
gal ir atsakomybės jausmas 
bent kiek atbuko ar atšipo. Juk 
didžiojo karo metu ir jo padari
nių pasėkoje ištisos valstybės ir 
paskiros tautos pęrgyveno visos 
kartu ir kiekviena atskirai sa
vas dramas ir tragedijas. Paga
liau šiuos gilius tragipgus per
gyvenimus turėjo kiekvienas 
paskirai tų kraštų gyventojas, 
kurie jauasekė iš jo asmens, ar
ba jo šeimos gyvenimo. Didžio
jo karo baisenybėms dingus, 
daug kas metės likusio gyveni
mo dienas mažiau rūpestingoje 
nuotaikoje, kartu lyg ir atsipa- 
ląidojant nuo bet kurių mažiau 
rūpestingoje nuotaikoje, kartu 
lyg ir atsipalaidojant nuo bet 
kurių didesnių savo asmens gy
venimo varžtų, o kartu gal ir 
nuo atsakomybės prieš kitus 
gyventi. <

Dorovinis sukiužimas
Atsirado didelis dorovinis lyg 

ir sukiužimas. Skaudžiai buvo 
paliesti ir šeimų saitai, čia at
sirado daug įvairiausių priežas
čių, kurių vyriausia tai tasai 
pats karas. Prasidėjo didis šei
mų pakrikimas, kurio iki tol pa
saulis nebuvo žinojęs.

Didžiojo karo viesulas su vi
sais savo 'piktais padariniais 
skaudžiai perėjo taip pat visą 
Lietuvą, kuriai teko daug dau
giau kentėti ne bet kuriai ki
tai tautai. Lietuvos gyventojų 

per- 
kaip

šio rudensUKMERGĖ.
pradžioje vyr. darbo inspekt. 
Akelaitis ir Ukmergės apyg. 
darbo inspekt. tikrino vietos 
pramonės įmones. Rasta daug 
trukumų. Buvo rasta keletas 
įmonių, kur darbininkams ne
duodama pietums pertraukos, 
nenustatytas reguliarus ir tik
ras atlyginimas ir t.t. O dau
gely įmonių rasta ir dar di
desnių nenormalumų, kaip tai: 
nevedamos bendrojo atsiskaity
mo knygos, neišduota darbi
ninkams atsiskaitymo knyge
lės, neužskaitomi viršvalandžiai 
ir t.t. Dabar paskyrus į Uk
mergę naują inspektorių J. Ži
levičių, buvo visoms įmonėms 
išsiųsti paraginimai, pastebė
tus tose įmonėse trukumus kuo 

į greičiau pašalinti, antraip grę- 
' šia bausmė.

feriac publi-
vasaros atostogos įvai-

mokyk-

animus 
(atosto- 
stiprina
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KAUNAS. Žaliakalnyje sfca- 
bopia ųauįą prieglauda, kurioje 
bite priausta 250 liguistų se
nelių. Ten jiems bus teikiama 
ir medicina paga&a.

silp-

tiek 
dar- 
tiek

<

InA

tarpe taip pat išgyventa ir 
gyventa’ daug kas naujo, 
ir kitų tautų.

Ir Lietuvoje daug šeimų 
dėjo tiek kaime ir mieste krik
ti, kaip ir kitur. Bet čia Lietu
voje šitas šeimų skyrimasis 
daug skaudžiau pergyventą ir 
pergyvenama, negu kur kitur. 
Čia žmonės kartais amžiais nu
sistovėjusias tradicijas ir papro
čius turėjo savotiškai pakeikti 
ir( kartais dėl to vįshm gyveni- 
mhi prarasti reikiamą dvasios 
gyvenimo lygsvarą. r

Lietuvių daugumą sudaro ka
talikų tikėjimo žmonės. Civili
nes metrikacijos nesant jungtu
vės daromos katalikų bažnyčio
je, o jos čia daromos visam am
žiui ir tik retais atsitikimais, 
dideliu išimties keliu atsiskyri
mus galma legaliu budu gauti.

Kai šeimą išsiskirią
* * ‘ ’ I

šeima nesugyvenus savo ta'r-l 
pe negali* svajot gauti atsiskyri
mą. Jai tenka toje nepakenčia-‘ 
moję būklėje gyventi ir visą 
amžių vienas kitą rieti, arba ge
ram atsitikime kas sau gyventi,' 
bet išsėdėti naujo šeimos židi
nio sudaryti. Gerai, jei taikos 
budu vyras su žmona meta ką-, 
tąlikų tikėjimą ir pereina į ki-.' 
tą, tuomet jau suranda kelius, 
visai legalius kelius išsiskirti įr 
ąąąjąs/šęimąs. kurti. Bet jei ku
ris nnys vįęnas užsispyrė, čia’ vi
sagali katalikų bažnyčia savus 
įstatymus diktuoja ir civilis 
teismas pasilieka bejėgiu. To
kioms šeimoms tik vienąs?ke-J
lias: gyventi be jokių juridinių 
ir bažnytinių sankcijų, kitaip 
įą’ru^, turėti nelegalią žfl^oną ar
ba vyrą. Slaptai ar viešai vie-

■

pra-

LIETUVOS BALTUOS 
LLOYDAS

nas kitą ąpgąųdįnėtų bet for
maliai įąikytią bažnyčios nusta
tytų šeimoms dėsnių, žinoma, 
katalikų bažnyčios nustatytų 
dėsnių.

Taip, reikia tąsai nemalonus 
faktas konstatuoti, kąd Lietu
voje dąng esamą šiokių taria
mai nelegalių šeimų, kurios su
sidarė iš pakrikusių šeimų, bet 
kurie neturi būdų legaliu keliu 
išsiskirti. Tokiose šeimose net 
augą vaikai ir jie kartais mo
raliai ląbai kenčia, nes jie kad 
ir didelėje meilėje butų gimę, 
bet neturi katalikų bažnyčios 
palaiminimo, todėl daugelio ki
taip traktuojami. O be to, dėl 
šitokių šeimų pakrikimo ir ne
galėjimo naujai juridiniai šeimą 
sutvarkyti atsiranda daug vai
kų pamestinukų. Daugel atvejų 
šiokių vaikų Įikimas tikrai liūd
nas Jr apverktinas.

Katalikų, bažnyčia ne taip 
greit’ naujai amžių dvasiai pa
siduoda ir kietai laikosi jos nu
statytų visokių kanonų. Ji par 
skirų žmonių likimo nelinkusi 
paisyti ir jų žmoniškoms 
nybėms pasiduoti. (

Mahometonai
Visai nenuostabu, kad 

inteligentų tarpe, tiek pas 
bo žmones; tiek mieste,
kaime atsiranda vis didesnis 
skaičius, kurie pereina į kitas 
tikybas. Evangelikų, kalvinistų 
ir kitų skaičius auga.

( Bet dar kas- keisčiausia, kad 
Lietuvoje didėja ir mahometai! 
Lietuvoje dar iš Vytauto Di
džiojo laikų yra užsilikę toto
riai, kurie jau seniai sulietu vė
jo, bet kietai laikosi savo tiky
binių papročių r savo mahome- 
lų tikėjimo iki šiai dienai neiš
sižada'. Turi jie savo kun. mu
las, turį savo maldos namus, tu
ri savo metrikacijos punktus, ir 
jie, kaip ir kitos tikybos, iš 
valstybės iždo gauna pašaipas.

Jei kas nors dėl persiskyrimų 
negali gauti tinkamų juridinių 
patarnavimų kitose tikybose, 
tai eina pas mahometo mulas ir 
čia suranda galimybes juridi
niai naujai persitvarkusių savo 
šeimos reikalus sutvarkyti. ‘

Sakysime, jei vyriškis kata
likas iš savo žmonos negauna- 
reikiamo sutikimo skintis, ir ji 
nesutinka nuo savo šeimos sai
tų atpalaidoti, tai čia jokia; ki
ta tikyba tuo atsitikimu negali 
patariĮ-aUti. Tuomet toksai vy
riškis kreipiasi į mahometų ku
nigą ir šįs jį įvesdina i naują 
bąžnyčią suriša jį su kita žmo
na. Pretenzijų buvusi žmona į 
tokį vyriški nei katalikų bažny
čioje, nei teisme negali kelti, 
nes mąhometų tikėjimas leidžia 
turėti kelias žmonas, žinoma, 
negirdėti, kad kas nors butų 
mėginęs dar kitą žmoną turėti, 
bet su senąja buvusia žmoną 
nustoja gyvenęs ir nauja pra
deda šeimos židinį jau su ta su 
kuria mahometų mulos yra su
rištas. '

(Bus daugiau)

LIETUVOS ŽINIOS

Vaiguvos val-

*

bet, 
Pa-

Bendrovė jauna, 
geroj vadovybėj.
su mažomis lėšomis

Vasaros atostogų sąvoka nė
ra naujas dalykas. Senovės ro
mėnai buvo pirmieji, kurie į- 
vedė , vadinamas 
cae
rioms įstaigoms.

Romėnų “fcriae publicae” 
trukdavo nuo birželio mėn. pa
baigos ikį rugpiučio mėn. vidu
rio. Tai buvo visuotinos didžio
sios romėnų atostogos, kurįų 
metu neveikė teismai, 
los ir kitos Įstaigos.

—Otia corpite alunt, 
HU que pascitus illis” 
gos maitina kūną ir
dvasią)—sako viename savo kū
rinyje garsusis ‘romėnų poetas 
Gvidas. Iš tikrųjų senovės Ro
mos diduomene (patricijai) va
sarai išvažiuodavo į savo vasa
ros rezidencijas, įrengtas kal
nuose ar pajūryje. Paprastiems 
gi romėnams “feriac publicae” 
nebuvo poilsio, bet darbo atos
togos. Jų paskirtis buvo—su
teikti miestelėnams progą ne
kliudomai suimti vynuogių der
lių ir atlikti lauko darbus.

žlugus senovės Komos impe
rijai, išnyko ir vasaros atosto
gos paprotys. Romėnų “feriae” 
ilgainiui pripažinta nereikalin
gu dalyku ir jos buvo panaikin
tos. Dar XVIII-me šimtmetyje 
mokyklose buvo mokama išti
sus metus. Panašiai buvo ir su 
kitomis įstaigomis. Tik 
šimtmečio pradžioje kai 
se Europos kraštuose 
mokyklose dėl lauko 
mokslas vasarą būdavo 
savaičių nutraukiamas.
tuose gi mokyklos turėdavo bū
ti atidarytos 
tus. Matyti 
protaujama
miestelėnams reikalingos 
togos, juk jie vasarą ypatingų 
darbų neturi...

Tačiau jau XVIII-jo šimtme
čio pabaigoje ir ypatingai XIX- 
jb pradžioje įėjo į madą vasa
rą važiuoti iš miestų į kaimą ne 
lauko darbų dirbti, bet pailsėti. 
Netrukus, labiau pasiturintieji 
F2uropos žmonės pradėjo važi
nėti vasaros atostogų ir į paju*r,į 
ir į kalnus. Nuomonė dėl poil
sio reikalingumo žmogui iš pa
grindų pasikeitė. Suprasta, kad 
nepakanka šešias dienas dirbti 
ir vieną ilsėtis; prųiažinta, kad 
žmogui reikalingas ilgesnis po
ilsis. Todėl mokyklose 
vesta dviejų mėnesių 
atostogos. Po to sekė 
įstaigos: valdininkus
leisti po vieną mėnesi apmoka
mų atostogų.
• Ir šis reikalas jau tiek yra 

sutvarkytas, kad atostogos da
bar nėra pasiturinčiųjų luomų 
privilegija: šiandien atostogauja 
ir aukštas valdininkas, ir tar
nautojas ir darbininkas.

