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J. Valstijų-Japonijos krizė 
tebėra opi

■■■■■■■■■ , Iš PLIENO DARBININKŲ UNIJOS 
SUVAŽIAVIMO

Japonai atsiprašo; Jungtinės Valstijos lau
kia mikado atsakymo. Kalbama apie Ja
ponijos ministerių rezignavimą ir Jungt.

Valstijų laivyno pasiuntimą į Havaii.
SHANGHAI, Kinija, gruod

žio 15. ■— Japonų armijos at
stovas trečiadienio rytą prane
šė užsienio spaudos atsto
vams, kad mūšiai Nankinge te
beina ir veikiausia „eis dar dvi 
ar tris dienas iki japonai ga
lutinai nuramins miestą. O jau 
antradienio vakare jie buvo 
pareiškę, jogei užėmimas Nan- 
kingo buvo pabaigtas. Atsto
vas atsiprašė dėl klaidingo in
formavimo.

Japonų laivyno atstovas an
tradienio vakare pareiškė, kad 
laivyno vadovybė negavo- pra
nešimų apie bombardavimą an
glų laivų prie Nankingo. Tre
čiadienio rytą tas pats atsto
vas pareiškė, jogei gauta to
kie pranešimai, ir atsiprašė už 
klaidingas informacijas.

Japonų karo vadovybe pa
keitė savo elgesį su svetimša
liais.

Priežastis
Valstijų jautrus reagavimas į j savo 
paskandinimą jų karo laivo Pa- 
nay.

Japonų nuomonė Shangha- 
juje yra, kad dėl Panay pa
skandinimo gal rezignuos prem
jeras Fumi naro Konoye ir jo 
kabinetas. 

---X---X-- X--  
WASHINGTONE antradienį 

surinkta pakankamas skaičius 
parašų po peticija, kurios tik
slas yra patiekti karo paskel
bimo klausimą atstovų butui 
svarstyti. Bet atstovų daugu
ma sutiko klausimą atidėti, 
nes dabar, kilus incidentui tarp 
Jungtinių Valstijų ir Japoni
jos, jų manymu, ne laikas toks 
klausimas debatuoti.

Prez. Rooseveltas pareiškė, 
kad amerikiečiai pasiliks Kini
joje kaip buvę.

Neoficialios žinios skelbia, 
jogei Jungt. Valstijos lauks pa
kankamai ilga laika Japonijos 
mikados atsakymo į prez. Roo-

’ i sevelto reikalavimą atsiprašyt,
tai Jungtinių ■ Jei nesulauks,, tai instruktuos 

ambasadorių Japonijoj 
pasimatyti su mikado ir jam 
perstatyti prezidento reikala-

Ypač skaudžiai japonai at- vimą. Jeigu ir tai nepaveiks, 
jaučia prez. Roosevelto reika- tai tuomet gal bi.'č Jungt. Val
iavimą, kad pats Japonijos mi- stijos pasiųs savo laivyną į 
kado atsiprašytų Jungtinių Val-; Havaii salas, ne toliausia nv$ 
stijų dėl Panay paskaiyiini-1 Japonijos, kur yra gera bazė 
mo. ’ i A**-** * karo laivams. . ;

PITTSBURGH, Pa., gruod
žio 15. — Philip Murray, plie
no darbininkų unijos pirminin
kas, trečiadienį išdavė suvažia
vimui platų raportą iš orga
nizacijos veiklos per 18 mėne
sių. Jis nurodė, kad vasario 28 
d. 1938 metų išsibaigia esa
moji algų sutartis ir prašė su
važiavimą įgalioti pildomąją 
organizacijos, tarybą sutartį at- 
nhujinti.

Pasak Murray plieno darbi
ninkų organizacija dabar turi 
daugiau4, kaip 500,000 narių.

Ateityje svarbiausioji orga
nizacijos užduotis bus auklėti

vajui, kurio tikslas yra išvy
styti $5,000,000,000 (penkių 
bilionų) namų statybos pro
gramą. Kongresui išleidus ata
tinkamus įstatymus, nurodė 
Murray, į statybą namų pi
gioms rendoms galima inves
tuoti tuos senatvės pensijų 
fondus, kurie nereikalaujama 
išmokėti pensijomis.

Be to, Murray įspėjo suva
žiavimą, jogei yra pagrindo 
manyti, jogei 100,000 iš dabar 
dirbančių 125,000 darbininkų 
sheet, bar, plate, sheets and 
black plate fabrikuose pakeis 
(išvarys) mašinos ateityje. 
Taigi svarbu iš anksto susido
mėti klausimu, kur dings iš
varyti darbininkai, kaip rišti

liai suprastų savo kolektyvias
jėgas ir pareigas.

Murray patarė - suvažiavimui j pramonės mechanizavimo pro- 
autorizuoti pildomąją tarybą blemą.

ra

nacių veiklą Ame 
rikoje

WASHINGTON, D? C., gruo
džio 15. — Atstovų buto imi
gracijos komitetas trečiadienį 
kreipėsi į darbo departamen
tą prašymu ištirti Amerikos 
hitlerininkų vado, Fritzo Kuhn, 
veiklą iš tų laikų, kai jis 
nebuvo šios šalies pilietis.

Komitetas po ištyrimo 
spręs, ar palikti ar atimti 
pilietybę.

dar

nu- 
jam

Meksikos biudžetas 
$116,365,000

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 15. Meksikos 
prezidentas Lazaro Cardenas 
antradienio vakare paskelbė 
numatytą 1938 metams šalies 
biudžetą. Visa biudžeto suma 
sieks $116,365,000.

1938 metų biudžete, kaip ir 
1937, didžioji pavienė dalis pi- 

• nigų yra numatyta šalies ap
saugos reikalams, šiam tikslui 
skiriama $23,444,000. Palygi
nus šią sumą su fondais ski
riamais Jungtinių Valstijų ka
ro reikalams ji atrodo visai 
menkutė.

>or h

Japonai perkelia ka
riuomenes patalpas 

į Nankingą
SHANGHAI, Kinija, gruo

džio 15. — Generolas Iwane 
Matsui, japonų armijos Kini
joj komanditotojas, įrengia sa
vo vyriausiąją buveinę Nan
kinge. Iš čia jis vadovaus ja
ponų briovimuisi toliau į Ki
nijos gilumą.

Kinai, buvusieji gynėjai 
Nankingo, apie 140,000 karių,’ 
kasė apkasus ir ruošė sustip
rinimus prie Puchen tvirtovės, 
kuri randasi vos keleto my
lių atstumoje į šiaurės vaka
rus nuo Nankingo. Kinų armi
ja nesunaikinta ir 
teks su ja skaitytis 
ateityje.

Trečiadienį
koks likimas ištiko 15 svetim
šalių, kurie pasiliko Nankinge 
kai japonai atakavo miestą.

japonams 
ir kovoti

dar nežinota,

Kruvini rinkimai Fi 
lipinu salose

j

REIKALAUJA ATSIPRAŠYMO. —Japonijos imperatorius -— mikado Hirohito, 
iš kurio prezidentas Rooscveltas pareika’avo asmeniško atsiprašymo dėl japonų 
paskandinimo Chinijoje Jungt. Valstijų kanuolinio laivo Panay. Tai esąs nepap
rastas diplomatiškas reikalavimas, nes iki šiol Japonijos “dievybė” dar niekad 
iki to laipsnio nebuvo nusižeminęs, kad kitos šalies valdoną atsiprašinėtų.

Užpatentavo .700 
išradimą

Pasilieka skolingos

[ ACMiE-NA U JlisNŲ

te

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

Apsiniaukę; gal būt lietaus; 
truputį šilčiau; lengvi ir vidų- 

. tjnio stiprumo pietų rytų ir 
pietų vėjai; saulė teka 7:11, 
leidžiasi 4:20 valandą.

k.

Italų karo išlaidos Neįsileidžia nacių
ROMA, Italija, gruodžio 15.

— Fašistų kabinetas, pirminin
kaujant diktatoriui Benito 
Mussolini, praėjusį trečiadienį 
užgyrė Italijos 1938-1939 me
tų karo biudžetą. Karo reika
lams sakytu laikotarpiu pa
skirta 2,591,066,946.88 liros — 
Amerikos 'pinigais $129,553,- 
347.

Laivyno dep . mentas dar 
peikalavo $97,505,450 ir avia
cijos ministerija $63,303,000. 
Šios sumos yra žymiai dides
nės, negu 1937 metų biudžete 
buvo.

SOUTHBURY, Conn., gruo
džio 15. — šioje apielinkėje, 
būtent prie Kettletown, Hitle
rio pamėgdžiotojai Amerikoje 
sumanė įsteigti savo stovyklas 
(camp). Vietos gyventojai pa
sipriešino sumanymui. Kad ne
leisti jiems čia įsikurti stovyk
las. piliečiai priėmė tam tik
rus zonų patvarkymus. Toje 
apielinkėje, kur naciai mėgino 
įsikurti, zonos patvarkymai da
bar leidžia tik farmas laikyti 
arba rezidencinius namus. Ka
ro pratimai su ginklais ar be 
ginklų draudžiami.

SMULKIOS ŽINIOS 
Iš ŠEN IR TEN Masinis pikietavi- 

prie Fordo įmonės
SHANGHAI, Kinija. — 

ponai paskelbė trečiadienį, 
gei Nankingą paimdami jie 
muse 70,000 kinų.

Ja-
jo-
iš-

KANSAS CITY, Kas., gruo
džio 15. — Trečiadienį pradė
ta masinis pikietavimas Fordo

WASHINGTON, D. C. _  Už- įmonės šiame mieste. Susirin-
sienio reikalų sekretorius Hull 
trečiadienį pareiškė spaudos 
atstovams, kad Jungt. Valsti
jos einamuoju momentu nepla
nuoja jokios laivyno akcijos 
dėl Japonijos — Jungt. Val
stijų krizės. Tačiau jo pareiš
kimas neliečia ateities.

ko pikietuoti vyrai, moterys ir 
vaikai. Pirmutinį pikietuotojų 
būrį, apie 150 žmonių, policija 
sugrudo į vežimus ir nuvežė 
į nuovadas.

Carl Stevens, tarptautinis 
C.I.O. organizatorius pareiškė, 
kad darbininkai turi teisę ra
miai pakietuoti ir kad unija 
skirs vis naujus ir naujus pi- 
kietus užimti areštuotųjų pi- 
kietų vietoms, nors ir tektų vi
si miesto kalėjimai iki vaka
rui užpildyti.

Visas miestelis ke 
liasi į kitą vietą'< WASHINGTON, D. C., gruo- 

gmo- 15. — Ketvirtadienį, gruo- 
gruo- d*’ keturiolika Europos

Mont- valstybių turėjo sumokėti

WASHINGTON, D. C. 
džio 15. — Antradienį, 
džio 14, Garleton Ellis 
clair, N. J.; gavo iš 
departamento 700-tam 
radimui patentą, 
būt daugiausia išradimų užpa
tentavęs Amerikoje, : 
Jo išradimai biVvo įvairiausi — 
nuo biskvitų šunims iki varni-'savo SKOllF 
šio prieš padegančias lėktuvus' Europos valstybės yra sko- 
kulkas. lingos Jungtinėms Valstijoms

šitokias 
300,084; 
315,400; 
Suomija 
$455,009 
$994,486,367; Vengrija $467,- 
673? Italija $84,1|9,757; Lat
vija $1,607,298; Lietuva $1,- 
353,227; Lenkija $51,766,147; 
Rumunija $7,438,750; 
slavija $1,913,515.

iš
patentų Junotinėms Valstijoms Didžio- 
savo iš- karo skolas. Iš jų prižadė- 

Jis yra gal Jo Sll‘m°kčti pripuolamą sumą
pilnai Suomija. Vengrija pri- 

žmo'gLs i žadėjo užmokėti tik dalį. Kitos 
k' I valstybės, atrodė, nesumokės 

.savo skolų.

Mirė trijų geležio 
kelių prezidentas

sumas: Belgija $61,-
Čekoslovakija $16,- 
Estonija $4,160,287; 
$232,143; Francuzija

Didžioji Britanija

SHAWNEETOWN, III, gruo
džio 15. — Seniausią Illinois 
valstijoje miestelį, Shavvnee- 
town, keliais atvejais yra skau
džiai tfžgavę Ohio upės potvy
niai. Galų gale visi miestelio 
1,650 gyventojų* nutarė .persi
kelti į saugesnę 'vietą. Federa- 
lė ir Illinois valstijos valdžios 
atėjo pagalbon ir paskyrė 
292,495 naujam miesteliui 
statyti 3 mylias toliau nuo 
tos, kur jis dabar yra.

$1,- 
pa- 
vie-

TOKIO, Japonija. — Japoni
ja dėjo pastangas nuraminti 
Jungt. Valstijas. Tarp kita ko 
japonai svarstė sumanymą ati
duoti saliutavimą Amerikos vė
liavai ir išreikšti 
garbą žuvusiems 
amerikiečiams.

militarią pa- 
Panay laive

MANILA, Filipinų Salos, 
gruodžio 15. — Antradienį, 
gruodžio 14, įvyko Filipinų Sa
lų provincijų gubernatorių rin
kimai. 44 gubernatorių vietoms 
buvo 144 kandidatai. Rinkimų 
daviniai trečiadienį rodė/ jogei 
didžiausius laimėjimus susilau
kė prezidento Quezono vado
vaujama nacionalistų partija.

Nacionalistų partijos kandi
datai taipgi laimėjo Manilos 
municipaliuose rinkimuose aš- 
tuonias vietas iŠ 10, / . s

Rinkimai pasižymėjo riaušė
mis ir kruvinais susirėmimais. 
Tryš jasmenys buvo užmušti 
septyni

CLIFTON FORGE, Va., gr. 
15. — Naktį į trečiadienį mirė 
William Johnson Harahan, 
C. A. & O., Niekei Plate ir .Pere 
Marųuette geležinkelių prezi
dentas, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Kaip geležinkelių virši
ninkas Harahan pasižymėjo 
žmonišku apsiėjimu su darbi
ninkais.

Nelaime ištiko spor
tininkus

ROMA, Italija, gruodžio 15. 
— Antradienį 30 studentų iš
sirengė pašliūžomis pasivažinė-

ir

(Oi

sužeisti.

Pasmerkė Chicagos 
policijos žygį

PITTSBURGH, Pa., gruod- 
i ži0 15. — Plieno , darbininkų 

Yugo-

LONDONAS, Anglija. — An
glijos vyriausybe, nepasiten
kindama japonų atsiprašymais 
dėl bombardavimo jos laivų, 
pasiuntė Japonijai naują notą 
reikalaudama garantijų, jogei 
panašus incidentai nebepasi
kartos.