Bet... praslinko du tūkstan
čiai metų o dvilype senovės ro
mėnų “feriae”—atostogų esmė 
pasiliko. Ir miteų laikais mies
telėnams vasara yra poilsio 
atostogų, o kaimiečiams darbo 
“atostogų” metas.

XIX-jo 
kuriuo- 
kaimo 
darbų 

keietai 
Mies-

ištisus 
buvo

taip:

me- 
s a in

kam 
atos-

savo branduolį kapito- 
jų pagelbininkų. Kiek 
aukštesnių specialistų 
srityje, bet ir čia jau

Nors 
matyti, 
lyginant 
(3,500,000 litų akc. kapitalo)
vystosi ir parodo žymų progre
są. Kaip ir visos Lietuvos ak
cinės ar kooperatyvinės ben
drovės, ji žiuri ne maksimum 
naudos šiandienai savo bendro
vei atsiekti, bet žiuri į ateitį ir 
siekia aukštesnių, valstybinių 
uždavinių: užauginti savo lie
tuvišką sveiką prekybinį laivy
ną.

Lietuvoje pąsiryžiusių drą
sių, jurą mylinčių vyrų nestin
ga. Vyriausybė jiems padėjo 
išeiti mokskte ir atlikti plau
kiojimo praktiką svetinių ša
lių laivynuose ir mes dabar jau 
turime 
nų ir 
stinga 
mašinų
pasiųsta į užsienius išeiti mok
slus, ir ta spraga jiems sugrį
žus bus užpildyta. Drauge su 
savo specialistų augimu, auga 
ir prekybinis laivynas. Ir ta
me augime jaučiasi ne rizik.n- 
gi eksperimentai, bet tvirta 
sistema. Neperkami iš karto 
perdideli laivai, kuriems tuo- 
jaus gal nebūtų nei prekių, nei 
savo vadų, bet įgyjant sekantį 
naują laivą ieškomi tokie, ku
riems tuojau yra darbas ir pri
tyręs vadas.

. Taigi, ir šiandien gavome ži
nią, kad Lietuvos Baltijos Lloy- 
das vėl įgyjo naują, jau septin
tą laivą apie 2400 netto reg. 
tonų statytą tik 1931 metais.' 
Drauge su kita Klaipėdos fir
ma Lietuvos prekybinis laivy-, 
nas turi jau dešimts nuosavų 
laivų. Jau ir dabar “Maistas”, 
“Pienocentras,” be reklamos, 
be triukšmo siunčia didelę' dalį 
savo eksporto per savo uostą 
Klaipėdą įr savo laivynu. Ma
žai kas žino, kad jau ir prekės 
einančios pas mus į Ameriką 
dalinai eina “Lietuvos Baltijos 
Lloy.do” laivais iki Antverpeno 
ir tik čia perkraunami į kitus 
okeaninius Įaivus—taigi, dalis 
dalis frachto jau atitenka Lie
tuvai.

Didėjant laivų tonažui, di
dėja ir galimybės, auga ir už
simojimai. Esame tikri, kad jau
nos musų laivyno bendrovės 
vadovybė jau dabar galvoja, 
kada ir kaip ji siųs savo pirš
lius—ląivųjs į Ameriką. Tąi jau 
ne svajonė, bet artimiausių me
tų reali užduotis. Be abejo, kad 
atsiektų fo ,sayo tikslo, ji di
dins sayo akcinį kapitalą, o gal 
d,?lj tų akcijų užleis ir mums 
amerikiečiams. Piršliai neateis 
su tuščiomis rankomis, bet iki 
tų laiko jau turės gražią flųti-

buvo į- 
vasaros 
ir kitos 
pradėta

Gyvenimo Klaidos
Gyventojai nubalsavo 

panaikinti valsčių
VAIGUVĄ, 

sčiitej Šiaulių apskr., yra la~
„bai mažas. Todėl gyventojams 
Išlaikyti vįsą valsčiaus apąra- 
tą susidaro labai didelės išlai
dos. Daug valsčiaus gyventojui 
jau iš senai stengėsi, kad šis. 
valsčius butų panaikintas, iš
skirstytas tarp,' gretimų vals
čių.

šįaįs metąis įvyko nęt visąą-l 
finis Vaiguvos valsčiaus gy
ventojų balsavimas'; panaikinti Ii ją nuosavų, niekam neprasko- 
valsčių ar nę. Kad vaisčius bu-i

Netrukus “NAU JI E N O S” 
pradės spausdinti apysaką 
“Gyvenimo klaidos”. Tų apysa
ką parašė kanadietė Maria F. 
Yokubynjene, nuolatinė musų 
bendradarbė.

Apysaka parašyta labai įdo
miai ir gyv^i apie tas klaidas, 
kurias ne vienam jaunystėje 
tenka padaryti. Taip, apysako
je kalbama apie: (

“Jaunas dienas — nepro
tingas,

Paklydimais gan turtin-
liptų laivų.
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PasKaityR Lietuvi!
nys upes 

Kaip brangųjį 1 
bęs vagis 

O kapas foešiędis 
lupęs 

Užmerks amžinai 
akis

. Draugai ~ k prie bando > 
pakišti

Drg. J. V. Stilsono Prakalbos 
Montreale, Que.

Sutraukė daug žmonių abu kartu 
įvyko ir vakarienė

MONTREAL, QUE. — Lapkr. I 
26 ir 28 dd., čia. įvyko prakal
bos drg. J. V. Stilsono, “Naujo
sios Gadynės“ administrato
riaus, kurį iš New.Yorko al
kviete L. D. D. 35-ta kuopa.

Pimos prakalbos įvyko White 
Hali salėje. Publikos buvo apie 
250. Gaila, kad svetainė buvo 
maža. Kitą syk žinosim kiek 
žmonių tikėtis, atleiskite.

Drg. Stilsonas gana prakilnus 
kalbėtojas. Kalbėjo pas mus 
pirmą kartą. Pirmininkavo drg. 
Bakanavičius.

Kalbėtojas gan logiškai ir 
nuosekliai aiškino apie šių laikų 
darbininkų nuopelnus, darbus, ir 
vargus. Kalbėjo apie išnaudoto
jų — darbdavių priemones iš
naudoti darbininkus už mažiau- 
sį atlyginimą, kad jie vergautų, 
negalėdami galvų pakelti.' Kal- 

. bėtojas nurodė, kad darbininkas 
teuždirba tiek, kad tegali paval
gyti, šiaip-taip apsirengti irt pa
miegoti. Apie geresnį rytojų, a- 
pie apšvietą, apie išauklėjimą 
pavyzdingų vaikų jie negali nei 
pagalvoti. Klausytojai labai aty- 
džiąi sekė drg. Stilsono žodžius.

Jis padarė išvadą,' kad darbi
ninkai privalo organizuotis į u- 
nijas ir kitas darbininkų orga
nizacijas ir kovoti prieš išnau
dotojus, prieš fašizmą. Reikia 
organizuotis į tokias grupes, 
kurios vadovaujasi demokrati
jos- principais.

u . i J. .. I
Triukšmas

Toliau kalbėtojas aiškino 
kiek daug žakfs komu*nistai pa
darė darbininkams, sudemora- 
ližuodami pažangų veikimą, su
ardydami unijas, pažangius 
žmones biauriai išniekindami, 
kaip Socialdemokratus. /

Publika buyo daugiau negu 
patenkintą Stilsono kaįbą.' Bu
vo patenkinti, net protingesni 
komunistai. Fanatikai-gi, sukė
lė tokį triukšmą, kokio dar ne
teko girdėti Montreale. Baub
lių chorui vadovavo Kilikevi- 
čius ir S. Žukauskas su Janau- 
sku. Janąuskas, užšokęs ant 
kėdės, šaukė kad Stilsoną rei
kia taip palydėti, kad jis į 
Montrealą daugiau nebegrįž
tų. 1 1 x ■;

Prakalbas gerai' vedė P. Pet
ronis, bet baublių nei jis ne
pajėgė suvaldyti.

Dalyvis.

D.L.K. Vytauto 
Klubo Atsišaukimas 
Į Montrealiecius
Naujos Valdybos Pareiškimas

NAUJIENOS, Chicago, UI

Apie “Civilizuotus 
‘Baublius”

lACoH

Į ŠILTUOSIUS PIETUS. — Tūkstančiai žmonių pa
siėmę trailerius su savo šeimynomis keliauja į pietus, 
šilumoje praleisti šaltą žiemąt Bet ir Chicagos apielin- 
kėse šimtai trailerių pasiliko žiemavoti. Jie yra patogiai 
įrengti ir gyvenimas juose daugeliui tiek patinka, kad 
dabar traileriupse gyvena desėtkai tūkstančių šeimynų, 
tai ‘kįlnodpmies iš vienos vietos į kitą, tai ir pastoviai 
vienoje vietoje gyvendami. (Nuotraukoj laikraštininkas 
Hal Foust trailerių važiuoja su šeimyna į pietus tirti 
gyvenimą trąileriuose).

TORONTO ĮVAIRENYBĖS
na smagiai teko iš jų pasijuok- 

I ti. Juokėsi iie dėl to, kad jie 
ką nprs juokingo patiekė, bet 

Š. m. Gruodžio mčn. 12 die1- JU išvaizdos. Nors yjsi ma
ną, 2 vai. po pietų, 949 Duii-|to vęidM gatvėše kas-
das St. W., įvyko 236 kuopos d^en l<ad nebūtų iš
susirinkimas. Nors narių susi- juoktis pamačius, bet ka
riuko neperdaugiausiai, (apie dangi lietuviai nėra pratę, savo 
50%) bet susirinkimas praėjo parehgimose, 
gana sklandžiai.

Tarpe kitų dienotvarkės 
punktų, svarbiausiu buvo vai
dybos ir įvairių kitų komisijų 
rinkimai.

SLA. 236 Kuopos 
Susirinkimas ....

Š. m. Gruodžio mčn

Po prakalbų buvo klausimai. 
Rimti klausimai gavo rimtus at
sakymus. Bet kai “mokintas 
svietas“ — komunistai pradėjo 
kalbėtoją kamantinėti, tai jie 
gavo tą, ko užsipelnė. Puolė ko
munistai su nesąmonėmis apie 
Grigaitį, apie “Naująją Gady
nę“ ir “Naujienas“. Kodėl N. 
G. rengia Grigaičiui prakalbas? 
Kai Stilsonas ėmė jiems atsaki
nėti, tai visų ausys ir veidai ė- 
mė raudonuoti. Už nekultūringą 
elgesį žmona pradėjo vieną ko
munistą varyti laukan

Vakarienė
šeštadienį, lapk. 27 

ko L.D.D. vakarienė, 
dieną įvyko net keli
mai, ir komunistai vakarienę 
viešai boikotavo, vienok susi
rinko svečių daugiau, negu ti
kėtasi. Buvo arti šimto. Po ska
nių valgių ir alučio visi links
mai pašokom. Parengimas bu
vo labai linksmas. Reikia ati
duoti kreditą rengėjams drg. 
drg. Staniuliams, Kolmoniams, 
Vakanavičianis ir Jokubkams. 
Visi jiems buvo dėkingi už gra
žų vakarą. Lauksime daugiau 
tokių parengimų.