PASIUSKIT y !
GIMINĖMS 14
LIETUVOJ J

Įspėja Amerikos 
biznį

C., gruo-

unijos suvažiavimas trečiadie
ni Aužgyrė keletą rezoliucijų. 
Viena šių rezoliucijų reikalau
ja 30 valandų darbo savaitės 
ir 6 valandų darbo dienos. Ki
ta reikalauja, kad valdžia pa
darytų tyrinėjimą technologi
nio nedarbo, kitaip sakant ne-

Kennedy, darbo, kurį iššaukia daugiau 
Amerikos ir naujų mašinų įdėjimas į. pra- 
dienomis morię. Trečia rezoliucija reiš-

PARYŽIUS, Francuzija. — 
Trečiadienį surasta dar vienas 
f asistuojančios Caguolards 
draugijos ginklų sandėlis.

r J r,---- a -a

MASKVA, Sovietų Rusija.—- 
Į vyriausią sovietą/ Rusijoje 
praėjusio sekmadienio rinki
muose. buvo išrinkta 184 mo
terys.

PITTSBURGH, Pa.
čiadienį plieno darbininkų uni
jos suvažiavimas nubalsavo 
boikotuoti Japonijos prekes.

VVASHINGTON, D. C.—Tei
singumo departamentas paskel-’ 
bė, kad Amerika ir Anglija | 
apsimainys kuriam laikui tu-Į 
lais 
vai

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU' 
SIUNTINIU C“ 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

Siuntimo

Tre-

WASHINGTON, D. 
džio 15. — Joseph P. 
milionierius, žymus 
biznio vadas, šiomis 
paskirtas Amerikos ambasadų- kia tvirtą, pasižadėjimą laiky-
riųm Anglijai, trečiadienį įspė- tis padarytų sutarčių. Priimta 
jo Amerikos pramonininkus ir buvo taipgi rezoliucija pasmer- 
biznierius pareiškimu: “Pradė- kianti Ghięagos policiją ryšium

ti Alpuose. Kalnų sniegas už- kitę rodyti sveiko, proto ture- žudynėmis, kurias ji surengė 
griuvo juos. Devyni studentai darni reikalų su administraci- So. /Chįcagoje Atminimų die- 
užmušti nelaimėje, dvylika iš-Ja (prez. Roosevelto), arba no j e. : 
gelbėta, o dėvynių iš karto ne-J 
surasta. Nelaimė ištiko stu-’ 
dentus Pordoi perėjime. ' lju*ms,

ši rezoliucija apibudina
> laukite visos šAlies ekonominės Čhicagos policijos elgesį kaip 
iJ nelaimės, kuri bus skaudesnė gėdą darantį bet kuriai žmo- 

Ijtfms, negu kam kitam.; iniį bendrijai.
sąvo slaptais agentąis 

su kriminalistais.

tu-l
ko-'

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

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted St
, CHICAGO, ILLINOIS

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 r. iki
1 vai. popiet.



KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wis

Iš SLA 100 kuopos susirinkimo
Sakytos kuopos susirinkimas 

įvyko gruodžio 2 »d. Susirinki
mas buvo sušauktas tam, kad 
nominuotų kandidatus į Pildo
mąją Tarybą, ir išrinktų kuopos 
valdybą. Pildomosios Taryboj 
nominavimo rezultatas buvo 
toks: . • \

j prez.: Bagočius 9, Laukai
tis 12;,

į vice-prez.: iMažukna 8, Buk- 
šnaitis 12;

į sekretorius: Vinįkds 19, Mi
liauskas 1;

į iždininkus: Gugis 8, Trečio
kas 11, Martin 1;

į iždo globėjus: Mikužiutė 12, 
Mockus 15, 'Martin 1, Stanislo- 
vaitis’ 1; ,

į daktarus kvotėjus: Stanislo
vaitis 8, Biežis 11.

Kuopos valdyba kitiems me
tams išrinkta iš šių asmenų:

J, Bankus (pirm.), S. Giba- 
vičius (vicep-pirm.), A. Pakšys 
(prot. rašt.), S. Mockus (finan
sų sekr.), V. Liulevičius (ižd.), 
M. Jocius ir J. Vasiliauskas (iž
do globojai), M. Kasparaitis ir 
A. Barkus (organizatoriai),

—Narys

į daktarus kvotėjus: Dr. Sta
nislovaitis 38, Dr. Biežis 2.

—Korespondentias
Lee Park, Pa.

Iš SLA 68 kuopos susirinkimo
Gruodžio 5 d„ įvyko SLA'68 

kuopos priešmetinis susirinki- 
mas. Iš 80 narių susirinkime da
lyvavo tik 25.

Pirmininkas neprisilaikė tvar
kos, kaip konstitucija nurodo. 
Būtent, “jei kuris narys nega
lėjų parašyti kandidato vardo, 
tai jis gali prašyt pirmininko ar 
kurio nors raštininko,” Tačiau 
to nebuvo daroma.

P. Tarybos nominacijų rezul
tatai toki:

Kodėl Vartot Piliu
les ir Valy to jus?

Liuosuotojų tikslas yra priversti 
vidurius veikti. Po to, jus galite pa
sijusti susilpnintais. Paprasta užkie
tėjimo atsitikimuose, ar negeriau y- 
rą užsilaikyti “reguliariu”, vartojant 
puikų NATŪRALŲ maistą, kaip an
tai Kellogg’s All-Bran ? ' \

All-Bran užlaikys “reguliariais” 
kaip laikrodį’—tačiau jis veikia kitaip 
negu vaistai, Jis nepėrakstina vidu
rių: jis teikia DU dalykų. Vieną All- 
Bran teikia “rupumą“ —- sugeriu 
vandeni ir minkltina kaip kempine. 
Ta vandens minkštinta musė pade
da išsivalyti. Kitas vitaminas “BĮ” 
— All-Bran yra geras tų vitaminų 
šaltinis, kurs sutvarko vidurių ta
kus.

Vartok AH-Bran REGULIARIAI: 
valgyk po du šaukštu kasdien ir 
gerk gana vandens. 'Pasekmes nu
stebins jus! Visi krautuvininkai All- 
Bran pardavinėja, Gamina Kellogg 
|n Battle Creek.

I

Akron, Ohio

Į Prezidentus:
F. J. Bagočius
W. F. Laukaitis 

Į vice-prejddentus;
J, K. Mažukna
V. Bukšnaitis

Į sekretorius:
M. J. Vinikas
J. Miliauskas

Į iždininkus:
K. Gugis
A. S. Trečiokas

Į iždo globėjus:
S. Mockus
E. Mikužiute
V. A. Kerševičius 

, Martin

. 15
10

(ACME-NAVJIĘNŲ Foto]

ATSISAKĖ SAVO VYRO. 
—Mrs. Anna P. Nathler, 37 
m., 8126 Kingston avė., gavo 
perskiras nuo savo vyro 
Philip, 37 m., foremano ge
ležies liejykloj. Jį ji mylin
ti, bet kad jis turįs kitą 
moterį, tai ji norinti jį pa- 
liuosuoti. Betgi ji tikisi, kad 
su laiku jis vistiek pas ją 
sugryŠ. Ji gaus $8,000, be to 
$1000 savo advokatui ir $25 
savaitinių alimentų.

Nori Pakelti
Taksikabų 
Kainas

Nominacijų pasėkos
SLA 198 kuopos susirinkimas 

įvyko gruodžio 12 d. Svarbiau
sias dienotvarkės punktas buvo 
Pildomosios Tarybos nominaci
jos. Nominuota šie asmenys:

į prezidentus — F. J. Bago
čius 15;

į vice-prez. — Mužukna 43;
į sekretorius — J. Miliaus

kas 36;
į iždininkus -— K. Gugis 45;
i iždo globėjus — Mikužiute 

42, Jarus 42;
į daktarus kvotėjus — Dr. 

Stanislovaitis 43.

dakt. kvotėjus:
Dr. J. Stanislovaitis
Dr. S. Biežis

SLA 68 kp. valdyba kitiems 
metams išrinkta ta pati. Visa 
valdyba yra pažangaus nusista
tymo. Šiuose rinkimuose pirmi
ninkas biskį suklydo, tai tautiš- 
kai-fašistiškai nusistatę tuo pa
sinaudojo ir rašė balotus už 
tautiečių kandidatus. Bet kitą 
sykį taip tikrai nebus,

—S. Žukauskas

komunistas 
užmušti P.

pareikšti, 
pamatę

Narys

Springfield, III

Norwood, Mass.
4 ------------ , • y-iri-r/ •

R.: MizaYa ^MelagM 
rolėje

SLA 275 kuopos nominacijos 
Piki. Tarybos

Prezidentus:
F. J. Bagočius
Laukaitis

vice-prezidentus:
J. Mažukna
A d v. šalna
P. Bukšnaitis 

sekretorius:
M. J. Vinikas
J. Miliauskas 

iždininkus:
K. Gugis
Trečiokas 

iždo'globėjus:
E, Mikužiute
S. Mockus
Marcinkevičius 

dakt. kvotėjus:
Dr. Stanislovaitis 
Dr. Biežis

Kad galėtų pasidaryti sau 
daugiau politinio kapitalo iš sa
vo “susipratusių” skaitytojų 
“Laisves” redaktorius R. M:za- 
ra savo redaguojamame laikraš
tyje gruodžio 8 d. “Knisiuose”

sako, kad, esą, koks ten neišma
nėlis rašęs “Naujojoje Gadynė
je”, <j°£ Norwoodo 
sakęs, kad reikią 
Grigaitį.

šiuo noriu viešai 
kad norwoodiečiai,
“Laisvėje” R. Mizaros paleistą 
kuntaplinio pąšto melą, pradėjo 
vienas kitą klausinėti, kada' ir 
kas taip rašė?

1 . . .. .y;,
Kiek patyrinėjus, pasirodė, 

jog tai staliniškos demokratijos 
šalininkų sugalvotas prasimanyM 
mas, Klusų kolonijoje, niekas 
negirdėjo, kad kažkoks komu- 

Inista's butų pareiškęs, jog rei- 
I kia Grigaitį užmušti. Be to, iš 
musųu.
Strazdo 1gazioto jff"TMkici prane- 
šimo visai ir nebuvo.

Vyrai, kada kritikuojate savo 
politinį priešą, tai vįs dėlto skai- 
tykitės su faktais, o< ne prasi
manykite visokių nebūtų daly-

ov prane-

-P. Kručas

MARQUETTE JEWELRY 
ir Music Store

R. ir E- ANDRELIUNAI, Savinin’kai
Kviečiame visug lietuvius atsilankyti į musų 15 metų 
biznio sukaktuvių išpardavimą. Užlaikome visokių laik-. 
rodžių, žiedų, gintaro karolių, muzikalių instrumentų ir 
kitokių dalykėlių su numažintom kainom. ‘ ‘ '
6324 So. Western Avė. Tel. Republic 4932

19 '
23

4

22
D

—V. Černiauskas

Pittsburgh, Pa
SLA 86 kuopos nomina

cijų pasėkos
SLA 86 kuopa savo susirin

kime nominavo į Pildomąją Ta
rybą šiuos asmenis:

• į prezidentus: Bagočius 
Laukaitis 4;

į vice-prez.: Mažukna 38;
į sekretorius: Miliauskas 

Vinikas 3;
į iždininkus: Gugis 28, Tre* t 

čiokas 4; „į 1
i ižcfo globėjus: Mikužiute 28, 

Jarus 14, J. Martin 11, Mockus 
12; ! /

34,

27

GERB. Naujienų įkaityto- 
jot ir ikaitytojai x prašomi 
pirkinių reikataii eiti 4 ta* 
trautijv**. kunn* *k»dbiA>* į

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime j u s ų giminėms ir 
draugams LIETUVON musą gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai , ■ "

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus.
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai.

»

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET '
Chicago, Illinois ,

■ W I»

Chicago negalinti ‘ 
legalizuoti 
bukius

Gubernatorius Horner, kuris 
kivirčijasi su mėro Kelly admi
nistracija, vėl viešai pareiškė, 
kad Ghicagos miestas negalįs le
galizuoti arklių lažybų, jei mies- 
jo taryba tą ir nutartų? Girdi, 
miesto taryta jokiu budu negali 
apeiti valstijos įstatymus, kurie 
draudžia gembleniavimą.

Prieš porą mėtį valstijos le- 
gišlatura’ buvo priėmusi bilių, 
kuris leido Chicagai legalizuoti 
bukius, beit tą bilių gubernato
rius Horner 'vetavo; Dabar mies
to taryba svarsto kaip galima 
butų legalizuoti bukius visiai ne
siskaitant su legislaturą ir ne
reikalaujant jos leidimo.

-T— -Hr II—Mi»wwwikii

i • ... • -——t—
Miesto transportacijos komi

tetas sutiko išpildyti taksika
bų kompanijų reikalavimą 
pakelti taksikabų važmos 
kainas daugiau kaip 33 nuoš. 
Tik pakeitus laukimo laiką, 
trumpą kelią važiuojantys, 
pav, vidurmiestyje ir kitose 
susigrūdimo vietose, gal ir su
silauks mažo nupiginimo.

šį komiteto pakilimą tak
sikabų kainų dar turi patvir
tinti miesto taryba.

Kompanijos už šį didelį pa
kėlimą važmos kainų, sutiko 
duoti mažą algų pakėlimą šo
feriams, taipjau žymiai nu
mažinti taksikabų skaičių, 
kad šoferiai turėtų daugiau 
darbo-

Chicagoj taksikabų mono
polį turi Yellow ir Checker 
kompanijos' (abi kompanijos 
valdomos tų pačių žmonių), 
tad ir taksikabų kainos Chi
cagoj yra daug augštesnės, 
negu kituose didmiesčiuose, 
išėmus gal New Yorką.

Mrs. Anelfa K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. We»tera 
Ate., 2nd floor 
Hemloek 9252 

Patarnauju pri« 
gimdymo namuo
se ar ligoniūise, 
duodu maisage 
eleetrie t r ą a t - 
ment ir mągnę- 
tie blankets ir ft. 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedė įlomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v, p. p.

ADVOKATAI
K. P. G U G1S

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

Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

............................... .. ■
NUO RYTOJAUS PRASIDEDA 
Sovietų 
Pfcnk. 
šeštad.
Seikm 
Pirmad. 
Antrad, 
Treč. 
Ketv. 
Penkt.

filmų atnaujinimo savaitė 
“KELIAS Į 

GYVENIMĄ“

“ČIGONAI”
“CHAPAYEV”
2tiič- “POTEMKIN“ 

kiai / “FRONTIER”
SONOTONE
60 B. V»n Burcn

Eina nuo pietų iki vidnakčio 
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 v.p.p.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
I 1 ■ . ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENAIRNAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447

L Tel. LAFAVETTE 0727
........................... .. ............. ... muri .........................m nmiiiMi!.. ... .. ..............

T 'Y J'\r-T4 koplyčios visose 
1—d 1 Chicagos dalyse

Klausykite1 musų / Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

i P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
; NARIAI 
Chicagos, 

Cicero < 
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos e

Ambulance 
/ Patarnavi- 
h mas Dieną 
-B ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

- — ■ »<i i n MFV1*1 • ■—V— ■ ••-»>» —

LA(JHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 12-44 Eiuit J .081 h Street Tel. Pullman Hį70

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

II Į H ^>,11 „ ■ - W U I ■ .1   

J. LIULEVIČIUS
1348 So. Callfornia Avenue Phone Lafavette 3572

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Ros. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

Boulevard 4089

PETKUS
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS 
8307 Utuanica Aveįnie Phone Boulevard 4139

P. J. RIDIKAS
8354 So, Halsted Street

I.J.ZOLP Phone Boul. 5203,
1646 West ‘46th Street ’ Phone BouleVard 5566

6834' So. Western Avė.
1410 South 49th ęourt Cicero

Ofise Tel. Virginin 0636 
sidenee ' Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

r—4 ir nuo 6—8 vai vakar* 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti.

nuo

8939

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

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

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

2400 WEST MADISON STRERT
Vai. J iki 8 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswįcik 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tek Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

KAL & ZARETSKY
I LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v, v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v. 

Tel. Prospect 1012

AKIĮJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SEKNEK
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
'756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugljus Nanai.

Phone CANAL 6122

'■ DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Reredonii.s ir uedSl. pagal sutarti 
Re*. 6631 So, California Avenue 

Telefonas Republic 7868
—•—r—I . "■W ....................

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

f Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-^ :30 

Nedaliomis nagai' sutarti
Rej, 4910 SQ. MICHIGAN BLVP. 

TeL Kenvood 5107 ‘

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

DENTIST AS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

i »Šventadieniais tik susitarus
PhoSe'BduLEVARD^sf ** 

........ ... ...>----- ------------ 
Res. Phone:...................Office Phone:

Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

. KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
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 
tros

metodus X-Ray ir kitokius ele- 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
VV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

1034

Dr. Charles Sestai
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vat. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki L2 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVR

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

7 ijd 8 vat NedSl. nuo 10 iki 12
Ree. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-noso



NAUJIENOS, Chicago, HL

CLEVELANDŪ J, ŽINIOS Įdomi Kauno žydų eko- 
tiom. krizės laiku lab

darybės institucija

Tai bent 
pasveikinimas

užsikrėtė ir Mitchell tekę ilgai 
gulėti ligoninėj ir ilgai gydytis, 
delei ko praradęs ir daug biz
nio.

GANA SĖKMINGAS PARENGIMAS. — SVARBIOS 
PRAKALBOS. — PENKIOLIKA METŲ KALĖJŲ 
MO. — PAŠTO PAJAMOS ŽYMIAI PADIDĖJU
SIOS.—S. L. A. 136 KUOPOS BALSAVIMAI. — 
KLAIDA ESANTI ATITAISYTA. — BUS NU
BAUSTAS UNIJOS AGENTAS. — SIEKIASI SU
ORGANIZUOTI LAIVŲ DARBININKUS.

Didelis parengimas
Gruodžio 5 d. Lietuvių svetai

nėje jvyko didelis parengirhas, 
kuris buvo suruoštas vietos ko
munistų pastangomis. Programą 
pildė chorai, solistai ir šokikės. 
Kalbėjo A Bimba, kuris yra 
partijos centro sekretorius. Jis 
patuke itin neblogą kalbą,

Žmonių buvo pilna svetainė.

Teko kalbėlis ir Susivienijimo 
reikalais, pas daugel} yra toks 
nusistatymas, kad reikia rcm'ti 
pažangiųjų kandidatus. Juo la
biau, kad reikalai dabar susidė
jo taip, jog kokio nors susipra
timo viltys jau pranyko.

Buvo taipgi tartasi ir dėl A- 
merikos Lietuvių Kongreso šau
kimo. Tuo klausimu nuomonės 
vis dar pusėtinai skiriasi. Va
dinasi, nėra dar susikristaliza
vusios. Todėl čia’reikalingas su
sitarimas.

1
M

S ?■.:'

KALĖDŲ
Išpardavimas

A glamorous center 
diamond and 4 Fine side 
diamonds sėt in fashionable 
solid yellow 
gilti

Th»
DIAMOND R1NG 
SH0WN ABOVE

$35.08

O

gold. A lovely

EASY 
TERMS 

■firranged

s^95 

B U Y S THI5 
^ccu/ccLt^

Paskutinis priminimas
Dar kartą, ir tai paskutinį, 

primenu visiems vietos lietu
viams, kad gruodžio 19 d. Lie
tuvių svetainėje įvyks labai 
svarbios prakalbos. Kalbės P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, ir F. Abekas. Bus, rodosi, 
ir kitų kalbėtojų. Be to, turime 
ir muzikalę programą. Būtent, 
dainuos Julius Krasnickas, Sofi
ja Kučinskaitė ir kiti. Įžanga 
visiems nemokama. Parengimas 
prasidės 2 vai. popiet.

Nepasisekė su banku
Du jauni vyrukai (vienas 19, 
kitas 24'metų amžiaus) liepos 

> d. bandė apip.ėšti Central
National banką, kuris yra vaka- 
r.i.ėje miesto dalyje. Jie liko 
suimti ir padėti iki teismo į ka
lėjimą. Šiomis dienomis įvyko ir 
teismas. Abiem jaunuoliams li
ko paskirta bausmė, — penkio
lika metų kalėjimo.

Didelis gaisras
EAST LIVliRPOOL, OHIO— 

Ugniagesiai turėjo' pusėtinai 
daug dcjrbo, kol likvidavo gais
rą, kilusį Crockery and City Ico 
Product kompanijos penkių 
auk5vy trobesyje. Gaisras buvo 
pusėtinai įsigalėjęs ir padąre 
nuostolių už dvidešimt penkis 
tūkstančius dolerių.

Pašto pa’amos gerokai ’ 
padidėjo

Federalis pašto departamen
tas praneša, kad pajamos šiais 
metais pusėtinai padidėjusios. 
Per pirmuosius šių metų vie- 
nuoliką mėnesių padidėjimas 
siekia $345,153. Per tą laikotar
pį Clevelando paštas pajamų tu
rėjęs $8,138,746. Dayton pašto 
pajamos pakilusios 285,399 do
lerių, o Cincir.nati beveik dvi
dešimt šešiais tūkstančiais dor

GODDESS OF TIME .
■17 JEWELS zgj

*OQ7S k

PAS'-

■■■ i. ■■■„ra—' ■ -i

PINIGAIS ar kreditu

4148 Archer Avenue
CHICAGO, ill.

Ohio valstijos paštų viršinin
ko padėjėjas sako, jog pašto a- 
pyvartos pakilimas vyriausiai 
perėjęs dėl to, kad šių metų 
pradžioje biznis buvęs neblogas 
ir darbai ėję gana gerai.

Geresniais laikais biznieriai 
paprastai daugiau garsinasi. Va
dinasi, siuntinėja daug visokiau
sių laiškų ir cirkuliorų. Aišku, 
kad tuo atveju ir paštui daug 
daugiau biznio tenka.

Iš SLA 136 kuopos 
susirinkimo

Gruodžio 8 d. SLA 136 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Kadangi Uai buvo prieš- 
metinis susirinkimas, tai atlikta 
nominacijos ir kuopos valdybos 
rinkimai. Nominacijų rezultatai 
buvo tokie:

Į prezidentus; Bagočius 22, 
Laukaitis 1;

į vice-prez.: Mažukna 23;
j sekr.: Miliauskas 20, Vini- 

kas 2; i
į ižd.: K. Gugis 21, Treč okas

į iždo glob.: J, Jarus 23, 
kužiutė 22;

Mi-

• [ ACME-N AUJIENU Foto J

Chica^os administracija 
vėl pradėjo kovoti rūkstan
čias dirbtuves, kurios ter
šia miesto orą. Jau pašaukti 
keli geležinkeliai 
kinti, taipjau 
teisman kelios 
Štai' leidžianti 
mus dirbtuvė
Chicago Avė. Taipjau pra
sidės visų dirbtuvių išdi
desnių triobėsių pečių tik
rinimas, kad jie butų tvar
koje.

pasiaiš- 
palrauktos 

I dirbtuvės, 
tirštus du- 

pric 464 W.

KAUNAS.— Ekonominei kri
zei užėjus, prieš 5 metus, Kau
no žydų visuomenės pastango
mis buvo sukurtas specialus 
šalpos komitetas nusigyvenu
siems žydų pirkliams, krautu
vininkams, amatininkams, ve
žikams ir pan. gelbėti, šiomis 
dienomis buvo padarytas vie
šas apie šio šalpos komiteto 
veiklą pranešimas. Komiteto 
veikla x pasireiškė ne ‘ pašalpų 
skirstymu, o tiekimu beprocen- 
tinių paskolų. Tokių beprocen- 
tinių paskolų Kauno žydų šal
pos komitetas per 5 metus su
teikęs 371,263 Lt sumai, 2,419 
asmenų pagelbėti.

Komitetas < nusistatęs savo 
veiklą išplėsti iri ryžtasi su
rinkti netrukus dar 50,000 Lt 
beprocentinių paskolų reika
lams. (b)

Leon A. Mitchell, pats buvęs 
'oficialis sveikintojas Sherman 
hotely, patraukė teisman Com- 
monwealt Edison Co. ir jos ofi
ciali sveikintoją Charles Kelly, 
reikalaudamas iš jų $5,000 atly
ginimo, nes kada Mitchell biz
nio reikalais užėjęs į kompa
nijos raštinę, tai ii taip 
gerai pasveikino ir itaip st’priai 
paspaudė ranką, kad išlaužė 
vieną pirštą. Delei to pirštas

• Du plėšikai užpuolė Si. 
Luke’s ligoninę, 1439 S. Michi- 
gan Avė. ir pabėgo pastvėrę 
$703.

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtines OLSELIO

ĮSTAIGĄ
Jūsų Draugas Žydukas

P. J. V. GARAGE
P. J. VAICIS, Sav.

Taisom visokius automobilius ir 
trokuš. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTB

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

NATHAN KANTER

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YARDS 08V1

Jonavos rabinas pralai
mėjo kovą su pažangai- 

siais Jonavos žydais

BALTRAI JAU IR 
VĖL PEŠASI 

________ •_________ . _______ /

į dakt. kvot.: Dr. Stanislo- 
vaitis 22.

Buvo renkama kuopos valdy
ba. Su visai mažais pakeitimais 
pasiliko visa senoji valdyba.

Surado trukumų
Miesto rotušėje vandens de

partamente biŲ/o pasidaręs tiu- 
kumas, kuris siekė, rodosi, per 
šešiolika tūkstančių dolerių.

Tačiau dąbar liko paskelbta, 
jog tas trukumas jau surastas. 
Girdi, knygose įvykusi klaida. 
Kai ta’ klaida likusi atitaicyta, 
tai ir trukumas pranykęs.

Unijos Ege^ų lauk a 
bausmė

Ray Meyers, draiverių unijos 
agentas, buvo kaltinamas rake- 
JeriškomiS' priemonėmis. 1 
tent, kad streiko, ir darbininkų 
organizavimo met^ų ji^^grum^dą- 
vęs įvairioms .įstaigoms. O ta'i 
daręs, žinoma, tuo sumetimu, 
kad tos įstaigos nesipriešintų jo 
reikalavimams;

Teismas nusprendė, kad Me
yers yra kaltas. Tačiau bausmė 
kolkas jam dar nėra, paskirtai

Organizuos d'džiųjų ežerų 
laivų darbininkus 

z \
Prieš kiek laiko čia jvyko CIO 

konferencija, kuri, tarp kitko, 
nutarė stvertis didžiųjų ežerų 
aivų darbininkų organizavimo.

Didžiaisiais ežerais laivai 
plaukioja ne per ištisus metus, 
žiemą, kai oras pasidaro blogas, 
iaivai paliauja plaukioję. Tokiu 
bildu darbas ten yra' sezoninis* 
Apskaičiuojama, kad didžiųjų 
ežerų laivai samdo apie septy
niolika tūkstančių darbininkų. 
Tuos darbininkus CIO ir bandys 
suorganizuoti.

—Jonas Jarus

JONAVA. — žiniomis iš Jo
navos, tenykštės pažangios 
žydų visuomenės būrys, nebo
jant rabino ir jo šalininkų nu
sistatymo, pasigaminę naują 
Idiš kalbos paminklą, ji pasta
tė ant jų draugo Saganskio 
kapo. Kilus nepasitenkinimui 
žydų visuomenėje ir spaudoje, 
rabinų sąjungos sluoksniai pa
tys sudraudė Jonavos rabiną 
dėl jo žygio sudaužyti svetimą 
paminklą, nes žydų ritualiniai 
nuostatai nenumato, kokia kal
ba ir kokių tekstu paminklai 
ir antkapiai turį būti. Tuo Jo
navos 1 incidentas ir laikomas 
likviduotu, (b) 4.,* •

_____ > •

'Numatoma Ilorner-
Kelly, kovą |

Ja’u pereituose rinkimuose bu
vo iškilusi aštri kova tarp gu
bernatoriaus Horner ir Chicąr- 
gos mero Kelly, kuomet Kelly- 
Nash mašina buvo jšstačiusi į 
gubernatorius Dr. Bundcsen.

Ta kova buvo kiek aptylusi, 
bet neapsistojo. Dabar paaiškės 
jo, kad gub. Horner patylomis 
suorganizavo savo mašiną 25- 
kiuose Chicagos varduose ir at
einančiuose rinkimuose ruošiasi 
visai sutriuškinti Kelly-Nash 
mašiną.

Vaikai nuteisti 
kalėjimai!

- O PALAIDI NERVAI VISO TO KALTE

sukrėsti nervai

Tie Baltrai tai tūkstančių Vyrų ir moterų typiftkas padaras, 
kurie besipešdami savo gyvenimą nuvedė j skyrybų vargą. Ir 
kokia nelaimė, sako jų draugai. Ir ifit'.krųjų. Namų n.‘laimė l 
dažnai galima pašalinti, kai imamasi atatinkamų žygių vie
nam iš sekančių prežasčių pašalinti 
nusilpusias sveikatos sąlygas.

Mes gi nesakome, kad MALVA^ yra galingas' viską gydan
tis. Bet mes sakome tai, jei jus nugąstaujate, lengvai erzi- 
natės, pergreit pavargstate, jaučiatės be gyvumo, tai jus 
džiaugsitės poilsiu ir gaivinančia MALVAZ jtaka. MALVAZ 
padeda palaikyti normalų sistemos toną — linksta pakelti 

jis dažnai gydytojų rekomen- 
, bent i-

svor|, apetitą akstindamas . ______ _______ _
(Klojamus tiems, kurie kenčia nuo nuvargusių nervų, 
gčs naktų ir gyvumo stokos.

Tuksiančiai gydytojų ir dietifierių per metų metus yra pri
pažintas sveika MALVAZ verte. Tūkstančiai v,\rų ir niottrų 

yra bandę MALVAZ su pilnu patenkinimu ar 
užtikrinimu, kad pinigai bus grąžinti—ir bu
vo višifikai patenkinti. Patirkit ŠIANDIEN ką 
MALVAZ gali duoti JUMS. Užsisakykit kar
toną dabar.

Nelaukit kol jūsų sveikata nusilps ar su
krėsti nervai sunaikins sveikatą ir laimę. 
Visifikas patenkinimas, kelis butelius iAgėrus, 
garantuotas arba visi jūsų pinigai bus su
grąžinti.