9

Antros Prakalbos

MONTREAL, QUE. — Gruo
džio 5, D.L.K. “Vytauto“ ne- 
prigulmingas klubas išsirinko 
naują valdybą ateinantiems 
metams. Pirmininku liko, jau 
tretiems metams: K. Juškevi
čius, sekretorium —.į, yla .ir 
moterų pirmininke — Mrs. Len- 
kaitienė.

Naujoji valdyba širdingai dė
koja nariams, už suteiktą mums 
pasitikėjimą vadovauti klubui, 
o mes iš savo pusės žadame 
būti ištikimi savo pareigose, 
stengtis, kad šioji lietuvių kil
ni organizacija kiltų ir bujotų, 
taip ar bent dar geriau, 
buvo iki šiol.

kaip

kreį-
Mon-

iš sales.

d., įvy- 
Nors tų 
parengi-

Sekmadienį, lapk. 28 d. įvy
ko antros prakalbos. Čia žmo
nių suėjo apie 400. Kalbėtojas 
drg. Stilsonas pašventė kalbą 
dviems temoms: pasaulio per
žvalgai ir komunizmo perio
dams. Kalbėtojas aiškino, kad 
fašistinės valstybės anįo pasau
lio taiką. Jos pakėlė ginklus 
prieš Ethiopiją, Ispaniją įr Ki
niją. žudo milionus Žmonių ir 
naikina šalies gerbūvį. Kitoje 
pusėje yra demokratinė^ val
stybės ir “bendras frontas’*. 
Tai Francija, Anglija, Jungti
nės Valstijos, Olandiją, Dani
ja ir t.t. Jos ramiai sėdi, nie
ko nedarydama net neteįkdą- 
mos pagalbos Ispanijai, kuri 
bando apginti savo demokratiš
ką valdžią nuo fašistų.

■f & M

Valdyba 1938 Metams
Valdyba beveik nepasikeitė, 

t. y. pasiliko tą pati išskįriant 
vice-pirmininką. ši pareiga te
ko Juozui Bernatoniui, vieton 
buvusios O. Kų*niutienės, ku
ri šiose rinkimuose nebekandi- 
datavo. Taigi, valdyba, suside
da iš šių asmenų: Pirmininkas 
V. Dagilis, Vice-pirmininkas J. 
Bernatonis, Sekretorius A. Bat- 
kus, Iždininkas M. Jokubynie- 
nė ir Finansų raštininkė O. In- 
drelienė.

Į teatralę komisiją išrinktos 
5 moterys, vidos gana smar
kios. X

šiuomi, naujoji valdyba 
piasi į kiekvieną lietuvį 
trealietį, prašydama nuošird
žios paramos valdybai ir drau
gijai, kad dirbdami vieningą— 
bendrą organizacinį darbą, pa- 
siektumėjn savo brolių lietuvių 
tarpe tikrąjį draugiškumą įr 
galėtumėm, bet kuriam nelai
mės ištiktam, ištiesti pagalbos 
ranką. Kadangi “Vyt.“ klubas 
yra neprigulmingas, neatsto
vaująs ir neginąs jokios poli
tinės partijos, tuomi neįžeid- 
žiąs nei vienam lietuviui, jo 
politinių jausmų, tat naujoji 
valdyba, iš anksto atsikreipia 
į kiekvieną lietuvį Mon t reali e- 
tį, kt/ris dar *nėra klubo na
rys, vajaus proga tapti drau
gijos nariu.

I I

Malonus lietuvi! Gyvenimas 
iš musų visko reikalauja. Kai 
kam ir kai kuomet jis malo
nus, jaukus, bet daugumai gy
venimas parodo savo žiaurų 
yeidą, atimdamas iš žmogaus 
staigiai jo stiprią sveikatą, o 
su tuomi ir duonos kąsnį ir: 
drapanas. Bųdamas klubo na
riu, tos nelaimės išvengsi. Klu-i 
bas sąvo nariams ligoniams, 

I užtikrintai išmoka pašalpas, ir 
mirusiuosius aprūpina žmoniš
kų palaidojimu.

Tat, kviečiame visus, pamir
šti įvairias politines neapykan- 
tas, menkos vertes vaidus ir 
tapti klubiečiais, ką padarę, 
padėsit taipgi lengviau išlaiky
ti lietuviškus namus Montrea- 
Jyje ir įvykdyti tą kilnų obal- 
sj t — vienytoje—galybe.

Valdybą.

Teatralė Komisija
Kądapgi nuo teatralės ko-, 

misijos beveįk priklauso visos 
kuopos gyvimas ir veikla, to
dėl į šį dalyką btfvo žiūrima 
gana rimtai. Išrinktosios mo
terys yra gąųa veiklios, todėl 
manoma, kad joms pasiseks 
išjudįptį sustingusius kuopos 
narius. Išrinktosios į Teatralę 
Komisiją moterys yra seka
mos: B. Koyolįunienė, Frenze- 
lienė, Balkone, Užumeckienė 
ir Šimonienė.

Reyįzįjos. komisij'a susidės iš 
sekančią asmenų: Genė Joku- 
bynaitė, Adomas Kuniutis ir 
Jurgis Plienius.

Daktaru-kvotoj u nariai, dau
guma balsų, išrinko Dr. Wein- 
steiną.

Organizatorium ir knyginin
ku išrinktas tas pats t. y. Au
gustas Frenzelis, kuris tas pa
reigas ėjo ir pereitais metais.

Atstovu į komitetą Demo
kratijai Lietuvoj Atsteigti iš
rinktas A. Kovcliunas.

Kuopos korespondentu atei
nantiems metams išrinkta 
Jokubynienė.

Tai tiek fcą aš norėjau iš 
susirinkimo pažymėti.

. ... . i ■■y/'i- į.-., . -r k

IJaudies Balso 
parengimas

Gruodžio jL2 d., 7:30 min,
kare įvyko Liaudies Balso 5 
metą sukaktuvių paminėjimas, 
6 Denison Avė. svetainėj, Žmo? 
nių į svetainę susirinko kimš? 
tipai. Programa buvo jįvaįrd, 
Kas įdomiausiai, kad pirmą 
kartą lietuvių parengime ’ da«

M

šio

ya.

---------------, scenoje, juodų 
veidų matyti, tai jiems kaž
kaip įr juokingai atrodė.

žinoma, juodukai nesuprato, 
kad publika juokėsi iš jų juo
dų veidų, o manė, kad jų dai
navimas ir judesiai publiką 
juokina, /todėl buvo patenkin
ti, tuo labiau, kad, vedėjui pa
prašius, publika jiems aplodis
mentų nesigailėjo. Visgi pa
įvairinimas. ’•

’ ‘V' £
Mažą^ Akrobatė

Įdomiausias ų.ųmęris buvo, 
tai maža margaitė apie 9-JLO 
metų, ■ kuri darė akrobatiškas 
išsivartalįojimus. Taį buvę įdo
mu pasižiūrėtu’ kaip tąkįa jau
na mergaite ^turi savo kaulus 
ir kūną išmiklinusi. Publika 
jai ir plojo įr plojo iš nuošir
dumo.

Programo pabaigoj puvo vei
kalas “Piršlybos“. Artistai su
vaidino neblogiausiai. Ypač 
man patiko šim|<u*np vaidini
mas. Jam teko tūyp rolė.

Programui įpusėjus, buvo 
įterpta kitos rąšies p.aįyąįripi- 
mąs, t. y. prakalbęs ir sveiki
nimai. , : \ s ,

Kadangi šįs vakąras : buvo 
rengiamas Liaudies Bąjso 5 
metų paminėjimui, todėl tyrė
jo būti kąs nors ir apie jį -pri- 
simipta. .: - ’ ■ .'i

Kalbėjo redąk torius Matas 
Guoba, trumpai aj>ibų(įįn4an|as 
spaudos reįkšmę ir. Liau
dies paisąs >. yrą Kanados lie
tuviams pasitarnavęs.

’ . • • ■ v •• '
Syejkįųimai . ir Aukos

z._

Po to sekę sveikinimai. Pir
miausiai pasveikinimo žųdį ta
rė ir D.K.L. pašalpinės 
jos atstovas Jusaitis, kuris lin
kėjo laikraščiui gero pasiseki
mo ir ^pridavė auką 10 dpi., ku
rią aukavo minėtoji dr-ja.

Po to pasveikinimo žodį .ta
rė Dobrovolskięnė, . moterų op- 
gaųizacijęs vardu.

D. L. Ats. Kom-to vardu 
sveikino-A. Frenzelįs. Aukų ne- 
pridavė, nes K-tas lėšų nėtųr 
rį- ' ' • ■;?■'

Po to seko aukos. Aukavo 
daug ir gana stambiomis ąų- 
komis.

Viso aukų surinktą, jeį ne- 
ąuklysiu, j.38 dol. su centais ir 
ąpie 16 prenumeratų atsinau
jino. V '

Nuo šaVęs aš irgi Jiųkit) 
liaudies Balsui gero pasiseki
mo, nes spauda, kokia ji ne
būtą, visuomet vienokią ar ki
tokią naudą žmonėms atnešu.

MONTREĄL, QUĘ. — Tan
kiai įpj.tąąi, kad “Naujieną“ Ka
nados skyriui trūksta žinių, tad 
įr aš sumaniau paleįątį plunks
ną j (Įarbą. Mano rašinys kri
tiškas,

“Liaudies Balsas“ No. 199 
(lapkr. 25 d., patalpino “Daly
vio“ straipsnį ;apie L. V. N. 
Kliubo Aido Choro vakarienę. 
Tas straipsnis reikalauja atsa
kymo. Komunistai, kurie dau
giausiai priešinosi /Kliubo sve
tainės statymui iy kėlė didžiau
sią betvarkę, dabar peršasi 
“prieteliais“.

‘Dalyvįs“ užmeta Choro pir
mininkui D. Norkeliunui, kad 
neatsiklausęs choristų leido p. 
Ylai k'aįbėri. D, Norkeliunui tur
būt reikėjo paklausti “Dalyvio’ 
kam ieįsti kalbėti, o kam ne.

Vakarienėje buvo daug, taip 
vadinamų “civilizuotų baublių’ . 
Vos spėjo Yla prabilti, tuoj kilo 
“koncertas“. Kai “civilizuotieji“ 
neatsilanko, tai Kliubo parengi
mai visuomet praeina ramiai.

Dalyvis toliau sako, kad “ne
civilizuotas“ Šarkis atsistojo 
tvarką daryti. Jeigu net “neci
vilizuotas“ Šarkis matė reikalo 
tvarką darytį, tai tų “civilizuo
tųjų“ dalyvių kultūra yra tikrai 
menkutė.

Aš patarčiau kliubiečiams šar 
lintis nuo tų gaivalų, kurie truk
do gerus darbus, ir neleisti 
jiems įsigalėti bei erzinti ir kir
šinti narius dienas prieš kitą.