A. Būtchas ,
Hardvvare 'Krautuvė

Užlaikom visokiu malevų, var- 
nišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St
Tel. LAFAYETTB 4689

----/

STIPRĖK 
su 

MALVAZ

KARTONAS IŠ 24 BUTELIŲ $2.75
5 0c grąžinama už tuščius

KARTONAS IŠ 12 BUTELIŲ $1.40 
25c grąžinama už tuščius

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

BH-7“51! KALĖDŲ
Pasveikinimai

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ:

•GIMINES,
•DRAUGUS ir
• KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

M. BERTASH
Pristato i Valgyklas Visokios rū
šies mėsas. Restaurantų anrupi- 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

TURI N.Y S :
Kultūros .kryžkelėse Besidairant — 

J ' Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo perspekty

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

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

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Pranašauja miesto 
augimą ‘

Chicago Regionai Planning 
Commission pranašauja, kad 
iki 1960 m. Chicago ir jos apie- 
linkės turės 6,414,000 gyvento
jų. Dabar gi turi 4,531,000.

Keturi italai vąikai liko nu
teisti kiekvienas trims metams 
kalėjiman už papildytus plėši
mus

Saikai vadovavo 14 metų vai
kas Dominick Ąirdo, kuris bu
vo atvežtas į teismą ratuose, 
nes- jis paliego per peršovimo 
suimant ir paskui ištikusio plau
čių uždegimo. K,i«ti trys vaikai 
yra 15, 16 ir 17 metų amžiaus. 
Jie buvo kaltinami, kad jie pa
sivogę tąksikabą ir. papildę du 
plėšimus.

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

FRANK’S BATTERY STATION
ST. KURAUSKAS, Savininkas /

* Parduodam naujas bateris ir pataisom senas. Taipgi atliekam visą 
automobiliu elektrikinj darbą. Turime 15 metą patyrimą ant tų darbų. 
Taipgi užlaikom visokios rųšies aliejų dėl automobilių, inžinų ir an- 
ti-freezerius dėl radiatorių.

650 West 35th St Tel. Yardš 6701

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kaimbarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbšsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos;
utaminkais. j' -

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St
Moterų diena 

""'i i '

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” /kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

' I ,

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $......  už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ./ją siuntinėti sekamu adresu:
Vardas'..................................... ..... .........................„...........

I

\ Numeris ir gatvė .............................................................
-V ’ . J’ 1

Miestas ir valstija .................

[ insurancT
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo
- ugnies
• Apdraudą rakandų

į • Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

. ............................ .

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingų 
žinių ir gerų panto-j 
kinimų.

\



NAUJIENOS
Th« Lithuapląn Daily N»w» 

fhibliehed Daily Except Sunday by 
Uie Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine

1739 South Ualsted Sjreet
Tęlephope GANąl 8300

■» J !■■- J , j < . ■ .1 ■ .■■■ |

Subscription Jlates:
$8.00 per year In Canada
^•.Q0 vtaęte Cbicag
$8,QQ per year ln ętdęagp 
3ę pąr ęopy.

1

:o

Eptęręd M Sęąopd Matįer 
Maijch 7th 1914 tįe Poąt Office 
of ęhiea^o, JH. pnd.er ,|he act .of 
Maęcb 3rf 1870.

yig'i "i . j.j.'ai ■" 1 ti

Naujienos eiga kąstfiąn, jšskiriapt 
sekmadienius. LekW Ben
droj, 1739 jį. Ualstęd Chicago,
III. Telefonas Ganai 8500.

%..........  ............................................ ............. —.......... '-‘u1,.11."*:.11 1 ---------

Srovių santykiai Sustyrime 
------------------------------------------------------------- \

Žinios apie nominaqijų rezu^tątas įvairiose ^A. 
kuopose rodo, kad srovių pasid^jįį^ą^ ftpjje organiza
cijoje yra šiandie .daug-ąaž toks ^t, ikoiks pareiškė 
per kelerius paskutinius viršininku taąkta 
jų srovių yąd,ovaująni,ose kuopose daugumas -balsų gau
na pręzįdeptas Bagočiuš, vice-prez(idlentas Mažukna, iž-. 
dinjnkąs Gugis, iždo gjębėja p-iė Mikužiutė ir daktaras 
kvotėjas Stanislovaitis; ’ p tautininkų kontroliuojamose 
kuopose laimi dešinysis sąrašas.

.Jęj yrą Koką skirtumas jėgų pąąid.alių.įme tarpe tų 
dviejų grupių, tai greičiaus pažangiosios pusės naudai. 
Išti.sįa eilė stąmbių kvopų? kuriose .sąnjąus ^ur^jb ąayo> 
“tvirtoves’" tautininkai, dabar jau pakrypo kairėji.^ Iš! 
tokių kuopų ęia gąljma paminėti Brpoklyno .38 kuopą,! 
Waterburio 34-tą ir Pittąburgjio 40-tą. 1

Taigi jau šiandie galjma neabejoti,: kad pažangiųjų! 
srovių remiami SLA. Pildomos Tarybos viršininkai lai-; 
mes nominacijas ir paskui bus išrinkti naujam terflii-' 
pui. Bet gaila,, kad ir šie rinkimai negalėjo apsieiti bej 
srovinių kovų.

“Naujienos” ir artimi joms Susivienijimo darbuoto-! 
jai stojo už tai, kad organizacijos labui -turėtų būt bent 
laikinai padarytos “mušįų paliaubos” tarpe politinių 
srovių Susivienijime — kad bent vienas Seimas galėtų1 
praeiti taiko? ir fraternąlizmo nuotaikoje ir galėtų ^ra
miai dirbti konsįtr.uktyvų darbą. Ne mes ir ne musų 
draugai kalti, kad šitam nusistatymui neleidžiama .orga
nizacijoje paimti viršų. . ,

Jam griežtai pasipriešino tautininkai. Pri^įviĮiojįę! 
į savo konipaniją kai kuriuos sandariečių šulus, jįe su-* 
si tarė išstatyti gryftdi partinį kandidatų sąrašą ir pra-1 
dėjo vesti už jį smarkią agitaciją. Įto rezultąte ir dalis; 
SLA. narių kairiamjame sparne atsisakė remti taikos 
politiką. Nominacijų bąlsavįmai rodę, kad daugelyje tų, 
kuopų, kur daugumas balsų gauna Bagočįus, Mą^ukna,, 
Gugis, Mikužiutė ir S.tanjsloyaįtjs, .ųąriąi ^alsuoja prieš, 
sekretorių yiniką ir iždo globėją Mockų.

Mat, jų dviejų vardus įdėjo į savo partinį .“ąleįtą” 
tautįnįpkai, įaigi SJbA. naciai į juodu žiuri, kaip į tau
tininkų politikos pritarėjus. Deja, nei Dr. Vinikas, nei1 
p. Mockpą pįekųr yįęšai nėr^a pareiškę, kad juodu tos; 
partyyiškos iąutįįniukų politikos neremia. Kuoras ^ina; 
gandai, jka^d juodu tai politikai ne tiktai nesipriešina, 
bet joje patys aktingai dalyyauja. Jeigu tai tiesa, tai, 
atėjus.galutiniems balsavimąms, pažangieji SLA. nariai 
bus priversti viešai ątsisąkyti juodu indorsuoti.

Tas nusistatymas, kurį pažangieji SLA. veikėjai, 
daugiausia Chicagoje, buyo suformųląvę ?ayo pareiški
muose .dar prieš prasidedant nominacijprųs, turėję būti, 
labiau, negu kieno kito, įvertintas SLA. sekretoriaus, 
nes jisai stovi arčiau už kitus prie orgąnįząciios reikalų' 
vedimo (nekalbant jau apie .tai, kąd fee pąžaflgiW ^A.; 
veikėjų paramos -Dr. Vinikąs niekuomet nebūtų .patekęs' 
į sekretoriaus vietą). Bet jisai, kažin kodėl, nemato rei
kalo prisidėti, kad ;tas nusistatymas -gautų daugiau .ša
lininkų organiąącijęįe. ’

Argi jisai ir jo artimesnieji vjįęnųiinęiąi jau visai" 
pasidarė tautininkų politikos belaisviai?

Dar jiems yra laiko sayo klaida atįtaisyfį.. ^ęt jei-, 
gu jie ir toliau elgsis taip, kaip iki šiol, tai jų “diplomą-' 
tija” uep^lėps pųę yisuorųępės -to -fakto, kad jiems yra 
arčiau pne Šįrdies tautininkų partija, negu SLA. gero-: 
vė. Tuomet SLA. nąriai pą^rys atatinkamas išvadas. *

IŠ LIETUVOS
. ^‘Maisto” darbininkai 

prašo atostogų
KAUNAS.—Kai kurie “Alai-. 

stov darbininkai nusiskundė, 
kad fabrikas atsisakęs jiems 
duoti tejsytai prjkjąusąnčias 
atostogas. Vasarą jįe ątoptogjų 
negavę dėl to, kad dar neturė
jo teisės‘ jų gauti.

ka
partijos iš

ūiukymo
Chicagoje — paštu:

Metame ---------- ----------------$8.00
Pusei metų-------------------------- 4,00
Trims mėnesiams _____ 2.00
D^dem mėnesiams__ ____ _  1.30

. Vienam mėnesiui __________* ,75
Chicągoj per išnęšiotojus: »

Vieką kopiją L..------ ’_________  qc.
Savaitei .......-------------------------igc
Mėnesiui____ r_.___ .....___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicag^j, 
.pantRt

Metams _______________.__ $5.00
Pusei metų —................___  2.75
Trims mėnesiams ..... ...........Į.50
Dvįęip m^nepiam? ...,----- -----  1.00
Viępam mėnesiui___ ...---- .... .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __________________ $8.00
Pusei metų ----- ..-------------- - 4.00
Trims mėnesiams ------------ .... 2.50
Pinigus reiįdą .fti^i pašto Money

Orderiu ksjrtju .^u .pjąąkymu.

“Maisto” vadovybė aiškina, 
kad dabar, kada fabrikas turi 
daug darbo, dąrbjn.įnkų ątųsto- 
gų negali leisti. Jeigu leistų, 
tai reikėtų naujus samdyti, o 
atostogaujantiems sugrįžus, vėl 
.atleisti ir mokėti kompensaci- 
ją. Tai sudarytų daug nepato
gumų. Netikėjusiems atosto
gų .dąrbimnkams jas .duoti 
žadėjo ateinantį pavasarį 
da sumažės darbas, (m)

Apžvalga
LIETUVOS ŽINIOS

į   ■. 'j. ■, -.1 ■ igm1 .1111 .■1 >. i1 'y*
i

reiškia ęl<>onomįniu? priešingų 
viena kitai visuomenės grupių 
reikalus, tai logiškai išeiną, 
kąd tokioje visuomenėje, kurio
je ekonominių priešingumų ne
bėra, partijų visai neprivalo 
būti. Ęet Stalinas šitos logiškos 
išvados nedąro; priešingai, ji
sai sako, kad, išnykus klasių 
antagonizmams, turi būt panai
kintos visos kitos partijos, tik 
ne jo partija!

Lygiai toks* pat nelogiškų- 
<mąs yra ir ‘‘totalitarinėse” fa- 
t • i * ■ f • ■ •« ~ t f .1

šizmo filosofijose. Ir fašistai 
,kąll?a aP*e ‘‘tąątos yiępųigu- 
ąią” iy apie .pąrriJS pragąištin- 
gumą, {bri tuo pačiu laiku zor" 
ganizįųoją .savų <pąrtaą» o opozi
cines partijąs .drąųdžia.

ToŲau. S^tąlina? pripąžįsta, 
kay So.v(etų SąjjUngoje dąr te- 
(bėrą .dyį darbininkų ir
ivątaiečė (apie tartarąUją ji
sai užtyli), bet jisai ;?ak0» Kad 
tų dviejų klasių reikalai “ne 
priešingi, o atvirkščiai — drau
gingi”. Gęrąi, Jąi kodėl gi jisąi 
neleidžia valstiečiams turėti at- 
Jšk&ą įtapta partiją? f eigų 
valstiečių reikalai Sovietų Są
jungoje yrą draugingi -darbinin
kų .reikalams, tąi ,ir ta -valstie
čių partija bųtų ^ąuglnga dar
bininkų iPartijąl- Kiekviena1!1 
yrą aišku,- kąd, -valstiečiai sąvo 
reikalus gąįi geriau supraski ^r 
gerjąp apginti, negu fabrikų 
darbininkai, kurie yąlstiečių gy
venimo dažnai nepąžiąta,

Pagalios, jeigu, kaip Stalinas 
sako, Sovietų Sąjungoje jau iš
nyko visi -ekonominių interesų 
priešingumai' .visuomenėj e, taip 
kad tenai nebeliko priešingų 
viena kitai klasių, tai kam rei
kalinga yra politinė visuomenės 
organizacija, valstybė? Pagal 
tą pačią teoriją, kuri aiškina 
.partijų esmę klasių priešingu
mais, valstybė darosi bereika
linga (yi nudžius ta, nų^įrątą), 
kuomet susidaro “beklasė Visuo
menė”. . . t , _ ; . .

Q Sovietų' Sąjungoje matome 
,visai ką k(tą: klasės tenai ne
va išnyko, j>et yąlątybė .pasida
vė vis.agąlinji. Jos vąldžia kon
troliuoja viską — ne tik vals
tybės •mašineriją yr ginkluotas 
josios jėgas, bet ir kiekvieno 
žmogaus sąžinę ir gyvastį.

frigų SSgfe Mąsių nebėra', 
jeigu y.isuomėnmių grupių in
teresai “draugingi”, ;tąi kodėl 
.tokią milžinišką Jėgą (tapo su- 
konęen,truotą valdžios rankose ? 
Kodėl toms “draugingoms” kla
sėms nęleidžjąmą organizuotis 
taip, kaip jos nori ? • •

X • * » • I i • i

Kapitalistiškose šalyse (sa
kysime, Amerikoje) lr ži
bininkai organizuojasi į įvairias 
politines jpąętiįjąs ir .niekas 
jiųms to Net ir ko
mu,nisf ai .tįoše šaly?e turi pilną 
laisvę atskirai organizuotis ir 
vesti propagandą už' savo par
tijos principus. O Sovietų Są
jungos • diktatorius sako: visi 
darbininkai turi /dėtis tik į ma
no partiją, o valst ečiams' visai 
nevalia turėti savo politinės or
ganizacijos!' * '

Ir “Laisvė” hesisąrmatija ši
tą totalitarišką despotizmą tei
sinti'!,

“TOTĄLITARI^KA” STALINO- 
TEORIJA

■ “Laisyėn mėgina pateisinti 
B.SRS .tyąrką, kurioje yrą lega- 
li^ųęta Ųk viena valdančioji ko
munistų partija, o visos kitus 
pelitinės organizacijos uždraus-' 
tos — papašiai, .kaip fašistiško-1 
se diktatūrose. Šituo tikslų ji' 
cituoja Staliną,, kuris, ginda
mas savo “demokratiškiausią”’ 
konstituciją, pasakė:

VjPąntija — tai klasės da-, 
lis, jos piąešąkinė dalis. Ke-, 
Jetąs pąrtijų, o reiškia ir, 

. įlaisvė partijoms, gali būti tįkj 
įtolęioj Visuomenėj, kur yrą, 
antagonistinės klasės, kurių- 
interesai piąąšingi ųr nesutai
komi, kur yra, sakysime, ką- 
idtalistąi ir dąrbmįųkai, dvą- 
^iĄihkąi ir yąlsitięčla-, buožęsi 
įr bįędWQW» ir t-

‘‘JBet SSSR nebėr jau daų-i 
gjaų tokių klasių, kaip kapįi- 
.talistai, dvarininkai, buožės 
ir pan. Sovietų Sąjungoje 
yra dvi kląsės (musų pą- 
brąųktą. —- “N.” JĮted.L dar
bininkai ir valstiečiai, kurįų 
interesai ne tik ne priešingi, 
o atvirkščiai — draugingi. 1

“Reiškia, Sovietų Sąjungoj 
nėra dirvos kėlimų, partijų gy-' 
vavimui, o reiškia' ir laisvei! 
toms partijomis. .SSSR yiąi 
dirva tik vieųai partijai, Ko-i 
munistų Paųtijąi, SSSR gali’- 
gyvuoti tik Viena partija — 
Komunistų Ęąj^iją, drąsiai ir: 
iki (galo ginąnti dąrbinintsų‘ 
valstiečių reikalus. $ j<ad, ji! 
neblogai gina šitų klasių 
reikalus, <$1 Mto vargu , ar 
guli būti kokios nors abejo
nė?.” •
Na, kai dėl abejonės, tai iš 

tiesų vąrgiai gali būti jai vie
tos — k,ų,ome,t pažiūri, ,kąs to-' 
j e komunistų battjjoje dedasi. 
iPo $0 metų jos absoliutiško 
vieąpątavįmp surasta, kad 
stambiausieji komunistų parti
jos vadai buvo ^'ziilikai, vagys, 
■Sabotažnikai, išdavikai ir fa
šizmo agentai! Visoje žmonijos 
istorijoje dar pebuyo politinės 
orgąiiizacijos, taip susipurvinu
sios, kaip Rusijos bolševikaj.

Iš to galima 'pumąnyti, kąip 
ji “gynė” dąrbo žmonių reįka- 
1US. '

Bet StąŲno teorija' apie parti
jas iš viso yra be logikos ir. įbe 
jokio sepso? Nors jisai vartoja 
nęva marusis tiškus terminus 
(apie klasių kovą), tačiau įo 
mintys 71a .puskalintos iš fa
šistų. žo.džju? apie “klases” jo 
kalboje pakeiskite žodžiu “tau
ta” — ir gausite gryną Hitle
rio, Mussotinio arba Smetonos 
“filosofiją”. Juk, p.av. Hitleris 
sako, kąd vokiečiai, kaipo tau
ta, yra vieninga šeima, — to
dėl jokiems nuomonių skirtu- 
marns politikos jkląųąiimąi? tar
pe vokiečių negali .būti vietos: 
;tų.rj tat,i viena tauta .su vienin
ga1 vadovybe, pąrupjną
pačiai. Viso? kitos pąrtijos te
gali susidėti .tįk Iš “tautus 
priešų”, (taigi jos prjyąlo Lpt 
uždraustos.
• šitokio nusistatymo laikosi vi-; 
sos fašistiškos valdžios. Jos to-, 
dėl ir vadinasi “totalitarišjko-, 
mis”, nes jos reikalauja, kąd 
Visa' galia priklausytų vietai 
valdančiai partijai.

Stalinas pąsįskojlno $tos tų- 
talitariškos filosofijų? idėją?, 
be^t apkąjįė jįąs fyazęmjs, .pajni- 
tpmi^ iįš iągjtąęi^y ^opialistįrim 
brošiūrėlių. Tokiu bud u jisai ąt- 
lįęką biądyų humbugą, šmggę- 

tinę’* skraiste.
Klasė ir partija

Bet dumdamas publikai ąki? 
frazėmis, paimtomis iš soeiąl^ąr 
tinių brošiūrėlių, Stalinas ta- 
rodo, kad jisai pats nesuprantą 
ką jisai špeka.

Jeigu pojit>^

Pulk. Ozelis iš Telšių
• v ' X Fv * f 4f ?•>*•*

Telšiuose kur|TELŠIAI.
-ląik'ą gyveno ištremtas Latvių 

lis, Neseniai pulk. Ozolis ap- 
Įlrido 5į^l|Us, 9 pažįstamiems 
take, tad yą&upjta i

abar vięn^s |tę^i|4ris .^ayęs
iš pulk. Ozelio laišką, -rašytą iš 
Valenriita. Pulk, tetas tatas, 
kad jis laimingai tasiekęs Is- 

ir i
tariu<?iwę ’f pąririrt.ąą 
divizijos vadu, (k)

Z

Civilinės metrikacijos gyvas 
reikalas Lietuvoje

/"t1... ..i | !■•<." "■ ......................

sįpecįąįl^Ųs jkęrespondento Lietuvoje)

I

ĮTęstas)

Pavyzdžiai jį jfyye^uv
(Tąi jojuais ibiais: 

$naaia'. jų^os iteąiifj-

Jiįe toto ią-
Štai ĄRfros 
feim/lėjęs tft&mos' 

,aqti$ę ^h<flpetįų'
it^ėjfcifflo ir pats jos iį-I
.pąžįno, ',b^yčia(
juk jo nebūty surišusi, nes jo’ 
numylėfęji bątų teėjusi ;perej-< 
Ji į kątaliky bažnyčią. Vienas 
muzikas ;G. .tąip iRąt dėl savo- 
šeimos pakrikimo rado išeitį1 
mahomety bažnyčioje.'

f

Mąžiuu, bet gi yrą ir tokių,’ 
kurie peręjo į prąyo^lavų jik^-j 
jjmą. Bet dar lįud.mau yrą ?u 
krikštų. Kaip kas įš lįetuyių tšeį- 
mų fikętataeąl, Rąd vįs dėlto 
hą’da. ^o^ sWlą.ąkrią ciyilėą met-i 
rik.ącųo? vaikų ta^ikų tažny-' 
čioje nekrikštyjo. Vaikui .augą,, 
atėjo laikas juos leisti j mokyk
las. šiais taip čia. juos įspraudė,! 
bet štai baigus mokyklas reikia 
gauti mokslo pažymėjimas, beti 
jis galima gauti tik gimimo meT| 
.triką pristačius. D iš kur jis 
gauti? Metrikai išduodami tik 
bažnyčių. Ęitį į tbąžųyčią, reiš
kia krikštyti vaiką. Kiti taip ir, 
daro: krikšlyj^ jau suaugusiu?, 

-O ypač jei Jokšai mokslo paliu
dijimas būtinai- yra reikalinga?. 
Vadinasi, turi būtinai nusilenkt 
ti katalikų bažnyčiai!

Kitos išeities nėra.

Gyv.ąnimo dramos
Bet dar ne visa. Tapęs kata

liku, vaikas turi tuoj laikyti eg-; 
zamenus iš tikybos, o jos moks
lo metu nesimokė! Ir vėl nauji, 
vargai!

O jei kas miršta, jei jis su 
katalikų bažnyčia nieko bendro 
neturėjo, tai jo katalikai kuni
gai į kapus -• neįsileidžia., Jei nė
ra Jaisyąmanių' kapų tenka lai
doti tenais, kur laįdojami visi; 
nežinomieji, nuskriaustieji, at- 
sęiit, nešventytųose kapuose... •

Kiąk čia' bųva visokių dtamar’ 
tiškų pergyyeimų! Juk ne viso- 
sp šeimose visi jos nariai ne
vienodo tikybiniu atžvilgiu nu- 
sistątymo. Šfąi tam šeimos gal- 

. ya tėvas atsiskyręs su katalikų 
bažnyčia. Jo žmona tikinti no
rėtų savo, vyrą prideramai pa-> 
laidoti, bet rusti katalikų tiky
bą nežino išimties! Ir tenka ti
kinčiai ^moterėliai sąyo vy^as^ 
laidoti tokioje kapų vietoje, kuy‘ 
laidojami katalikų bąžnyčios ir 
negyvi, h.ęt bažnyčios į negar
bingą kąpų vietą pasmerkti! Pi- 

1 gų įsivaizdinti tokios visais at
vejais . 'doros, giliai tikinčios- 
moters ir Jąba.i mylinčios savo 
vyrą dramą!

šimtą j tokių yra atsitikimų!. 
• Visi kenčia ir visi tyli.

l>ažįij;či9s įtąka .
Europoje jau, todos* fP“ 

kios valstybės, kuri neturėtų 
yjęnąme ąr kitame pavidale ei-’

. Vilės m^tritacijos įstatymo.
(Kątąlikų bužnyčio? dvasjš.ki- 

ją tiek yra stipri Lietuvoje, kad- 
iki .šiam laikui yięų f.ik jų įtar 
kos dėka neturima civilės met*' 
.lųkųcijos jsjątymų- štai bus 
kuli metai, į^ip ąitąs Jdausimąš 
Jųdįnąmas ir vis jis vietoje stįo-, 
vi, o stovi vietoje tik todėl, kųd, 
.Katalikų bažnyčios <įl,vąsiškipą. 
nenori n.u?įo,ti pajamų MrinįO; 
ir nenori prarasti, kad ir dirbti-, 
nu buju ąų^ąrytųs ^^vo įtokc^s. 
Ror .bažnytinę metrikaciją kata
likų bažnyčios dvasiškų a savo< 
»įtabą išplečia yisose mokykloje 
pavidale tikybos pamokų dėsty- 
mn» ir \vą®o jausmingas mote
ris joms nuolatos grūmodami—- 
tar?i kapuose’ vjętos ir 
y.p .vaikai nęturęsj! šįUi Šiais me
tais vos tik pasklydo Randąs,,

kąd ruošiamą .rivilė? rnetrikaci-' 
jos Utatymp Ptata.tąą .‘katalikų 
ba'žny.čįo? kųmta subruko ir 
yi?a įįą? tik galima daryti da
romą, Had .tik toksai įstatymas 
nebūtų iąįęistąs.

Bažnyčiose ne*t pamaldos tam 
fyčia laikomo?, kad pakeikus £i- 
įlįąi religingus žmones, kąd tik 
jie šitokiam įstatymui priešin
tųsi. 'Tięsą, jų tos pamald°s n^e" 
taus riųa, 'be m^terriių vęik 
daigiau mekas į tai rimtai ne
žiūri .ir .tokįo įstatymo išlęidj- 
mm visai nesiryžta' priešintis.

Šitai pajutę katalikų bažny
čios atstovai dabar veikia kitu 
keliu, kad tik įtikinus tuos, nuo 
kurių šiokio įstatymo išleidimas 
pareina, kad tik jo leidimą 
dėtų...

Kodėl toks -didelis 
pasipriešinimas

Jei norit katalikų bažnyčios 
dvasiškuos dalis linkusi net ei
ti -į bet kokias derybas su šių 
-dienų -Lietuvos gyvenimo vai
ruotojais, kad tik šiokio įstaty
mo nesulaukus. ‘ 1
. Jje jauste jaučia, kad Lietu
voje cįvilęs metrikacijos įstaty
mus butų didis smųgis Lietu
voje taęrikalizmųi plisti, žmo
nes atsipa'laijoję nuo bažnyčios 
dabar būtinų įstatymų kebu 
nustatytų patarnavimų išeitų iš 
savotiškai tiesioginės katalikų 
bižnyčios globos ir jų politiškai 
įtąkąi nępas.iduotų.

O jei toksai civilės metrika
cijos įstatymas išeitų tikrai ir 
neabejotinai jis doroviniai pa
veiktų visus Lietuvos gyvento
jus. Netektų jiems tuomet prieš 
save ir prieš kitus veidmainiau
ti, netektų jiems tuomet aplin
kiniais keliąis ir visokiais šun
keliais eiti, kad savo šeimos rei
kalus jųridniai sutvarkyti ir 
'savo busimų -arba esamų vaikų 
būklę juridinėmis normomis nu
statyti, Visokie mulai, ir kitokie 
įvairių bažnyčių tarnai neturė
tų progos plėšikauti, kitus iš
naudoti ir savo įtakai panaudo
ti. Jįe -privalėtų gyventi tik iš 
tų lėšų, kurias tikrai įtikintieji 
jiems suneša. Dingus tai prie
vartai ir tie bąžny^M tarnai tu
rėtų giliau doroviniai savo gy
venimą tvarkyti, kad tikintieji 
jų neapleistų.

Tenka modaliai nukentėti
Tai vienas ,iš svarbiausių die

nos programų, kuri tuoj turėtų 
būti vykdoma. Bet "Lietuvos 
seimas delsia. Lietuvos seimas, 
nedrįsta čia savo žodžio tarti.

Butų galima šimtus, tuksian
čius pavyzdžių ir tikrų gyveni
mo atsitikimų pripasakoti, kaip 
tenka kartais giliai moraliai 
Lietuvos žmQnėms kentėti netu- 
,Hąt civilės metrikacijos įstaty
mo.

Jum? visai Riboje politinėje 
santvąrkoję gyvenant nęt sunku 
įsįyąizduoti’ kąip .tenka tartais- 
čia Lictuvaje žmonėms visokiais 
jbądais iąąįsukipė^, tad įgijus 
jūrinį pągjritaą, kad sutvar
kius sayę ?ąimos reikalus. Gi
liai tikintieji, aukštos dorovps 
žmonės kartais turi daryti to
kius žygius, kurie prieštarauja 
jų pažiūroms, bet taip nepasi
elgsi, geismo buąi bąuslas, a(- 

zsei't, sėsi į kalėjimų—
Tikrai, kardais tiesiog pįkta 

įklausyti bujk katalikų .bažnyčią 
Liųtųypjįę y<ra ątaįaudžiąma. 
Ne, .ji fūjri jįaųg daugiąu negu 
ji privalėtų turėti, Ltik yięną ką 
ii ta daltaąi pojitąniai 
krašto katalikų bažnyč^ neval
do. Dalinai, nes kaip malone, tu
pi .tiek įtakos, kas ei vilos metri
kacijos įstatymo mes nągaįime

GALĄS
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Gyvenimo sąlygos prie
glaudose labai blogos

UKMERGĖ Ukmergėje 
yra dvi prieglaudos seneliams 
ir .pavargėliams. Viena yra lai
koma Vincento a Rauto labda
ringos draugijos, o Juta vadi
nama Krikščionių ląt^darybės 
draugijos. Ne per seniai šias 
prieglaudas lankė Sociąlės glo
bos inspekt. Kasakaitisi Betik- 
rinant, buvo konstatuota, kad 
abi prieglaudčs turi labai blo
gas patalpas, kurios higienos 
atžvilgiu visai netinka. Be to, 
-inspektorius pastebėjo, kad se
nelių išlaikymas prieglaudose 
nėra brangus ir paragino abie
jų p.riegląudų vadovybes sta* 
tyti vieną bendrą prieglaudą 
— namus.
1 Šiuo .metu Krikščionių labda
rybės draugijos prieglaudoje 
yra 44 žmonės. Visi jie yra ar
ba dėl senatvės arba dėl ne- 
sy.ęįkątos .dąrb.uj .netinkami, .ta
čiau dažnai tenka padirbėti ir 
ganą 
turi 
bapis 
jėgų 
.ir ląbai silpniems seneliams va
sarą (o kai kada ir žiemą) ten
ka dirbti, ypač, kai prasideda 
šienapiutė, rugiąpiųtė etc. Be 
to, prieglaudoje daug kas nu
siskundžia jos šeimininku — 
prieyaiada, kuris per plačiai 
savo teisėmis naudojasis. Taip 
pat maistas prieglaudoje blo-

sunkiai, yies prieglauda 
nemažą ųkj, kurio dąr- 
vasarą nedaug pašalinių 
teąamdoma. Todęl, kad

'JToiįėl yra gyvas reikalas pa
statyti prieglaudai gerus, ata- 
(tinkančius higienos jr sanita
rines sąlygas, namus jr iš pa
grindų pertvarkyti prieglaudos 
tvarką ir maistą.