Pavyzdžiui, minimam “Liau
dies Balso“ numeryje įdėta pra
nešimas, kad Kliubas suruošė 
“prįeš-fašistinį“ balių. Aš tikrai 
žinau, kad tas balais nebuvo 
taip užvardintas. Tai buvo pa
prastas balius su dovanomis. Jie 
nori suardyti taiką tarp orga
nizacijų Montreale. Bet aš ma
nau, kad Kliubas, mokėjęs ge
rai išsilaikyki nuo 1917 metų ir 
gyventi draugiškai-demokratiš
kai, nuveiks ir naujuosius 
“draugus“, kurie bando koją 
pakišti.

Kliubietis

Grybų Vakarienė
Ir Operetė
Montreale
Aido Choras rengia vakarą 

Sausio 16

MONTREAL, QUE. — Gruo- 
džio 5, moterys klubietės, klu
bo svetainėje turėjo iškilmin
gą grybų vakarienę. Svečių 
bų*vo per tris šimtus, kurie 
maloniai pavaišinta lietuviš
kais grybais, vokišku alum ir 
francųzišku vynu.. '

Įplaukų turėjo $95.16 dol. 
Manoma, kad liks truputis ir 
pelną. Klubietės, širdingai dė
koja visiems svečiams ir rėmė
ja uis, Jtprįe taip maloniai 
parėmė.

Statys Operetę
Visas Montreąląs turėtų 

notų kad 16 šąųsio 1938
klubą “W choras rengia tąį 
dienai labai puikią operetę. 
Mės manom, kąd ši operetė, 
bps vieųa iš ptfikįauąią Mon
treale stątyty operečių, nes ją 
stato gerįąųsį artistai su pa
garsėjusiu režisorium prieša
kyje. Butų malonu, kad kitos 
draugijos tai dienai neruoštų 
jokių parengimų, ir visį vie
ningai ateitų 
rengimą. •

jas
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Ir bėga tos dienos, it vande- džio susilaukti, mano gyveni
mas butą rodos lengvesnis ir 
įdomesnis. Galėčiau pasigirti, 
kad tėvelis tas brangusis ma
nęs neužmiršo.“ Kiek daugiau 
jos prirašyta graudaus išsiilgi
mo, kiek ašarą išlietą šitos du
krelės. Jos tėvas randasi, tur
būt, kur nors Pennsylvąnijoj 
ir vadinasi Alexaader Bacys. 
Kiti P. įčaplinsko vaikai kilę iš 
Reistrą K. Laukuvos irgi mal
dauja surasti jiems tėvelį. Kiek 
šimtų yra tokių ųeiaimingų, ku
rie nepaliauja lauke žinutės iš 
savo brangiųjų tolimoj šalyj.

* Todėl, bukite tiek geri, nuo 
šių švenčių imkitės savo tė
viškas pareigas pildyti. O jąs, 
šeimininkai, kurie užlaikote 
savo būtose panašius vyruk, 
perskaitykite jiems šitą rašinį, 
praneškite ir kaimynams. To
kiu budu .galėsime ne vienam 
vargdieniui, išsiilgusio savo 
brangaus artimo, pagelbėti, pa
smaginti jo šventes ir paleng
vinti jo ilgesio kančias.

žinant virš minėtus vyrus ir 
jų antrašus, prašau man para
šyti, o aš pagelbėsiu jums pa
siekti savosius.

S. Batkienė
577 Queen St. W.

Toronto, Canada

turtą pagrė- 

gyvastį iš- 

raėlynasias

Mąirionįo
Štai, musų visų dabartis ir 

ateitis, todėl stengkimės tą bė
gantį laiką sunaudoti pride
rančiai.

Kalėdos jau visai čia pat, 
bet dar yra laiko nors laiškas 
parašyti saviems beveik visai' 
užmirštiems Lietuvoj.

Kiek daug Si v. Vaist. yra: 
vyrų, kurie savo žmonas, vai
kus bei motinas yra palikę ir 
per ištisus metų metus nei lai; 
ško neparašė?

Aš kreipiuosi į' tokius tėvus, 
vyrus bei vaikus. Užgimkite 
naujai vykdykite savo parei
gas ir nuo šių Kalėdų steng- 
kitės nors retkarčiais patenkin
ti taip ilgai, metų metus lan
kančius Lietuvoj,' nors/laišku.

štai, gaunu*, aną dieną, laiš
ką iš Lietuvos, kuriams rašo
ma: “Brangi giminaitė. Kaip 
galėčiau surasti savo tėvelį? 
Gal žinote kur ir kaip jis su
rasti, nes norėčiau šventėms 
nors pasveikinimas pasiųsti. 
Norėčiau ir iš tėvelio nors žo-

pamatyti Šį pa-

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU

savaičių laiko* 
sūnelis, kuris 

metų amžiaus, 
apdegė/ dabar

ma eglaitės. Siunčiamos dova
nos, pasveikinimai, svečiuoja
mas!, žodžiu sakant, atmosfe
ra visai kita, džiaugsmas di
džiumas namuose.

Apdegė Bulavu sūnūs
Virš dviejų 

tarpyj, Bulavų 
yra apie trijų 
gana smarkiai
randasi “Sergančių vaikų ligo
ninėje“. ; Mat, vaikai sumanė 
•' • 4 i A f *

susikurti užpakaliniame darže 
ugnį žaidimui ir liepsna pa
sekė jo Saikutę. Vaiko riks
mas spėjo greitu laiku prišau
kti motiną, kuri jį gelbėdama, 
irgi apsidegino rankas. Nors 
dažnai skaitome panašius įvy
kius, vienok jie nepasiliauja 
pasikartoti. Iš tikrųjų, tėvai 
tu*rėtų su degtukais, esant ma
žiem vaikam, atsargiau elgtis 
ir juos slėpti, arba įtikyti 
jų pavojingumu.

juos

Kalėdos čia pat
Malonu yra, kad 

švenčių, kuriuos paįvairina 
musų gana melancholišką gy
venimą, o ta visų laukiama 
šventė t. y. Kalėdos, jau čia 
pat. Kalėdos, turbut, yra vie
na iš ypatingiausių ir gražiau
sių šyenčių: dažniausiai ruošia-

randasi

Bet nereikia užmiršti ir tų, 
kurie negali tos šventės džiau
gsmingai laukti, dėl neturto ar
ba kokios kitos nelaimės, to
dėl stengkimės savo džiaugs
mu pasidalyti su nuskriaustais, 
jei vienam neįmanoma pagel- 
ba suteikti, tai ir keliese susi
tarę gali savo pažįstamo liūd
ną šventę pagerinti.

.“Siurprizas”
X

Toronto SLA. kuopos mote
rys sumanė padaryti siurprizą 
vienai lietuvių šeimynai, bū
tent, pagelbėti jiems pradžiug
ti sulaukus šių Kalėdų.

Aš nuo savęs sveikinu vi
sus Naujienų skaitytojus, bei 
bendradarbiu's, linkėdama link
smų, linksmiausių švenčių. Ma
no pasveikinimas gal anksty
vas, bet man neprisieis dau
giau su jumis susidurti prieš 
Kalėdas.

Stella.

Diskusuos LDD-LSS
Vienybės Klausima

X

Pp. Yauniškių
Padėka

Svarbus LDD 35 kp.
Susirinki mas

MONTREAL, QUE. — Penk- 
tadiepį, gruodžio 17 d., 8 vai. 
vakare įvyks Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 35 kuopos svarbus 
susirinkimas, Neprigulmingam 
Vytauto Kliąbe, 2161 St. Ca<- 
tlierine Street, E. > -

Kviečiam visus ir visas šios 
draugijos narius-es, dalyvauti. 
Kviečiam ir simpatikus, nes tu
rėsime labai‘svarbių dalykų ap
tarti. Nadiai pasistenkite atsi
vesti po kelis simpatikus; Susi
rinkimas plačiai diskusuos klau
simą vienybės su socialistais, 
kurį pavedė centras. Kam svar
bu socializmas ir t kra demo
kratija — ateikite.

L. D. D. Valdyba

sidabro 
yedybi-

Urb

Rep. X. Gar sinkit ės “N-nose”
• . i -, .

'Ui'
u. - caitt, ’f-į

WINNIPEG, MAN. — šiuo- 
mi norime išreikšti musų nuo
širdžią padėką visiems musų 
giminėms, draugams ir pažį
stamiems, kurie mus taip gau
singai atjautė savo dovanomis 
ir linkėjimais ir pridavė mums 
daug džiaugsmo musų 
j ubiiie j aus — 25 pietų 
nių sukaktuvių proga.

Dėkojame švogerkai
nienęi ir dukterims už pasi
darbavimą, taip ir švogeriui p. 
Urbonai už namą.

žodžiu, mums trūksta tin
kamai atsilyginti už viską. Te
galime iš gilumos musų šird
žių tarti visiems ačiū.

Dar syk| dėkojame visiems 
giminėms, draugams, pažįsta
miems ir visiems, kurie prisi
dėjo prie pasisekimo musų 25 
metų sidabro jubiliejaus.

P. U. Yauniškis,
351 Magnus Avė.,
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Suvažiavimas Ir Priimtos Rezoliucijos
. \ *■ •

Naujam 
Biznyje

LAKETOWN. — Charles 
Brazaitis, Chicagoje žinomas 
kaipo geras virėjas (cook) ir 
dirbęs įvairiose valgyklose, nu
tarė palikti virtuvę ir įeiti į 
tavern biznį. Kartu su partne
riu L. Rukšėnu atidarė alinę, 
“Two Step Tavern” >ties 634 W.’ 
59th Street, šiomis dienomis at
mokėję p. Rukšėnui dalį, pp. 
Charles Brazaitis su žmona 
Petronėle vieni pradėjo biznį 
valdyti. Linkime jiems pasise
kimo.

Pp, Brazaičiai yra seni chi- 
cagiečiai, draugiški žmonės ir 
geri naujieniečiai. Augina dvi 
dukreles, Stanislavą, 13 metų, 
ir Genovaitę — 12. Genovaitė 
Chicagoje ir kitur pasižymėju
si kaipo gera šokėja ir gabi 
scenos aktorė. Ji dalyvauja ne 
vien lietuvių parengimuose, bet 
ir tarp svetimtaučių.

Pp; Brazaičiai tikisi, kad jų 
draugai ir pažįstami, važiuoda
mi pro šalį, sustos. Jie turi 
skanaus alučio ir kitų gėrimų, 
ne vien vietinių, bet importuo
tų iš Lietuvos ir kitų šalių, 
šeštadieniais groja geras or
kestras.

Atsinaujindamas “Naujienų” 
prenumeratą metams, p. Bra
zaitis pareiškė, kad vėliau įsi
rašys ir į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. —V. A.

Pasitiks Kalėdas su 
Nauju Automobiliu

MARQUETTE PARK — Šio/ 
mis dienomis marųuetteparkie
čiai, Peter ir Stefanijai Kazmer, 
6751 So. Campbell Avė. nusipir
ko naują Hudson autemebilį. 
Perkant šį automobilį tu. eta o- 
meny dviejų metų vedybų su
kaktuvės ir Kalėdos. Dabar su 
nauju Hudsonu juodu vizituoja 
savo “frentus” ir gimines.

Pp. Kazmerai yra draugingi 
žmonės ir susipratę lietuviai. Jis 
pats dirba prie vienos didelės 
Insurance kompanijos.

R?p. B. P.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicagoje)

Alex Rasnick, 27, su Maria 
Rudnick, 25.

Stanley Katowich, 22, su Ja- 
net Sullivan, 39.

Gust Trakanas, 37, su Regi
na Novitsky, 27.

Gavo
Perskiras

Catherine Sųchocki, nuo Jos- 
eph Suchocki.

Reikalauja
Perskirų

Tillie Repasky nuo Stephen 
Repasky, Myrtle Daley nuo Ja
mes Daley, Mildred Kondrack 
nuo Charles Kondrack.

Kaip jau visuomenei iš spau
dos yra žinoma, gruodžio 4 ir 
5 dienomis, 1937 m., Chicago, 
Ilk, mieste atsibuvo pirmas A- 
merikos Lietuvių laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos su
važiavimas. 

• ’ * •

Suvažiavimas praėjo kur kas 
sėkmingiau, negu jo šaukėjų 
buvo tikėtasi. Atstovauta še
šios laisvamanių gyvuojančios 
kuopos, kurios atsiuntė 26 at
stovus. Prie jų dalyvavo su 
sprendžiamu balsu 6 broliški de
legatai: nuo Chicagos Lietuviu 
Tautiškų kapinių, nuo Lietuvos 
Jaunimo Kultūrinio ratelio, nuo 
Rokiškėnų Kliubo (jis nusita
ręs priimti laisvamanių draugi
jos vardą) ir nuo vienos ALDL- 
D. kuopos Viso delegatų buvo 
32.

Suvažiavime kritiškai per
žvelgta. nepasisekimai buvusių 
laisvamaniškų organizacijų, bū
tent, Laisvamanių Susiviemj.- 
mo, Lietuvių Laisvamanių Są
jungos ir Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos ir apsilenkiant jų 
padarytom klaidom. Nutiesta, 
naujai draugijai tvi.ti pagrin
dai. Priimta įstatai ir išrinkta 
Centro Komitetas iš 11 asme
nų.

Draugijos pirmininku išrink
ta H. Jagminas; sekreiorium J. 
J. PransAus; iždininku St. Dam- 
brow. Į švietimo komisiją įeina: 
A. Metelionis iš Detroito, Dr. 
J. N. Simans iš Clevelando, J 
Juke.is, J. Yuknis ir A. Joc.u. 
.š Chicagos. Kontrolės ko.msi- 
jen įeina: .1. Misevičius, A. Ma
ziliauskas ir J. M. Bručas, visi 
iš Chicagos.

Suvažiavimą nuoširdžiai tele
grama. pasveikino Lietuvos Lai
svamanių Etinės Kultūros Drau
gijos centias iš Kauno. Musų 
uraugija nors ir pasilieka suvy
sto ve organizacija, būt nusitaiė 
grandžiai bendiadarbiauti s« 
Lietuvos laisvamanių draugija 
ir ją paremti moraliai ir mate
rialiai.

Taipjau draugija nusitarė 
jungti savo judėjimą su visos 
liaudies ir ypač darbo žmonių 
judėjimu, kas padės jai ps.čiai 
plėstis ir užtikrins jos gyv^v.- 
ma.

žemiau telpa suvažiavimo 
priimtos rezoliucijos.

ĮVEDIMAS CIVILĖS METRI
KACIJOS

Lietuvių Laisvdmanių Etinės 
Kultūros Draugijos pirmas su
važiavimas, įvykęs gruodžio 4 
ir 5 dienomis, 1937 m., Chicago, 
III., Lietuvių Darbininkų svetai
nėj, 10413 S. Michigan avė., tar
pe kitų klausimų s’varstėm ir 
civilės metrikacijos reikalingu
mą Lietuvoje. Ir tuo klausimu 
priėmėm sekančio turinio r.žo
linei ją:

Gyvename mokslo, progreso 
ir kultūros gadynėj. Jau iš pa
tyrimo žinoma, kad visa tai 
greičiau žingsniuoja, tose šalyse, 
kurių piliečiai turi pilną laisvę

Kadangi iki šiol Lietuvoje 
dar nėra įvesta civilės metrika
cijos, tai apart to, kad apsun
kinama žymi dalis piliečių, dar 
kliudoma musų gimtiniam kraš
tui žygiuoti aukščiau minėtai! 
aeliais ir ta skriauda Lietuvai 
Jaroma didelė negarbė akyse 
kultūringo pasaulio.

Pažangios šalys civilę metri
kaciją jau turi nuo gan senų 
laikų. Italija tą įstatymą įvedė 
1870 m., ir tik fašizmui įsigalė
jus jis buvo paneigtas.

Varžymas žmonių sąžines, jų 
sitlkinimų, yra ne tik nekultū
ringas, bet ir žalingas tautai 
veiksmas.

Todėl suvažiavimas reikalau
ja Lietuvos valdžios be atidėlio
jimo įvesti civilę metrikaciją. 
Taipjau atskirti bažnyčią nuo 
valstybės ir mokyklą nuo baž
nyčios.

SVEIKINIMAS L. E. K. D. 
LIETUVOJ

Mes, Amerikos lietuviai lais
vamaniai, suvažiavę į pirmą A- 
uerlkos Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos su
važiavimą, 4 ir 5 gruodžio die
nomis, 1937 mo Chicago, II1., 
vienbalsiai nutarę siunčiam šir
dingą ir brolišką sveikinimą 
jums, brangus vienminčiai Lie
tuvos laisvamaniai!

Taipjau -tariame nuoširdų 
Učių už sveikinimą musų suva.- 
žiavimui, kurį gavome nuo jū
sų Centro Komiteto.

Mes žinome jūsų x veikimui 
sunkias sąlygas ir dėlto juo la
biau vertinam jūsų darbą. Dėlto 
pasižadam jūsų veikimą visuo
met paremti moraliai ir mate
rialiai.

liaudies fronto' valdžiai, kurie 
bendrai veda didvyringą kovą 
prieš t tarptautinį fašizmą, už
puvusį Ispanijos kraštą.

Mes, suvažiavimo dalyviai, 
pripažystam Ispanijos liaudies 
kovą, kovą viso pasaulio dsmen 
kratijos, taigi sykiu ir lietuvių 
tautos. Fašizmo laimėjimas Is
panijoj, butų smūgis demokra
tijai ir/pragaištis mažom ir silp
nom šalim, jų tarpe padidėtų 
pavojus ir Lietuvos nepriklau
somybei.

Dėlto mes raginam, visus lais
vamanius nuoširdžiai padėti Is
panijos didvyringai liaudžiai au
komis, užuojauta ir kas kuo iš- 
gaH. ' , ■ .

Sykiu mes sveik’nam lietu
vius liuosnorius, kurie iš visų 
kraštų nuvykę Ispanijon, kaip 
čikri karžygiai, aižo fašizmui 
galvą ginklais rankose, 

t ,

Į VISUOMENĘ IR SPAUDĄ
Pirmasis Amerikos Lietuvių 

Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos suvažiavimas, į'vykę^ 
gruodžio 4 ir 5 dienomis, 1937 
m., Chicagos mieste, pareiškia 
plačiai Amerikos lietuvių visuo
menei, kad atskiros ir iki šiol 
nepriklausomai veikusios laisvar- 
manių kuopelės susijungė į vie
ną organizaciją, kuri nuo dabar 
bus žinoma: Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Ętįnė Kultūros 
Draugija.

Suvažiavimas išrinko Centro 
Komitetą, priėmė įstatus ir nu
tiesė veikimui planus iki sekan
čio draugijos suvažiavimo.

Draugijos tikslas yra bendrai 
su visa darbo žmon’ja vesti ne- 
■Jtlaidžią kovą prieš religinę 
-amsą ir tas jėgas, kuriom re
liginės tamsos palaikymas yra 
.agrindiniu reikalu.

Dėlto suvažiavim.as . \ atsišau-
'•—T* 
u-**;

kia j laisvai nusiteikusius lietu
vi ūs, kur tik prieinama,• orga
nizuoti A. L. L. E. K. D. kuopas 
ir dėtis prie to didelįo, atsako- 
mingo, sunkaus, bet nepavaduo. 
jamo darbo.

Draugijos Centro Komitetas 
kiekvieną kuopą aprūpins čarte-

riu, patarimais ir reikalinga me
džiaga lokaliam veikimui.

Ta proga suvažiavimas re'š»- 
kia nuoširdžią padėką pažan
giai spaudai: Naujienoms, Vil
niai, Laisvei, Keleiviui ir Nau
jajai Gadynei, kurie iki drau
gijos suvažiavimo nepavydėjo

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Aukštos 
Rųšies

savo skilčių musų atsiš įtikimam 
•r kitiem musų draugiją liečian- 
tiems raštams. •

Mes pasitikim, kad ta pati 
spauda ir toliau mums padės 
nusų svarbiam visuomeniniam 
darbe.

(Po visom rezoliucijom pasi
rašo suvažiavimo rinkta rezo
liucijų komisija).
-A. L. L. E. K. I). Cen'ro pirm.

H. Jagminas,
Centro sek/. J. J. Praaskus,

10413 S. Michigan avė., 
Chicago, Iii.

Ekstra
Rųšies

Verte 
$2-50 

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galit Gauti Setų Kiek Tik Norite
TIKTAI Už

“Faun”
Design
Gražus

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, noiint js 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 kuponds paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš Š6 gabalų, 6 akme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

POLITINIŲ KALINIŲ 
FALIUO3AVIMAS

Mes, Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos atstovai, suvažiavę į pir
mą draugijos suvažiavimą, 
gruodžio 4 ir 5 dienomis, 1937 
m., Chicagos mieste, reikalau
jame Lietuvos valdžios suteikti 
tuojautinę ir besąlyginę amnes
tiją politiniams kaliniams, kurie 
įkalinti už kovą dėlei -ekonomi
nės „žmonių būklės gerinimo ir 
dėl demokratinių liaudies lais
vių.

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubas laikys priešmetinį 

susirinkimą gruodžio 16'd., 8 vai. vak., Almir Simans svet., 
1640 .... Hancock St. Kliubiečiai nepamirškite būti, nes bus
renkama valdyba 1938 metams ir svetainės klausimas.

/ v Valdyba.
Liet. Dem. Organizacija 12 Ward laikys metinį susirinkimą tre

čiadienį, gruodžio 15 d., Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., 8 vai. vak. Visi pariAi prašomi būtinai atsilanky
ti, bus rinkimas naujos valdybos.

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

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

SVEIKINIMAS DR. JONUI ’ 
ŠLIUPUI v *•

Mes, Amerikos lietuviai lais
vamaniai suvažiavę į pirmą A- 
merikos Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos su
važiavimą, gruodžio 4 ir 5 die
nomis, 1937 m., Chicago, Ilk, 
siunčiame Jums; Daktare,, lais
vos minties pibnieriau, karštą 
ir nuoširdų sveikinimą!

Sykiu mes linkime Jums ge
ros sveikatos, ilgo amžiai’0 kad 
dar ilg’ai, ilgai galėtute vesti 
neatlaidžią, kaip ir visuomet, 
kovą su dvasiškija ir jos skel
biamais religiniais burtais.

UŽUOJAUTOS REZOLIUCIJA 
KUN. M. X. MOCKUI

A. L. L. E. K. D. pirmas su
važiavimas, atsibuvęs gruodžio 
4 ir 5 dienomis, 1937 m., Chi- 
cagOj III., reiškia užuojautą lais
vamany bės skleidėjui, kun. M. 
X. Mockui, kuris po ilgų metų 
sunkios kovos su prietarais, da
bar jau senatvės ' sulaukęs ir 
sunkios ligos parblokštas, nega
li daugiau veikti.