La.etuyoįe yrą 15000 
upių žv.ejų

KAJJNAS. — Lietuvoje, (be 
musų marių žvejų, yra dar 
apie 15,000 žmonių, kurie ver
čiasi žvejyba Nemuno, Neries, 
Nevėžio, šventosios ir kitų Ne
įmano baseino upių £vejų. Tik 
prie Nemupo gyyena apįe 250b 
zanonių, kurių pragyvenimo pa
grindas yra žvejyba. Dauguma 
Žvejų gyyena prie Lietuvos 
^ežerų, kurių iš viso yra apie 
1100 ežęrų.

šiomis dienomis žvejai krei
pėsi į Vidaus yęįkalų (ministe
riją, prašydami Įregistruoti jų 
(draugij qs Įstatus, iatatai pava
dinti Lietuvos .Upių žy.ejų są- 
juilga.

jkurę sayo sąjungą, Lietri- 
MOS UiJiy ir .ežerų Avėjai pra
dės rupinį w takte, kurių 
didelė dauguma gy.vęna labai, 
nepasiturinčiai. Ęe to, žvejai 
pagautąsias šūvis ateitais x^e- 
aiįauotti patys- Aiu.o Jnetu iš 
žvejų supirkinėja Žvta per- 
kdpčiai, .ųž jas mokėta™ labai 
pigia kainą. ,0)

Lieluįjs organizuoja 
kursus

Lietūkis orga-KAUNAS, 
lituoja kursus, kurių .tikslas 
papuošti .prekybiniams koope- 
ratyvąms »tapnautoj.us.

Į kurąųs >.bu? ,]priimami as
menys, .baigę ne mąžta* kaip 
^erųeąnes ^emčs .ųkio pnokyk- 
iląs, projglm.nązijas arpą preky
bos mokysiąs.

įKpirąųose mokymas bus te- 
otaŲuis lr praktinis.

Žąmęsnes Žerųcs 
ūkio mokyklas ir progipina?i- 
jąą feopeduė Kursų dalis fęsis 
4 (mėn., o praktinė — 12 mėn.

Baigusiems prekybos moky
klas teorcfinė kursų dalis t£- 
sis 1 mėn. ir prąktinč 9' mėn. 

<Už moRsJą mokėti nereikės. 
pfo 6 mėnesių norintieji ga_ 

lęs gauti grąžintinas stipendi
jas pino 50 iki 70 litų.

Prašymai reikalinga prisė
sti iki š. m. gruodžio jnėų. jt^ 
d. j Lietūkį, Kaunas, Vytauto 
pr. 33 Kursų vedėjo’yardu.
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štai sąrašas parinktų kalėdi
nių dovąnų, kurių kainos ne
daugiau $5. Šios dovanos pa
rinkto? .dūi Aaxo ypatingo .pik
liaus, elęgąntiškųmo iri viduti
nės kainos. Bet kuri dovana, 
neturiu abejonės, patiks jaunai 
ar suaugusiai moterei arba vy
rui.

73]

Į

(Tęsinys)
11 -

negali Muįi- 
IHd krūtimi, tai 
a r eikė t ų kucj i

J.auna’i dukterei, kuri mėgs
ta daug sportuoti žiemos metu, 
gražus odinis (suėdė) bruslio- 
tas (vest) natpralios, žalios ^ar 
rudos spąlvos. Pasirinkimas 
nuo Š4 iki 42 si?e už $4,5,0.

Tųms, kurios memenate ,ąųn- 
kesrįįųs kyępąlųs — grą^y? 
flakęnąs ^aęią bobouįš-
ko vąufym? <bri\W

Arba gražios, šiltos, impęr- 
tuotos ausų mūvės ir nepirštųo- 
tos pirštinės, numegztos iš yil- 
noS su įvairiausiais raštais. Ga
li patikti jaunai studentei arba.

Gaunisportininkei už $3.50.
,v ausu iuu.v,es.

čekoslovakijos gražus vil-Iš 
noniai (challis) šalikai, aiškio
se spąl.vose. Išąųsti persiškais 
raštais ant juodo, rudo arba 
tamsiai mėlyno fono, 50 colių 
ilgumo, 12 colių platumo — 
$2.95’

Pąneląi ^r f>aiW> kurįąi daž
nai tenka vąkąrjnes suknias ne
šioti — 2 poros labai gražių 
kojinių ląbąi patiktų. Viepa po
ra galėtų būti iš reto audimo, 
kaip tinklas, vadinamo Queen’s 
lace, d kita poira galėtų būti 
išsiuvinėta arba paprasta.

Praktišką kalėdinė dovana,' 
kuria kiekviena mcterįs apsi
džiaugs, yra graži dėžutė dol 
pudros ir pritaikintos šukos — 
baltas amalius su auksiniais* 
pagražinimais — $2.

įŲeky iena šeimim n k ė j ver
tins kąlėdte? dovaną (cello- 
phanej priedangų dėl savo ge
riausių ir gražiausių lėkščių. 
Grupė 7, įvąteįo .didžio priedan
gų UŽ $1.

Panelei -ar poniai visuomet 
reikia .naujo rašymo popierio. 
Galima gauti labai geros rūšies 
popierio su 50 konvertų už $2.:

^pąlvos: .baltąs ,sų mėlynu,) 
pilkas su raudonų, šviesiai ru
das su tamsiai rudu.

Dovanos tam jr
svarbiausiam vy^rąi”

.N.ą^ągin^io .pte^įęs dvi ąą- 
yMtj ^m^ią.ųs yyą talkas ląi- 
kąs jo gyvenu- trumpąs 
jląikąs ;^eudžią jo ^mą—^ut, 
.ąr ^ųt. ^ąuti gqrą;
Sradžiu yra labai s v ar,b u jo tu

mesnei sveikatai. Jįą|ip tik j^i-1 
ta,ue laįke .vyksta vidurių virš
kinimo petyąąk^, t^ada kūdikis! 
^itim.n^ąs jk^r^ šviežiu pie-' 
$ų. -Už |tjąi šiąpdien yra kitįąs 
|VtUdą? mąitinimui, teiJ 
ktemas .maistas yra lengvai 
virškinamas, tokiu bu'du vaikai' 
ibųųa sveikesni. v į

Geriausis pienas ’ kūdikiui; 
yrą motinus piengs, bet, jei mo
tina negąli žindyti kūdikį, tąda 
duodama karvės pieną. Pii?m 
negu aiškinsiu! apie gaminimą 

(pie,ną kvūikiųi, reikia padary-’ 
ti kele.tą pastabų apie .karyės 
pieną. Karvės pienas skiriąsi 
n,ųo motinos. Rįenas iš motinos 
kerptų bėga negreitai, yra šjl.- 
tąs, švąrus ir vejk be pastango
mis bėga iš motinos krūtų į 
kūdikio burną. Skrąndyje kū
dikio, penas susitraukia į vatš- 
<ę ir išrūgas. Varškė yra mirįk- 
ątutė, bevęik ncąpčiuopama. 
Melžiant karvę, pienas s.Utenka- 
ma į tąm tikrą indą. Karvys 
pįęną gąljma lengvai suterš
ti • nešvarumu "< ir mėšlu; 1^1 
karvės pįenąs spąsieks kūdikį 
ima nuo 2^ $.i 48 yąįąndų. 
Toks pieųąs ‘-W '.užlaiko
mas labai šaltai arba turi bu-

ti pasterizuotas. Kada karvęs' 
pienąs pąsįeka skran-'
dį, pienas taipogi susitraukia į 
varškę te .išrūgas. Varškė yra; 
didesnė ir kietesnė negu var^-t 
ke pieno -iš mptinos .kratų.

Bakterijos puikiai auga pię-i 
ne. Iš .motinos krūties beveįld 
jokių bakterijų nesiranda. Kar-' 
vės .pienas, kurį mes perkame 
ir geniame yra įvairių tusių— 
;k- t. certified, certified paę-> 
teųnteed, .Grande A pasteųrteed 
Grąde B pąsteurized. 'Cei^tifięd 
teęnąs ‘ yną ueyirjntąs,—jįąųie
randasi 10;000 bąkterijų kięk- 
vipnąmę jketyirtemįąm xcentiiųe- 
įtrę. Certified pasterizuotas pie
nas yra ^lū^tas ^e^s—,jame' 
randasi 500 bakterijų ikiekvie- 
^nąn^e ke,t. ęentįiųetrę. Grąde 
A pasterizuotas yra šjįdytąs 
pienas—kuriame randasi 80, 
000 bakterijų, 9 grąde 3 pie-, 
nas pasterizuotas yra šildytus, 
pienas kuriame randąsi 50,0,00 
bakterijų kiekviename ket. ėen- 
timetrę. “Pąstcrizu'ątas”
kįą, kad pienas yra šildytas iki 
140°F dvidešimts minučių laiko. 
Toks šildymas naikina pavojin
giausias bakterijas, įkurios gra
sina .žmogaus sveikatai. Ne- 
noroms kąryės pienas 'bus su
terštas per kebęnę, nuo karvės 
spenių iki k.udikįo burnos.

Karyės pienąs susideda įš 
baltymo, cukrau?, riebalų, <įlru" 
skęs jr yąndeiis. yįtąminų yra 
dąųg, $ftU$#U p^ene
kaip prjkfe^o puo
vąlgįo jr ilte^įeųteko ^^Į^jk^mo.: 
Sudomi karvęs pienas pąną- 
Šus Jį \motteps .pjen^, tįįk pro
porcijos sktejąsi.

(Bus daugiau,)

reis-.
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VaiJko
;Po kelių dienų nelankymę,’ 

Vincukas ateina į mokykly? 
Mokytoja diepia jam grįžti ną-‘ 
mo :Rteašyti&
.i-ąą^ką, ,išąįškinanti prježąstį 
jo .ųe^įiąnkymo. '

yipęukas atsiliepia, ‘.kad jis 
nę.gali grįžti namo, nęs nieko 
ten pąrąs. Tėvas dirbtuvėje, to 
.motina—mirus.

Mokytoja nusistebėjo šia ži
nia išgirdus, nes keletą dienų 
ankščiau Vincuko motina išro
dė - visai sveika. Po gilesnių, 
mokytojos išklausinėjimo, Vai
kas (pranešė, kad motina štai-, 
giai mirė, ir kad ji buvo jąu 
mirusi kada jis sugrįžo namo, 
iš mokyklos keletą dienų atgąl.

Tądą Vincukas prądėjo ąįš- 
kinti smulkmeniškai kaip mo
tina gulėjo grabe, kaip ji bu
vo aprėdytą, .kaip ž.vąkes dę- 
gę ir kiek gėlių buvo suneštą.

Viduryje savo papasakojimo, 
Vmepkas prącįejo verkti, aiš- 
kindąm?^, dabar nebus, 
.nieko namie kada jis eis na
mo, .ir nieks jam negamins 
pietų.

Pakanka pasakyti, kad, ši
tokiam atsitikime, mokytoja 
nesiuntė vaiką namo ir net pa
ti parūpino jam, pietus. Visi 
vaikai atjautė Vincuko nelai
mę įr .stengėsi jį suraminti.

Bet mokytoja, susirupinus 
Vincuko gerove, liepė jam pą-

. t

t 
bus .sunkų aiipraati te ^ktetumą1 
tarp tikrenybės te ąyajęjimo.' 
te toki.ų atsitikimų .kartais p?- 
■sitaiko, kad yąįkąs vien įtik gy-, 
vena fantazijoje.

Toks - apsireiškimas ir .papra
timas tai yra pasitenkinimas 
fantazija, yra nenormalis gyve
nimas ir, kaipo tokis, .nepagei
daujamas. ?

\ <-------------- ---------------------------------

Bukim Gražios
Rašo Ona
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Karpis arba
Karosas

Nuvalykit karpį, supiausty- 
kit j šmotus te .palikit, kad pa
stovėtų yalandų laiko. Paskui 
ąaų^i nušluostykit. Ištepkit 
storai sviestu arba alyva blėtį^ 
sudekit žuvį, ^ž^paųskit skys
timą nuo vieno citrinos. Api- 
.barstykit sukapotais svogūnais. 
Užpilkit kulis šaukštus daržo
vių sunkos ir ant viršaus .už- 
.dėkit dar svįesto arba įpilkit 
gero .alyvos- Apdeugkit ir kep- 
kit 25 minutes .nelabąi karšta
me pečiuje- Paduokit .į atąlą 
.tame pačiame inde.

Nustebink sayę' ^.yjimą
trim dovanom vienoj ^ežĄj 
gražus .dažąs te sagtis 
dėžėj, kurią gėliau galęs glū
doti mgąrętaips — vjąkąs

Gražios pirštipęs v.isuęmet 
reikalingos ir vienas ytylius im
portuotų odinių pįrštinįų įš Pa
ryžiaus yra labai įdomus ir 
madnus, kadangi šioj pirštinėj 
sukombinuota dviejų rūšių odos 
—“suėdė” nežvilgąpti qda ant 
viršaus ir ‘^kid” iš ypačios. Ga
lima gauti juodos' arba rudos 
spalvos sizes 5% iki 7J/j už — 
$3.93.

2. Gražios ocįįųės ,piyštjw» 
ypač iš (pigskĮnji ^.dęs,
visi gražiai ąpąir^gę ^vyrąi lai
bai mėgstą. patiks —;
rudos arba pilko? ,UŽ $3.50.

3. Visuomet vyrų įvertinamai 
dovana yra nosinės, ypač su 
pirmo yardo raide gražiai -iš-; 
slųyjpęt^, po §(Jc yięna.

Daugumas žmonių sprendžia 
Žmogų iš rankų išvaizdos. Tų-1 
dėl, kiekviena moteris privalo, 
atkreipti' domę ir prižiūrėti są- 
vo rankas.

Jeigu esi šeimininkė ir ,tayo 
rankos turi plėtmų arba ląbąi 
susitepa laike namų ruošęs, vi
suomet nuplauk gerai su ran
kiniu. šepetuku4 ir švelnių mui-j 
lu.. Paskui nuplauk gerai su 
šaltu' vandeniu, gerai nudžio
vinus įtrink alyvos arba “mai
tinančio” kremo. Einant gul
ti, naudok alyvos ant pirštų ga
lų, kad nagai nebūtų sausi, ne
truktų arba nesiluptų.