Žinant jo sunkią būklę, apart 
užuojautos ir sveikinimo, suva
žiavimas jam siunčia $9.29, ku
riuos delegatai sudėjo. 

< • *

UŽUOJAUTA ISPANIJOS 
LIAUDŽIAI

A. L. L. E. K. D. pirmas su
važiavimas reiškia gilią užuo
jautą Ispanijos liaudžiai ir jos

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai 
mas. 
višką 
karšta 
linsit slogas.
Mes parduodam tik j 
avemus. Ten ir rei
kalaukit.

kitus miestu* ta- 
ei nams orderius pa- 
dunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelj

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

INTERNATIONAL
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

Setas

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
<S<Tpen»»d> .................  tonas
SMULKESNES ?7.25
Tonas ............ ........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiai’’

Su 6 Kuponais..................... .......... ............................ ...............................................................
Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti

Jums*1 patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus pilnas

ROGERS
Sidabro Setas

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su' 6 kuponais

Š:.os 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
ĮSITEMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

Large Servlng Spoon 
Butterknife, S u gar Spooa

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $£.75 

su 6 kuponais

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis i visa® miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šnukit T-l. YARDS 3408

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST

No. (4678 — žiurstelis. Jis reika
lingas ' kiekvienai moterei ir mergi
nai prie namų darbo, Gali gauti 
mažos, vidutiniškos ir didelės mie- 
ros. . . ’

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

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus 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 pinigūs paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, .arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš-. 
tu, reikią atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu .

Atsiųskit man

kuponus. Taipgi pinigais

Vardas

Miestas

Kupono Nrj 8

Valstija

'Gruodžio 15 d.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI >12
PALAGUI pagėlba

LIGONINĖJE .L-............. UU
PALAGO PAGELBA $2(1

NAMIE už .......... ..............
EKZAMINAVIMAS

OFISE -------------
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedrie
Tel. Lawndaie

HOSPITAL

Avenue
5727.

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Vjctory 9870
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE

RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG — 
prieš vartus.

PETE YOUNG
UŽEIGA
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SLA 55 Kuopa 
Rengiasi 20 Metų 
Jubiliejui

Kuopa pasisakė už pažangius 
P« T. Kandidatus

Susivienijimas Bro
lių ir Seserų Lietuvių 
Išrinko Valdybą
Įstojo 9 nauji nariai. Spausdi

na naują Konstituciją

WEST PULMAN. — Pereitą 
sekmadienį, Bimbos svetainėje 
|vyko SLA. 55 kuopos priešme- 
tinis susirinkimas sušauktas at
virutėmis. Narių atsilankė vidu
tinis skaičius.

Iš raportų paaiškėjo, kad yra 
rengiamas balius sausio 16 d., 
parapijos svetainėje. Pasirodo, 
kad tą pačią dieną moterys ren
gia balių. Kad joms neužkenkus 

• ir sau nepasidarius nuostolių, 
susirinkimas nutarė pakeisti 
dieną. Į komisiją darinkta keli 
nauji nariai ir jiems paves ja 
surengti SLA. 55 kuopos 20 
metų jubiliejaus iškilmes^ Buvo 
pasižadėjęs programe dalyvauti 
Šakar Makar Choras. Komisijai 
dar reiks tartis su choru, ar jis 
dalyvaus jubiliejuje kaip grei
tai komisija sužinos, ji tuoj pra
neš per “Naujienas’'
, A. Statkuj ir Strazd enė atsi- 
maldavo. Nutarta pašalpa atmo
kėti. Serga Zalatorienė, Matu
kas ir Petravičia.

Visa šių metų kuopos valdy
ba palikta' ir kitiems metams.

Buvo nominuoj’ma ir c n ro 
valdyba. Pasekmes buvo tokios: 
prez. F. J. Bagočius gavo 23 b. 
Vice prez. Mažukna ........ 
Į sekr, Miliauskas ...........

Vinikas.....:............
Iždininkas Gugis ...........
Iždo globėjas S. Mockus

E. Mikužiu lė .......
Dr. kvot/ D, Stanislovaitis

Dr. Biežis .............
Kalbėjo Ądv. , Gugis

į^Po susfr!nKimo ką1li)Žj(?V£ht- 
r© iždininkas *dv. K. PI Gugis. 
Kalbėtojas aiškino Susivieniji
mo istoriją ir kodėl Susivieniji
mas du kartu skilo per 52 me
tus gyvavimo. Aiškino kokią 
naudą nariai turi priklausydami 
prie Susivienijimo. Kaipo di
džiausia organizacija Ameriko
je, jau pergyveno vargus, aud
ros ją negalėjo suna‘ikinti. Svar
besni pažymėtini klausimai bu
vo Bridgeport Lietuvių Audito
rijos ir Vienybės namo klausi
mas. Kalbėtojas rimtai ir aiš
kiai atsakė į ju<?s. Matosi, kad 
nariai įdomaujasi tokiais daly
kais. Korespondentas

23 ”
10 ”
13 ”
23 ”
23 ”

O O ”

22

18 KOLONIJA — Vietos <li- 
džiausią draugija, Susivieniji
mas Brolių it Seserų Lietuvių^ 
laikė savo priešmetinį susirinka
mą Apveizdos DieVo parapijos 
svetainėje, šiame susirinkime 
perrinkta valdyba. Išrinktas 
Jurgis Jakubausltas pirminin
ku; Antanas Grisius — pirm 
pag.; nutarimų raštininku —• 
Petras Viršyta; turto raštinius 
ku — Mykolas Banke vičius; 
maršalka — Petras Lapenas.

Reikia Jifilštebėti, kad draugi
ja pasirodė daug prielankesnė 
jaunimui, negu kada nors pir
miau, nes p. Petras Viršilas, 
jaunas amžiuje narys, per rin
kimus į turto raštininkus gavo 
net 110 balsų.

Kadangi susirinkimas, užsitę
sė gana ilgoką laiką, tai kita 
dalis rinkimų teko atidėti me
tiniam susirinkimui, kuris įvyks 
sausio mėnesį, antrą sekmadie
nį. įstojo 9 nauji nariai, būtent; 
Juozas F. Kadžius, Antanas ir 
Anna Pečkaičiai, žičkus, Lau
cius. Ki'tų pavardžių nesuž.nu
jau.

Draugija spausdina. naują 
konstituciją ir turės' gatavą at
einančiame susirinkime. Spaus
dina “Naujienos”.

Bynsas

Kliubų — Draugijų 
Susivienijimas Rinks 
Valdybą .

PriešmdLinis susirinkimas 
penktadienį

ROSELAND — Šį penktadie
nį 7:30 vai. vakare, Darbinin
kų svetainėje, 10413 So. Michi- 

•an Avė., įvyks KliUbų ir Drau
gijų Susivienijimo priešmetinis 
susirinkimas. Bus renkama val
dyba ateinantiems metams, taip
gi bus renkama visokios komi
sijos ir svarstoma, svarbus rei
kalai Susivienijimo labui. Nariai 
ir narės būtinai atsilankykite 
susirinkime paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, Rast.

Roosevelt Furniture Company 
paaukojo brangią apmuštą 

kėdę.

Publika, kuri atsilankys į 
“Pirmyn” Kalėdinį Bazarą, šį 
šeštadienį ir sekmadienį, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
turės progą gauti 'kelias pui
kias dovanas — “door prizes.”

Viena tų dovanų bus puoš
ni apmušalu aptraukta kėdė 
—“Genuine Freze Upholster- 
ed Chair”, kuri yra verta 
$60*00. . r , t V

Kėdę bazarui paaukojo gar
si lietuvių rakandų firma Ro- 
osevelt Furniture Company, 
2310 Wcst .Boosevelt Road. 
įteikdami dovaną bazaro ren
gėjams, firmos savininkai M. 
Jovarpuskas ir J. Bertulis lin
kėjo Pirmyn Chorui pasek
mingai vykinti Lietuvos kelio
nes sumanymą ir tam tikslui 
sukelti reikalaujamą sumą pi- 
nigų-

Bazarą rengia Fondas Pir
myn Choro Kelionei Lietuvon, 
kuris rūpinasi sukėlimu pini
gų choro kelionei. 1

Be brangiosios kėdės, 
“door” prizams rengėjai pas
kyrė keletą kitų brangių dai
ktų, tarp kurių bus ir įvai

rus elektros reikmenys, kaip 
lempa, toasteris, etc. Įžanga 
bazaran, >su privilegija gauti 
vieną ar daugiau iš door jiri- 
zų, tik 10c.

Bažaras įvykff šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 18 ir 19 
d. d., abiejose ‘mažose Chica- 
gos Lietuvių Auditorijos sa
lėse- Durys atsidarys 1-mą 
valandą po pietų ir užsidąrys 
sekmadiehį, apie 12-tą , naktį.

Tarp dovanų, • išstatytų ba- 
zare, bus nemažai gražių dai
ktų* įtinkamų Kalėdų dova
noms, ir didelis pasirinkimas 
kalėdinių pasveikinimų ir at
viručių.

Rengėjai kviečia visus lietu* 
vius bažare atsilankyti. Bus 
baras ir Virtuvė, kuri sve
čiams pagamins dešrų su ko
pūstais, kugelio, virtinių įr 
kitokių skanių lietuviškų val
gių. Protarpiais bUs ir muzi- 
krtlis programas,; kurį pildys 
choro nariai

1938

—Narys.

Kalėdiniai Parengi
mai Parkučiuose

Daugelio - paikučių salose 
Įvyks' kalėdiniai parengimai 
vaikams ir suaugusiems. Kitur 
jie tęsis net kelias dienas. Bus 
vaidinimai, dainos ir tradicinė 
Eglutė.- Kai kuriose apielinkčse 
biznieriai sudėjo ir dovanų vai
kams.
1 ‘ h 'J r į

’■ Parengimai didelės lietuvių 
kolonijos Tovvn of Lake Davis 
Sųuare parke, prie 45 ir Marsh- 
field gatvių, tęsis visą savaitę, 
prasidedant rmo^gruodžio 19 d., 
kuriuos duos" apiclinkės mokyk
los. Jokios'įžangos nėra.

*

■ n »♦ • » T ■

MARIJONA . SHEMEŽIENĖ, 
po tėvais Kishktinas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 d., 1:30 vai. ryto, 
1937 m.,. sulaukus 36 m. amž., 
gimus Plymotith, Pa.

* Chicagoje išgyventi 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, 5 suriuš: Eduar
dą, Antaną. Jortą, Raymondą 
ir Adomą, brolį Louis Kish- 
kuną ir brolienę Valeriją, 2 se
seris Clara Tegtfneyer ir švo- 
geri Harold, Julia Polites ir 
švogerį John, dėdes, tetules ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 2225 So. 
Leavitt sj., Chicago. Laidotu
vės jvyks penktadienj, gruod. 
17 d., 8:30 vai ryto iš namų 
į Aušros Vartų pat. bažnyčią, 
kurioje atsibus- gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš > 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapinei

Visi a. a. Marijonos Sheme- 
žienės gifniriėš, dtaūgai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūria?, brollis, brolienė, 
seserys^ dėdės, tetos ir giminės
T.-t'd. pi>ektoriūs Lechavičius 
ir Sunai/ Tel. Ganai 2515.