Jęigu neturi laiko, arba 
šiaip ųegąli gauti .mąnikurą, ir 
jeigu kasdięn atkreipsi po <tru- 
.pųtį domės į $ąvo raukąs, nu- 

silikti mokykloj, kąda visi vai- sistebėsi, kaip daug ^gąįi sau

Silkės su Džiovinta 
Duona

2 šaukštai alyvos, šaukštas 
.sausų garstyčių. .6 kietai išvir
ti kiaušiniai. Paimkit ąlyyą, 
garstyčios ir kiaušinių trynius 
te kartu gerai ištrinkit. Suka- 
pokit smulkiai kiaušinių bal
tymus su silkių pieniais, pri
dėkit prie pirmo mišinio iš'al
yvos, garstyčių ir kiaušinių 
trynių ir viską gerai sumaišy
kit. šį mišinį užtepkit ant sau
sos (toąst) baltos duonos. Nu
valykit silkes ir isčr.žiai su- 
piaustykit. Padėkit ant aptep
tos duonos. Jei norit, galit .pa
dėti salotų apačioj silkės, ant 
apteptos du-onos. Kam patinka,

šviesi.laukės niekuomet ne- Prie mišinio pridėti smm- ę.vie^ląukes ,WęKuon,et ^e-|w sytopoty obuo]ių

Prisiuntė O. V.

kai išeis namo.
Kai mokytoja paėmė Vincų-j 

.ko rauką „vesti jį namo, tąi j,i-- 
sai yisąi pe(lmūna3, pradėjo' 
draugiškai kalbėti, įr aiškinti 
kaip jis dabar vienas gyveni 1 
su tėvu. P

Ątėj.ųs į namus, .mokytoja* ’ 
pradėjo .belsti į duris. Kaįp .du
rys atsidąrė, tąi mokytoja, įš'' 
didelio nusistebėjimo vos gu
lėjo žodį ištarti, nes ‘ tarp du
rų stovėjo niekas kitas, bet tijk1 
Vincuko motina!

Kame čia dalykas? Motina' 
;gyvą. O Vincukas elgėsi natu- 
rališkai visai nieku nesirūpinęs, 
kad jo pasaka visai neturi fak
tiško pagrindo.

Motina labai supyko, sužino-, 
jus ką jos ^septynių metų vai
kas mokytojai papasakojo. Jį! 
Padėjo savo sūnų barti, ųž . 
melavimą te nelankymą mo
kyklos.

Bet toks jaunas vaikas dąr 
nesupranta .skirtumo tarp tik
renybės te ^vajonės. Yra labai 
reikalinga, kąd motina ir mo
kytoją tankių tankiausiai pri
rodytų yąjkųi Šį .skirtumą, taip 
kad jis kuo gteįčiąųsiąi su
prastų.

Barimas ir mušimas nepagel
bės vaiką šitame dalyke. Tikį 
reikia kantrybės ir išmintingo’ 
supęatiite išrjšti vąiko atokius* 
keblumus.

Mat, Vincukas, nepoyėdamąs. 
grįžti namo sųgąlyojo tokią pa-* 
.s?^ąr jkąd jam pp^ikėtų’ 
Agmę ^grįžti- 
yąjkąs ^galvojo ..dar .d.ąųgteu 
dalykų, nes jis matė, kad vaši 
vaikai įr mftkyioja .į jį žiure- 

btep. Jte norėjo saV-e dramati
zuoti, kad sykį visi kreip
tų atydą į Jį jr 4 J° veikimą. ,

Šitokį ąteitikimą reikia tė- 
tyąms ^tsąr^įą; .ąijąvarstyti. 
tejgv tąi jte
^etedteOS atyįrąi ką jis suma
nę, :bet pradės giliau ir giliau 
svajoti taip, kad jam vėliau

pagelbėti.

yąrtokite tamsiu ąrba per daug 
^kaisęj^ mąUavą ;ant sayo na
gų, yjąlįkite Ją savo brunetėm 
seserim. Ge^us sakant, visųp- 
rm^t .gerjaųs vartoti šviesias ir 
šyęlnįąs spaįvas. Niekuomet ne- 
daįkyk ąąvo ųągus per ilgus arba 
per dąug ^mailius.

• • * ♦ r ' u '

Visuomet užsitepk truputį 
rankmosties prieš einant į šal
tį. Tas pedups rankoms parau
donuoti ą^-ba, taip sakant, ‘‘su
trukti.”

Nepamirškite atkreipti trupu
tį domės 4 savo alkūnes. Dau
gumas iš .mus pamirštam jas- 
visai, nors yra taip pat svar
bu“, kad jos. atrodytų gražiai įr 
švelniai, ypatingai dabar, kuo
met trumpos rankovės yra vė
liausios mados.

žodis 
Dukrelėmsgyvenimų ą|ąi;ąs jr ių^ką. Pa- 

-- ‘ ’ - ir‘
hieile. Sąstatą? ^^ūmoje su-

• *1 "I • 1 • M

vąidina yįąąi ^yuy^iai arjtis- 
tąi. B^ųpt, Mįįo^y Roopey, 
Dougląs ^ęųjt, ’Ar i’teįy \Garląn<p 
Jiems įpądęda jųkįe įtęątro ve
teranai iką^p ^ųpjūe teiMcker ir 
G. Ąuhręy ;Sųūįh. įKiirinys la
bai -at’sar^įąi ir simpatingai re- 
ži^ųote?. O tų jaunuolių iįoks 
sųųrąųtaiųas ir (nii^tedus 
djųima? ^avgejiv/i jšspyųs ke^ 
lėtą ^arU te U^norįrit. Ęajar- 
tįnų teųtyj yp^č vaikams.

, i f r*.
Pąhar .ro$o(ma . ^oseyejt 

tęatų’ę.
Visus čia miųėtus kurmius, 

,gali matyti ir maži ,kįno .lan- 
įkyitojai. Turės malonumo.

M9 fEATRAS | S SŽJ alST
sįdeda, te ąy^^ųąias rolesV^VIĘS) 
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yįdurmięs- 
,čio ’tenų teatrai buri gąn g^a- 
ŽU ir^uį te tea" 
tyt gurįnių. <pęrą iš jų yra n\u- 
$k$ąį, kurie teikja dąug ma- 
įęiųtumo ^įute^y "akinas ir ąu-

O savo vyrui nupirk šiltus 
naminius batukas, kurie jam; 
įteiks .daos: ^ąntenancio. malo
numo parėjus namo iš darbo. 
Tie batukai yra padirbti iš (la- 
pin) kailio, suderinti su vilna. 
Spalva ruda arba pilka — aižė.

Nera moters, kuriai butų 
stoką gerų kvepalų. Taigi ši 
grupė trijų rusių kvepalų labai 
geros firmos, yra paruošta pą-1 
ripktoj kalėdinėj dėžėj, kuri 
padaryta iš mažo bronzinio?

• •• » . *«» 4« • • • ha' ' ,

skambalo — skambalo viduryje’ 
rasite Qvę Maria, Dų^hess qf! 
York ir Gardenia, kvaBąlus įt-l 
skirųęse flakonuose už $3,75.

“FJREjFLY”
T>ramątiškąs romansas, ope

retės formoje. Kupinas labai 
grąžių jnelįedijų, ir gero vąi« 
dinimo. Vaidintojai Jeanelįte 
MacDonald ir ĄĮląn Joųęs, pui
ki aj pildę Rudęl^f Friml ' koųi-j 
pozicijas. Pasakos tigrinį suda
ro karo Stovis .tarp Ispanijos 
ir Francijos, ir abiejų pu^ių 
jauni romantiški šnipai. ,

^fląinys .geyai režisuotas, iįr, 
labai gerai fotografuotas, jo
doma United Aj$gts Teą.tre. >

“Moterų Skyriau^” Ja*da.
(Kalėdinė) jjfe jWi^tą .po^a-

Moterims
Žinotina

Dovanas galit nusipirkti lie^ 
tuviu ar svetimtauty krautu
vėse. Bet pirmiau paremkite 
savas, lietuviškas krautuves.

WLL TAKE ROMANCĘ”
Su -Graęe Mpore ir Męlyin' 

Dotiglas. Lengva turinio roąia^n-į 
tįškaų vaizdelis. Linkęs kųrye- 

vŪijųs pu^em .Gyvai ir gybįat 
^agių juo

kingu scenų, ir dar graž^siyų 
pperęs pume.riu, .kuniuo? Ąrące. 
Moore išpildo gan simpatin
gai. Verta matyt. -Dabar' jįocĮo- 
ma vidurmiestyje.

“Thoroughbreds Don’t ČryV
Dramaf Ryškiai» * ■ yąiz^uojją mo

Klaidos
Pataisymas' j /
' ' ■ ’. I' “ ——

“Motera Stot- 
.siaus” numeryje, straipsnyje 
“Vaikas te Mdkyla” įsibrovę 
nemaloni klaidą. 'T^ęč^ip čtr^te" 
s^io ąą-

teri ^kambęti .^ekąmi :
“Tada vaikas -grįžta namp* 

^čiukg. Pąpraąteį, ;^ąi 
motina »sužino apie pavėlavimą,, 
tai vąįkąs jiebegąli ' ^lyelaginąąi. 
įš.sįąjškmti mokytojai. Beb Pe

truką neapsimoka siųsti 'i^a-.

Pępnsylvanij'oję, spąlio mė
nesį įėjo į galią įstatymas, rei
kalaująs toje valstybėje šitaip’ 
sužymėti prekių rųšįs, parda
vinėjamas pąkietu*ose.

Mėlynam pąkiete — gęriąu-1 
šia rųšįs;

Raudoname pąkięte — antra 
rųšis;

žaliame pakįete — trecia rų
šis;

Geitonąme iw.kte.te — 
virta, prasčiausia ryšis.

Nuąajęyte, kad pats -pakietas,' 
arba ant jo antspauda butų to- 

kaip .augščiaus.
.pasakyta, kur tikt s j .paėjęs ^pre- 
|kės nėra matomos.

Jęteę įprotis negali būt skir
stomos ; rųšis, tai ant pajeie- 
įto turie būti pažymėta -4in- 
(jClassifįed”.

Prekes atviras pąžiųrėjimui, 
^neprivaloma žymėti spalvok

Johanna.
pis.

Jpsų mamytė jau ųuo seniai 
planuoja Kalėdų pietus. Tėve- 
liai-gi krapšto kišenius dėl do
vanų. Kaip jiems abiems paro
dyti, kad tas visas triulsas yra 
giliai įvertinamas?

Aprėdykite namus!
Musų tėveliams, kurie gimė, 

augo Lietuvoj, tarpe žalių eg
lynų kvepenčių miškų, nėra nie
ko malonesnio už aprėdyta, gra
žiai sužibusią Kalėdų eglaitę. 
Duokit mąmytei ir tėveliui ir 
mažai sesutei tą linksmumą šį
met.

Nėra reikalo, kad eglaitė tyi- 
ty milžinišką. Nqra >reįkąl°, kad 
ji butų ausyęrta UraWa^s Ži
bučiais. Tik pastatykit ja aiš
kioj vietoj prie 'lango—galit 
ląųgines yisąi į šoųus suątvtųi- 
ti—tegul .ir praeiviai gerėsi gra
žia egląite.

Jeigu pirksit .vtevąles, šviesu
les, pirkit visas .vienos spalvos 
—ar tai mėlynas, ar tai žalias, 
ar .tai raudonas, kurias tik ma
mytė geriau .mėgsta. Jeigu jos 
visos supirktos arba attikusios 
iš pereitų XnetU> tai sumaišykit 
spalveles taip, kad butų pui
kus' margumynas. ,

^jpie ęgįaitę sudekit į r^tą 
(,KMęs.x. . Čia bų^ cęųtrąs j(T?ų 

Šeimos gyvenimo per šiąs linįę;- 
m^s sayąitęą. Čia praleiskit kąs 
yaįkprą ęo.rs pusvalandį, y^i 
/usedę sykįu. Jausitės 4ąpg Ąr- 

' timesni ne^u kądą nprs pte- 
mįąu .. .. teis gaujas ramus link- 

lĄmuinas jūsų širdyse. *
Suzytė

A
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Gimtadienio
Vaišės

ROSELAND. — Gruodžio 12 
d., įvyko Povilo Doniušio, 10807 
S. Michigan avenue gimtadie
nio puota, kurioj susirinko 
daug artimų draugų. Jie užpil
de erdvių p. Doniušio Green 
Tavern. Prie skanių užkandžių, 
gėrimų ir muzikos bei drau
giškų kalbų visi gražiai pra
leido laikų.

Visiems dalyviams 
niušiai taria širdingų

Senas

vakarienės rengėjos buvo Dak
taro darbšti motuše ir dėdės 
žmona,, kuriuos ir valgiais ir 
gėrimais svetelius vaišino. Jos 
visus širdingai priėmė, už ką 
reikia, vardan svečių, tarti 
joms labai ačiū.

Vakarienė įvyko ties 6231 
South Rockwell Street, kur pp. 
Pulsuckiai turi nuosavų “bun- 
galow”. M. K.

4

Ruošiasi
Gimtadieniui

RADIO
■ ■ • ,

Budriko 
Programas

Protestai
Paveikė

Vėl Gimtadienis
ROSELAND. — Gruodžio 12 

d., įvyko ir drg. Locijos Matu- 
konienės gimtadienio vakarė
lis, kuriame taipgi dalyvavo di
delis būrys žmonių. Ir jos ali
nė 122 West lllth st., buvo 
pilna. Svečiai buvo gražiai pa
vaišinti gerais užkandžiais, gė
rimais, ir gavo progos pasišok
ti prie muzikos. Visi turėjo 
“good time”. Visiems daly
viams drg. Matukoniai yra la
bai dėkingi.

Senas Petras.

ROSELAND. — P. Doniušis 
ir L. Matulionienė jau atšven
tė gimtadienius, bet A. Balčiū
nas, 10314 S. Michigan avė., 

drg. Do- dar tik rengiasi iškilmėms. Jo 
ačiū. Birtfiday Party įvyks šį šešta

dienį, gruodžio 18 d. Jis kvie- 
Petras. |ėia visus atsilankyti ir smagiai 

praleisti laikų prie užkandžių, 
gėrimų ir šokių muzikos. 

Senas Petras.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Lawrence Kay, 21, su Helen 
Malka, 19

Jack Zubor, 21, su Lorene 
E(lwards, 18

Harry Petcher, 21, su Evelyn
Galas \

Gavo
Perskiras

Pereitų sekmadienį, iš didžiu
lės WCFL radio stoties, teko 
gėrėtis puikiu lietuvišku rAdio 
programų, nuo 7:30 vakare, ku
rį pateikė Jos. F. Budrikas. šau
ni orkestrą, kuri dalyvauja Bu- 
driko programuose kas sekma
dienį, daro nepaprastai malonų 
ir gilų įspūdį, šį syk ji puikiai 
grojo. Taipgi gerai dainavo žy
mi dainininkė Jadvyga Grlcaitė 
ir Stasys Rimkus. Jų dainavi
mas visdda patinka. f

Primintina pasiklausyti ir ki
to Budriko radio programo kas 
ketvirtadienį, iš Cicero stoties 
WHFG nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 
Būna gera muzika, daug dainų 
ir naudingų pranešimų apie spe
cialius nupiginimus Budriko 
krautuvėje, 3409-3417 S. Halst
ed St. Jonas

Pereitą rudenį miesto taryba 
buvo priėmusi patvarkymą, 
reikalaujantį, kad bet kokis pa
rengimas, kuriame yra patiekia
mas valgis ir alus, mokėtų dar 
$5, neskaitant visų kitų reika
laujamų leidimų ir ant tokių 
parengimų uždėtų 'taksų.