Petras. Šliogeris
PersiskyrOfcu šiuo pasauliu 

grūodžio 12 d., 7«15 vai. ryto 
1937 m., sulaukęs puses amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Šedu
vos par., šilaikūnių kaime.

Amerikoj išgyveno 48 'm.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Leoną ir brolienę Brigy- 
tą ir brolio sūnų ir 2 dukte
ris ir gimines

Kūnais pašarvotas Petkaus 
koplyčioje* 6834 So. Western 
Avė. Laidotuyės 'įvyks ketver
ge, gruodžio 116 d._. 8:00 vai. 
ryto iš kopiyči6s į Giniimo 
Pan, Šv. par. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas J Šv. 
kapines. į i .

Visi a. a. Petro 
giminės, draugai 
startu esūt nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir ėtsiš^eikinjmą.

Nuliūdę liekame,
P*tarnauja laid. dlr. Ant. Pet
kus, Tel. GtOVehiH 0142

Kazimiero

torių Sąjungos 
Pirmininkas

*

1 CLASSIF1
Mįscellaneous 

įvairus

[ED ADS. J
Situation Wanted 

Darbo ieško

Tel. Victory 4965 
-STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, Jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

PAIEŠKAU DARBO KAIPO JA- 
NITOR1US prie namų. Moku visą 
namų darbą — malevoti, karpente- 
rystę, electrician ir tt. Atsišaukite. 
3443 So. Union Avė., Antros lubos 
priešakyj.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

i|| CLASSIFIEP 
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

REIKIA PANTRĖS, MERGINŲ 
jaunų, south, $15; pastry kepėjų, 
vidmiestis, dienomis, $15; Salad 
sandwich merginų, south, $12; vei- 
tęrkų visokioms vietoms, valandoms, 
$8 iki $12; soda fountain merginų, 
dienomis,'' naktimis, $15; marškinių 
finišerkų, $15; busų merginų, $8, 

’ valgis; indų plovėjų, kaunterio mer
ginų, $12;
HILLERS EMPLOYMENT AGENCY 
22 E. Van Buren, Wabash 5382— 
5391.

i-*-

BUčERIS pilnai suprantąs darbą, 
blaivas — gali užimti vedėjo vietą. 
Rašykit 1739 So. Halsted St., Box 
757

Help VVantėd—Malė 
Darbininkų ReikiaP. J. RIDIKAS

P. J. Ridikas, bene jauniau
sias lietuvi? laidotuvių direk
torius Chicagoje, buvo išrink
tas Lietuvių Laidotuvių Di
rektorių Sąjungos pirminin
ku. Jis užlaiko koplyčią ir 
ofisą ties 3354 South Halsted 
Street

Kiti Sąjungos valdybos na
riai 1938 metams yra sekami:

S. M* Skudas, vicc-prcziden-

Pažangus Laimėjo 
Melrose Parko 
SLA Kuopoj

Kuopos pirmininku išrinktas 
M. šeštokas

REIKALINGAS DARBININKAS 
pusamžis negirtuoklis, nevedę* prie 
namų darbo, valgis, guolis ir mokes
tis. 1439 So. Sawyer Avė., 1 lubos 
iš užpakalio.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

tas.
B. Lačhavvicz, Iždininkas.

M. Phillips, Sekretorius.
Petkus, Korespondentas.

— VBA.

Kandidatu Laimėji
mas SLA 301 Kuopoj
Cicero Kuopa beveik vienbal
siai už Bayociip kitus jo są

ramo kandidatus; pralai
mėjo Vinikas ir Mockus

CICERO.;— Visi Pažangių
jų SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijų“A.ąrašo nariai di
dele didžiuma balsų laimėjo 
nominacijas SLA 301 kuopoje, 
kuri balsavo pirmadienį va
kare,. Pralaimėjo sekr. M. J. 
Vinikas, kuris gavo 7, o Mi
liauskas — 27, ir Mockus, kan
didatas- į iždo globėjus.

Nominacijų balsai pasida
lino sekamai.

į Prezidentus 
Bagočius — 35 
Laukaitis — 3

• Mažukna — 34 
Bačiunas — 2 
Miliauskas — 1 
Sekretorius 
Miliauskas — 27 
Vinikas —7 
Andziulaitis — 1 
Iždininkus

MELROSE PARK, UI." — S. 
L. A. 125 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo nominuota SLA 
Pildomoji Taryba' ir išrinkta 
kuopos 'valdyba 1938 metams, 
įvyko praėjusį sekmadienį, gr. 
12 d. Nariai buvo kviečiami at
virutėmis ir per organą “Tėvy
nę”,. todėl susirinkimas ir buvo 
skaitlingas; Narių, kurie turėjo 
teisę balsuoti, bu^o1 23. Balsai 
nominacijų į SLA Pildomąją 
Tarybą pasidalino sekančiai:

Į prezidentus F. J. Bagočius
— 19, W. F. Laukaitis — 4;

Į vico-prtz. J. K. Mažukna —
20, V. Bukšnaitis 3;

I sekretorius M. J. Vinikas— 
16, V. Michelsonas 7;

Į iždininkes K. P. Gdgis —
21, A. S. Trečiokas 2;

Į iždo globėjus E. Mikužiiitė
— 21, S. Mockus 17, J. Jarus — 
6, V, A. KeršeVlčius — 2;

Į daktarus kvotėjus Dr. J. 
Stanislovaitis — 18, Dr. Biežis
— 5. 
k

Kuopas valdyba išrinkta iš 
šių narių: M. šeštokas, pirm.;

vice-pirm.; J. 
finansų rašt.;

ižd)V&ichiunas Jr. - 
organizatoriai — A.

ir M. Mačidlaiticnė; 
V. Norak — kuopos

IŠPARDUODAME BARU FlKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
taksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bite kurio biznio {skai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mūs pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
šerne — gera vieta — biznis gerai 
išdirbtas. 570 West 18th St.

.............................  t

Kcal Estate Eor Sale 
5«amai-Žemė Pardavimui

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

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

Hemlock 0800.

ADMINISTRATORIAUS IŠPAR
DAVIMAS, likviduojant turtą:

4 auktų plytinis, 3 flatų ir krau
tuvė $2000.00. 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 pashnatykit su 

WM, F. NIEMAN.
17& West Jackson Blvd. ir užpakaly 

1942 So. Halsted St.
■------------ " ■’   —— - ‘ '|—--------------------rin

COAL

AUGšTOS RŲšIES 
ILLINOIS ANGLYS 

LUMP .............................
MINE KUN ........—.....
EGG ..................................
NUT ................................
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

J. FėtnaAtis - 
Narsutis Jr. -
J. "Narsutis Sr. — protokolų 
rast.; P.
globėjas;
Tamelis 
Dr. W.
daktaras, maršalka — J. Valen
tą, s

Į SLA 6 apskritį išrinkta 4 
atstovai, į Amerikos Lietuvių 
Demokratijos' Kongresą — F. 
Rajūnas, 2G0 S. 14th avė., May- 
\vood, III. Jis 
sumokėti 
duokles.

GRAŽUS KEDEI .UŽKLOJIMAS

Kongresui

r

neatsi-

•operuoti savo 
tai, 'kad girtas 
įvažiavo į du

suvar- 
kUris

Šliogerio 
ir pažys-

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAGABSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENOS NEEDLięCRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos.; Už nekartoji- 
nfnS duodame gerų nuo- 
laida.

atsišaukimas 
J. Kvedero, 

laiko serga ir dirbti

$6.00
5.75 
6.00 
6.00 
5.00

buvo įgaliotas
i kuopos

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

4028 WENTWORTH AVĖ.
Boulevard 4028.

»».

CUTVVORK LINENS PATTERN . 1650
No. 1650 — Lininis materiolas išsiuvinėtas ir iškarpytas. 

Tai gan keblus darbas. Bet užsispyrus ir jį galėsit padaryti. 
Pabandykit.

No. 1650

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

| Vardas ir pavardė

| Adresas ----- .........

| Miestas ir valstija

Mateušas Kiinevičia
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio H dieną, 11*35 valandą 

vakaro, 1937 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kauno apskrity, 
Josvainių parapijoj, Ruseinįų kaime. O

4 r • . . ą * ' *

Paliko dideliame nuliudime moterį Stellą, po tėvais Bagočittkė, 
dukterį Helen Swarison, žentą Clifford, švogerį Antaną Rainį, 
2 pusbrolius Antaną ir Petrą Kunevičius' ir jų šeimynas, 
švogerį Antaną Bagočių, 2 švogerkas—Barborą Sriubas it Ve
roniką Schtvartz ir jų šeimynas ir daug kitų giminių. ,0 Lietuvoj 
—2 seseris ir gimines, ,

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioj, 3Š54 So. ■ HUlsted St.
Laidotuvės įvyks ketverge, gruodžio 16 d , 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 kalines.- » : >

Visi A.A. MATEUŠO KUNEVIČIAUS giminės,, draugai ir paŽis- 
tąirii esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą, ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir kiti Giminės

Laidotuvių pirektorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138.

Bačiunas — 1
Martin — 1
Iždo Globėjus
Mikužiu te 36
Martin — 38

Mockus — 7
D r. Kvotėjus
Dr. Stanislovaitis — 
Dr. Biežis — 4.

• Leo Hebei, 2622 Green- 
view Ave.# liko Nuteistas .60 d. 
kalėjimai! ir užsimokėti $20 
pabaudos, taipjau per visus 
metus negalės 
automobilį už 
važiuodamas 
automobilius.

IOVFIKRLUkLIiiIv įsas Pasaulio 
_ Dūlis.

KV1ETKININKAS 7
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

it Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. HOULĖVARft 7314
- :-------------------------------------------------

Urba Flovvčr Shoppc
Gėlės Mylintiems—'Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Skaityta 
gūsio nario 
du metai 
nega'i. Taip pat skundėsi, kad
ir žmona serga. Kuopa paauka
vo $5 iš kasos ir už 3 mėnesi
nę užmokėjo duokles. 'Taipgi 
nutarta, reikalauti pagelbos iš 
SLA centro iš našlių ir našlai
čių fondo,

Darbo mažai
Darbai šiuo kartu suvis su

mažėjo. Kai kur dar dirbama 
po 2 ar 3 dienas į savaitę, o 
kitos dirbtuvės 2 dienas j 2 sa
vaites. Atrodo, šįmet Kalėdos 
bus nekokios. —M. šeštokas.

• George O’Hare, 31 m./ 
liko peršautas ir sunkiai su
žeistas savo alinėje 6325 Cot- 
tage Grove Avė. Jį peršovė 
Theodore Kluck, 47 m., gyve
nantis gretimame Straptl bor
telyje apdraudos brokeris, kit- 
rį O’Hara buvo išmetęs iš 
smukles už kėlimą triukšmo 9 
savaitės atgal. Kluek ir dabar 
buvo tiek girtas, kad 
meua šaudymo.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

■* AiM vi vL.' - i • V • r ■ •'.i A- -
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Trečiadienis

GERIAUSIA

DOVANA
WPA Teatras NAUJIENŲ

PRENUMERATA

dienos
kišenius

Adresas

M
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Mrs. Delia Gillooly, kuri su savo vyru turi alinę prie 4641 SoSTIPRUOLĖ

Halsted St

$8.00 
5.00

■

klerkas 
iš ku- 
ątėmęs

M®

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

Paskutinę savaitę vaidinama 
“The Straw”. Great Northern 
teatre eina George Bernard 
Shaw veikalas.

šginklavo atėjusį į alinę ginkluotą vyrą, kuris ėmė švaistytis alinėje 

revolveriu, partrenkė jį ant žemes ir pati ant jo atsisėdusi palaukė.iki. atvyko

• Ūkininkas George Yahl 
60 m., atvyko ..Ęvanslono ka 
talikų bažnyčią dalyvauti lai
dotuvių pamaldose. Ęet jį iš
tiko širdies priepuolis ir jįs 
pąM bažnyčioje mirė.

Maurice A.
degtinės, sankrovoj 
rio plėšikas bįivo 
$173.

Bet kada plėšikai ėmė kaišia- 
' ti revolveri į' burną, tai Nor- 
' kui pritruko kantrybės ir jis 

juos lietuviškai pavaišino.
18-TOS GATVES APĮELIN- 

Ke. — Sakoma, kad viena bė
da no beda, bet kai apnyksta 
kelios, tai žmogų suėda. Bet 
kai plėšimai* seka vienas kitą, 
tai jie stačiog žmogų išveda

Garsaus Amerikos dramatur
go Eugene O’Neill, laimėjusio 
Nobelio dovaną, veikalas “The 
Diraw”, kurį stato WPA teat
ras Blackstone teatre, prie 7 ir 
Michigan gatvių, yra' vaid.na- 
mas paskutinę savaitę.

Pradedant nuo ateinanč'o an-
* I

tradienio tame pačiame B.iack- 
stone teatre per penkias dienas 
bus vaidinama Kalėdinė fanta
zija “Holy Night”. Bus geri ar
tistai ir geras choras.

Nuo gruodžio 29 d. per t um- 
pą laiką bus vaidinamas Elmer 
Rice veikalas. “See Naples and 
Die”. ■ . ’ ,j

Kainos visų vaidinimų yra 
labai pcpuliares — nuo 25c iki

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

Harlman’s restoraną, 134 So

Wabash Avė

dina garsaus Anglijos drama
turgo George Bernard Shaw 
komediją “The Devil’s Dis- 
ciplep, kuri visur turėjo labai 
didelio pasisekimo. Kainos irgi 
labai populiarės.

Automobilis Sunkia’ 
Sužeidė Fdith 
Pečiukaitiene

Nuo 1-mos iki 5-tos p p.

Roosevelt Road Paštas pra
šo pranešti, kad stotis bus at
dara šį sekmadienį, gruodžio 
19 d., nuo 1-mos po pietų iki 
5-los. Paštas priims kalėdinius 
siuntinius ir pardavinės paš
to ženklus. Stotis randasi prie

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

už jos — policijos stotis, va
dinama Yards. Tad
kaip tik pasiekė Halsted gat
vę ir plėšikaia revolverį paslė
pė, Norkus visti smarkumu 
trenkė kieta lietuviška kumš
timi tiesiai į
misi am plėšikui Jąip, kad ta- 

kaip ilgas išsitiesė ant ša- 
lygatyip, o pats pasileido bėg
ti skersaį į gasolino

| stotį ir šąufctiĄRhd jam daro 
holdapą. z Polięiąa greitą! , pri
buvo, bet plėŠį|<aj greitai at
sipeikėjo' ir pasislėpė tamsoje, 
taip kad j u Oš 'sugauti nepasi
sekė. Bet vistiek K- Norkus 

(jaučiasi smagiai, ką (j jis gerai 
pavaišino ir' atsimo-

velionis bus palaidotas, mies 
to lėšomis, miesto kapinėse— 
“potter’s ficld.’’

Adam Norkus 
Lovve avenue 
cagoję 
lionio švogeris- Galimas 
tas, kad yra ir daugiau 
nių, bet niekas neturi 
žinių.

Gydytojas sukeikia pirmą 
pagelbą Joiscplį Giąccalinį, 
kuris s tapo pašautas ban
dant' apiplėšti degtinės sah- 
krovą 157 N’. NVabash Avė.
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(,Trafiko ppjieistas Ed 
ward J. Dawson, kuris plė
šiką Joseph Giaccalini per
šovė’. ;

Velionio giminės ar 
asmenys, kurie turi žinių

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

zP-nia Pečiukaitienė buvo 
automobilio suvažinėta penk
tadienio vakare, Brighton 

j Parke. Nelaimė įvyko prie 43 
ir Archer, avenue- Vos spėjo 
p. Pečiukaitienė išlipti iš gat- 
viakario, kai ant jos užvažia
vo keleivinis automobilis

i laužė jai rankų ir kojų ir 
I šios kaulus ir įlaužė tris 
kaulius.

BRIDGEPORT. — Gruod
žio 13 d., Cook apskričio ligo
ninėje mirė 45 metų lietuvis 
Jonas Petrulis. Velionis sirgo 
ir išgulėjo ligoninėje ilgą lai
ką. Prieš nuvykimą ligoninėn 
gyveno ties 3043 South Lowe 
avenue.

Petrulis mirė nepalikdamos 
apie save jokių žinių. Miešti 
lavoninė, kurios globoje yra 
velionio kūnas, dabar bando 
pat’/’ ar jis turėjo giminių 
Chicagoje ar ne, ir kas gali 
pasirūpinti jo laidotuvėmis.

Jeigu per kelias ateinančias 
dienas niekas neatsišauks, tai

R0SELAND. — Cook 
kričio ligoninėje dabar 
garsi Roselando lietuvė 
Pečiukaitienė, nuo 29 
lO4th Place. Ligones 
lis prieš kelias dienas

Edith 
West 
pade-| 
buvo 

taip pavojinga, kad vargu kas 
tikėjo, jog ji išliks gyva.

Vienok po rūpestinga šei
mynos ir daktarų priežiūra ji 
atsigavo. I

šiaip 

apie 
J. Petrulį ir jo ryšius, yra pra
šomi susižinoti su p. Norkumi 
arba su County Morgue, ties 
Harrison ir Wood gatvėmis.

Sužeistoji yra motina 
sios pianistės ir dainininkės 
Elenos Pcch-Pečiukaitės ir 
dainininko Al. Pech-Pcčiukai- 
čio. Ji guli ligoninės 42-mc 
vvarde. Lankytoju valandos, 
antradienį, nuo 2 iki 3-čios ir 
ketvirtadieniais nuo 7 iki 8-
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PRISIPAŽINO NUŽUDĘ ŪKININKĄ— Slovakai John JelJiga (kairėj) iš Whi- 

ting, Ind. ir Michael Munjas iš Indiana Harbor, Ind., su Will kauntės šerifu Mi- 
chael Breen, kuriam prisipažino nužudę savo vientautį Edward Pansa, turintį ūkį 
ties Steger, III., ir sunkiai sužeidė jo žmoną Hulda, kuri nors ir sunkiai sužeista, 
nušliaužė į kitą ūkį ir pašaukė pagelbą, taipjau išdavė ir savo vyro žudytojus. 
Abu žudytojai yra bedarbiai ir po apiplėšimo jie Pansas žudė, kad jų neišduotų, 
nes jie juos gerai pažino.

Tris kartus apipiešė 
K. Norkaus

kus teisinosi, kad nomiė visai, RoOSCVelt PaŠtO 
nėra pinigų, o /ir bučernėjo ~. .* A 4-4 
mažai pinigų'«yra, daugumoj DlOtlS AluJII’žl
* i ’ • • 1 1 • Sekmadienij burną it prispyrę reikalauja' 
pasakyti kur «yra pinigai- Bet 
nieko daugįąu neišgavę, veda- 
dasi Norkų atgal; j būČernę.

Kietas lietuviškas kumštis—
Plėšikų valomas Norkus 

pradeda pykti ir tik laukia 
progos pačius plėšikus pavai
šinti. Ir neilgai teko laukti.

Halsted gatve šeštadienio kampo Roosevelt Road ir Pe 
vakarais':,K^^|'.pftlną-t-Žni^D.ių,|.or*a galvių, 
tad plėšikai Murėjo revolverį 
įsikišti į kišenilj. pe tb skersai
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JUODŲJŲ LEGIONIERIŲ VADAS VERKIA. — Juodųjų Legionierių, kurie žu
dė ir plakė žmones, vadas Virgil H. Effinger verkia teisme, kada Lima, Ohio, teisė
jas sutiko jį išduoti Michigan valstijai. Jis yra raminamas savo dukters Betty. 
Bet ašaros greitai virto džiaugsmu, kada teisėjas sutiko atidėti jo išdavimą iki 
aukštesnis teismas išspręs jo apeliaciją. Juodasis Legionas buvo ypač pasižymėjęs 
Detroite, kur jis nužudė kelis žmones ir daugelį žmonių nuplakė. Delei to jau 
daug juodųjų legionierių ten jau sėdi kalėjime. Bet jų vadas Effinger visais bu
dais bando išsisukti ntio Detroito teismo ir gresiančio jam kalėjimo.

Dabar gi Great Northern te
atre, prie Jackson ir Dearborn 
iiritviu ii’pi WPA. teatras va.i* H a . • ’iiiiiiiiiiiiiiiDiiiiitiiiitiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHniiiiiiHiiiiaiitiiiiiiiiiniiiiiirfiuniiimimitDiiiiiiiiHiiDimiHiMnoitiiiiiiiiiianiifttiriiannitKi

MIESTAS IEŠKO LIETUVIO JONO
PETRULIO GIMINIŲ

Jei niekas neatsišauks, palaidos Petruli bllčernę 
miesto kapinėse

ku, kuris užlaiko bučernę ad
resu 2033 So. Halsted St.

Apie menuo laiko atgal ne
prašyti svečiai įsilaužė į bu
černę ir išėmė iš registerio 
apie $20 smulkių pinigų, taip
jau pasiėmė ir visą dėžę kiau
šinių. >

Neužilgo po to šeštadienio sis 
vakare vagiliai pavogė visą 
ląstą su žąsimis.

Revolveris burnoj.
Pereitą šeštadienį, gruodžio 

11 d-, apie 7:30 vai. vakare, 
K. Norkus ėjo namo vakarie- 

k111“ nes. Gyvena gi jis netoli bu- 
son- černes,’prie 21 pi.

Kaip tik jis įsisuko į 21 pi. plėšiką 
ir priėjo prie elės, iš ten iššo- kėjo dagi už ^^ąsųos vagys 
ko du vagiliai ir įsakė iškelti ies* : ■ 
rankas. Staigiai užkluptam K 
Norkui neliko nieko kito da
ryli kaip pasiduoti 
reikalavimui. Iškratė 
bet rado tik kelis smulkius 
pinigus. Tuoj ėmė klausinėti, 
kur daugiau jis turi pinigų— 
namie ar bučernėje. K. Nor-

nuo 3043 S
spėja, kad Čhi-

veno ar gyvena ve-
daik-
gimi-
tikrų ’š kantrybės

Taip atsitiko ir su K. Nor- gatvės yra > gašolipo Stotis,

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN 
.... .

! NAUJIENOS,
Į 1739 So. Halsted Street,
; Chicago, Illinois.

Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems me-
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