Prieš tokį patvarkymą griež
tai užprotestavo bažnyčios ir 
draugijos ir miešti taryba: va
kar . vienbalsiai tą patvarkymą 
atšaukė. Girdi, tas patvarky-

Kokius 
“Referenėuš”

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

mas ir nebuvęs taikomas drau
gijoms ir bažnyčioms, o tik tai
komas “alaus parems“. Ret to 
nebuvo pasakyta patvarkyme ir 
jis niekam jokių išimčių neda
rė.

• Peter Tobey, 15 m., kuris
* ' z K

prieš kelias dienas sunkiai ap
degė kilus gaisrui gasolino plo
ty 1406 S. Wabash Avė., vakar

I

mirė ligoninėj nuo žaizdų.

SPECIALUS
asiulymas!

Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Ekstra
Rųšies

Labai 
mas. 
višką* 
karšta arbata, paša
linsi slogas.
Mes parduodam tik j 
,avemu8. Ten ir rei
kalaukit.

Li kitus miestus ta- 
’ernams orderius pa
ti u nčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėki! 

musų labelj

INTERNATIONAL 
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland A ve.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu-
Krupniką su

Dvilypis Gimtadienis
MARQUETTE PARK. — Pe- 

reitų šeštadienį buvo surengta 
graži vakarienė pažymėjimui 
dvilypių gimtadienių, Dr. F. P. 
Levan-Pulsuckio ir jo dėdės 
Leono Pulsuckio. Buvo daug 
jaunimo, kuris gražiai links
minosi ir šoko lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Laike vakarienės visi sve
čiai sveikino Dr. ir jo dėdę, 
linkėdami ilgiausių metų ir pa
sekmingos darbuotės. Aš nuo 
savęs linkiu, kaip daktarui, 
taip ir dėdei Pulsuckiui, gy
venti laimingai ir ateityje tu
rėti tokius pat gražius gimta; 
dienius. Reikia pažymėti, kad

BIBLIJOS
PASKAITOS

Biblijos paskaitos įvyks ket
virtadienį, gruodžio 16 dieną, 
Lietuvių Ąuditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vakare.

Kalbės S. Beneckas temoje: 
apie inkviziciją, su paveikslais.

Kviečiame atsilankyti visus. 
Įžanga veltui, rinkliavos nebus.

Taipgi nepamirškite pasi
klausyti radio programo šešta
dienį, 7:30 vak. iš Cicero sto
ties WHFC, 1420 kilo.

Mary Tulock nuo Joseph 
Tulock

Chester Krause nuo Alice 
Krause

Eilėn Sammon nuo- Michael 
lammon

Turės Užlaikyti 
Dar Negimusi 
Vaiką

Teismas sutiko duoti per
skiras Mrs. Irene Ruth Sims, 
26 m., 2159 Giddings St., nuo 
jos vyro elektros komp. inži
nieriaus.

Bet priėjus prie alimentų, 
net ir teismui apsisuko galva. 
Abiejų, vyro ir žmonos, susi
tarimu, ji turi gauti po $80 į 
mėn.* alimentų per tris mėtus1. 
Bet kadangi ji laukiasi kūdi
kio, tai Sims sutiko mokėti 
jai po .$20 į mėn. vaiko užlai
kymui iki jis bus 5 metų, tada 
per penkis ' metus po $25 į 
mėn., tada gi po $30 dar per 
Denkis metus, o jau vėliau po 
$10 iki vaikas pilnai suaugs 
—iki 21 m., jei bus berniukas, 
ir iki 18 m., jei bus mergaitė.

Pats teismas išreiškė abejo
nę teisėtumu tokio susitari
mo, net ir advokatai nieko ne
galėjo pasakyti, nes tokio 
precedento dar nėra buvę. Te- 
čiaus kadangi jie abu susitarė, 
tai susitarimų taip ir paliko.

Netrukus Minės Vienų 
Metų Sukaktuves

T0WN of LAKE — Pernai 
su Naujais Metais Bruno ir 
Stella Judeikiai įėjo į taverno 
biznį adresu 4512 So. Woad St. 
Dabar artėjant Naujiems Me
dams, juodu ruošiasi turėti šau
nias sukaktuves, 
sykiu paminėta ir 
,ulauktuvės.

Žinoma, bus 
naujų meti?

kad biznie-Tenka pasakyti, 
Jus Bruno Junkis iš ama.o y 
.a barbens. Jis toje srityje 
prieš įėjimą į taverno biznį, dar„ 
oayosi netoli 20 metų laiko.

Rep. B. P.

Grand Opening Gerai 
Nusisekęs

MARQUETTE PARK. — Su- 
Jg biznieriaus Wiiliard J. Kan
om pareiškimo, jo naujas taver
nas, 6915 So. Western Avė., tu
rėtas iškilmingas atidarymas 
gerai nusisekęs. Visa bizniavie- 
cė jo draugais ir kostumer.ais 
buvusi pripildyta. Visi gražiai 
nnksminosi, turėdami • gerą 

good time“.
Dabar p. Kantcn širdingai dė

koja visiems atsilankiusiems ir 
ateity savo keliu patarnausiąs 
jiems. Kos-umeiL

Netoli 20 Metų 
Kai Bizny

Kaltės F. Zavistas.
(Skelb.)

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SUSIRINKIMAI
Chicagos Liet, Draugijų (Amerikos Liet. Kongreso) metinė 

konferencija įvyks nedėlioj, gruodžio 19 d., Burinskio sve
tainėje, 2244 W. 23rd PI., 1:30 vai. popiet. Visi išrinkti 
draugijų delegatai malonėkite dalyvauti. Po konferencijos 
įvyks vakarienė ir draugiškas pasikalbėjimas. Delegatams 
dykai, svečiams 25c. -—E. Mikužiutė, sekr.

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.

MARQUETTE PARK — žy
mus namų statybos kontrakto- 
rius Joseph Vilimas, 6800 So. 
(Maplewood Avė., ateinančiais 
metais minės 20 metų kai biz
ny. Gerovės laikais jis yra pa
statęs daug gražių namų ir di
delių apartmentų. šiemet irgi 
buvo užimtas namų statyba.

Tenka pasakyti, kad p. Vili
mas yra geras ir automobilių 
mechanikas, jis tą darbą ir biz
nį yra praktikavęs per eilę me
tų. Rep. B. P.

15,000 WPA Darbų 
Chicagai

Valdyba.

GRAND OPENING
ĮVYKSTA GRUODŽIO 18 ir 19, 1937 

4410 Club Tavern
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus į musų užeigos 
atidarymų — bus gera muzika, šokiai ir skanus užkan
džiai. CLEM IR ADOLPH

4410 So. California Avenue.

Šalčio 
Vaistai?

Darbdaviai samdydami darbininkus 
reikalauja referencų. Tad. kodėl ne
reikalauti iš š Ičio vaistų ? M-K turi 
geriausius referenėuš’ — veikmės re
kordą. kurs atkreipė viso krašto dė
mesį 1918 metų į influenzos epidemi
jos metu. Ta didi formula buvo mė
giama žymaus Illinęjaus gydytojo, 
kurs'* ją vartojo savo , didžioj prakti
koj taip pasekmingai, kad įgijo net 
viso krašto pagarbą. Ar galit klausti 
geresnio referenco ?

Tūkstančiai, dėkingų vartotojų 
tvirtina, kad M-K yra nuostabi pa- 
gelba nuo šalčio, kosulio persišal- 
džius, krutinės slogų ir bronchialių 
erzmim MrK garsus dė’to, kad pa
deda ' audinių įdegimus sušvelninti, 
palengvina užkietėjimą, nuramina 
karštį, ir atneša pagelvą. Tas aukš
tai koncentruotas skvstas vaistas yra 
taip veiklus, kad jo gamintojai par
duoda su tikra pi
nigų grąžinimo ga- ( 
rantija. Prašyk sa
vo vaistininko bute
lį M-K šiandien.

V V

Verte 
$2-50 

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI' 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jųfc Galit Gauti Setų Kiek Tik Norite
TIKTAI Už

“Faun”
Design

i

Gražus

Aukštos' 
Rųšies

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So, Ixmg Avė.

Tel. Repuhlic 8402 
POCĄHONTAS Mine Run $7.50 
LS',reened) ..... ...... :..... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............ ........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Šios 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 Vertingų Kuponų
■ *

ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. ,

Jus galite pradėti tdupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įs'gy- 

, ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laiėoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus . 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro jš 36 gabalu, 6 aun *- 
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų.____________________________________Su 6 Kuponai*

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums 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 Pilnų Setą
Puikus pilnas 

ROGERS
Sidabro Setas 

Tiktai po 59^ už . 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Setas

Large Servlng Spoon 
Butterknife, S u gar Spooa

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

Paskelbta, kad greitu* laiku 
Chicagoje prie WPA darbų bus 
pristatyta dar 15,000 bedar
bių.

No. 4596— Naujausias Europos 
modelis. Paprastas, bet gražus Juo
das, mėlynas arba kitokios spalvos 
šilkas pritinka šiai puikiai suknelei. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 2Č, taip
gi 32. 34, 36, 38, . 40, ir 42 colių 
per krutipę.

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

st

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

iš šių 
ekstra

Parsiduoda Saugioji

Parsiduoda didelė “safer’,sau- 
gioji šėpa su daug mažų stal
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkiįės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St

Siunčiu ... kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit nian

(Adresas)

Vardas
■' 'J '

Miestas

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

Norint įsigyti 
kuponų paeiliui
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 j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

NAUJIENOS Pattėrn Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų it prašau
atsiųsti man pavyzdį No...... .
■Mieros per krutinę

(Miestas ir valstija)

(Vardas ir pavardė)

: i Valstija ..

Gruodžio 16 d.kupono Nr. 4

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
isokius rakandus bei štorus. Ve

žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Šaukit Tel. YARDS 3408

Tel. Boulevard 250$ 
TURKIŠKA PIRTIS 

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

4625 SO PAULINA ST.

penktadieniais, Šeš- 
sekmadieniais iki 

dėl vyrų ir moterų 
dienomis, atskiruo-

Garsinkites “N-nose

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

*

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
žibėti 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. pašaukime 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
Tel. ENG. 5888-6840

• LIGONINES—
HOSPITALS 

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI ’12
PALAGUI PAGELBA $Cf|

LIGONINĖJE ________
PALAGO PAGELBA COA

NAMIE už ........... .............
EKZAMINAVIMAS \ $4

OFISE _______________ ■
DOUGLA8 PARK HOSPITAL

• 1900 So. Kedzle Avenue
TeL Lavndale 5727.

• RESTAŲRANTAI 

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

750 Weat Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA



i Iš Draugijų Veikimo j
AtydaJKam
Reikia Radio 
Aparato Kalėdoms?

Jonas Jonkus-Nau 
jas Joniškiečių Pir 

mininkas
Išrinkta Valdyba 1938 Metams

Joniškiečių Kliubas turėjo sa
vo priešmetinj susirinkimą, sek
madienį gruodžio 12 d., pono J. 
Juškos (HoBywoęd) svetainėj, 
2417 W. 48rd St. Kadangi tai 
buvo priešmetinis susirinkimas, 
nariai buvo kviečiami postkar- 
tėmia rinkimui naujos 1938 me
tų Kliubo valdybos. Beveik vi
si nariai ir pribuvo susirinki
mam

Po aptarimo bėgančių Kliubo 
reikalų, eita prie rinkimų. Atsi
sakius senam pirmininkui Jonui 
Gasparaičiui, į jo vietą didž u- 
ma balsų tapo išrinktas darbš
tus kliubo narys Jonas Jankus. 
Dėdė B. Vaitekūnas liko vėl di
džiuma balsų, išrinktas nutari
mų raštininku. P-lė Stella Mic
kevičiūtė — finansų raštininkė,

L. Baltas — Iždininkas
Vlce-pirmininku išrinktas Ka

zimieras Baltas, buvęs kliubo iž
dininkas, o jo vietą buvo, dide
lė didžiuma balsų išrinkta Jo 
žmona, p-ni Leoną Baltas.

Kontrolės raštininku; beveik 
vienbalsiai, liko išrinkta p-ni

Laučienė, atseit, senas kontro
lės raštininkas. Kasos globėjais 
išrinkti sekami asmenys: p-a N. 
Mickevičienė (veikiantis kasos 
globėjas) p-nj Dantienė; Jonas 
šatunas — atsargoje. Gaila ne^ 
tekus seno pirmininko Jono Gas- 
paraičio, su atsidavimu dirbu
sio kliubo labui. Bet j jo vietą 
liko išrinktas kitas darbštus 
kliubo narys asmenyje Jono 
Jankaus, kliubo nariai priėmė jį 
teigiamai ir kliubas nenukentės.

Paprastai, kaip politiškuose, 
taip ir draugijų rinkimuose es
ti daug triukšmo, bet ačiū ga
biam pirmininko susirinkimų 
vpdimui, viskas išėjo labai tvar
kiai.

Prie progos, kaip vienas ren
gimo komisijos narys. Lapkri
čio 20 d. kepurinio'vakaro, skai
tau už pareigą paačiuoti visiems 
darbininkams,. dirbusiems <tą 
vakarą, o ir atsilankiusiems sve
čiams. Nors tą dieną buvo pras
tas oras tačiau vakaras kliųbui 
davė pelno.

Dėdė B. Vajtekunas

Birutė—
Ir Vėl Party

r

R

MARIJONA SHEMEžIEN®, 
po tėvais Kishkunas

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

Chicagoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nulludime I 

vyrą Antaną, 5 sūnūs: Edvar
dą, Antaną. Joną, Raymondą 
ir Adomą, broli Louis Kish- H 
kūną ir brolienę Valeriją, 2 se- j 
seris Clara Tegtmeyer ir švo- I 
geri Harold, Julia Polites ir B 
švogerj Johų, dėdes, tetules ir > 
kitas gimines. ' 9
. ,Kūnas pašarvotas 2225 So., D 
"Lėavitt Sj.,~Ųhičago. Laidotu- K 
vės Iv^ks^įfenktacOSj, gruod. 
17 d.,’ 8:30 vai ' ryto iš namų 
į Aušras Vartų par. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bua nulydėta i šv, Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Marijonos Sheme- 
žienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir. I 
suteikti jai naakutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sunąi, brolis, brolienė, 
seserys, dėdės, tetos ir giminės
J^i’d, Diręktarlua Lechavičius B 
ir Sunai, Tel. Čanal 2515.

> ’i

f

Praėjusio penktadienio vaka
re buvo susirinkęs gražus būrys 
jaunimo repeticijom Po prakti
kų, komisijos nariai pranešė, 
kad komisija rūpestingai ren
gia Kalėdų party penktadienio 
vakare, 17 d. gruodžio. Visi na
riai esate kviečiami susirinkti ir 
atsivesti draugus.

Įstojo nauji nariai Anne ir 
Stelia Valaitytės, Bronė Pilipo- 
nylč ir Juozas Tarnas. Bronė 
Piliponytė tik atvykus iš Lietu
vos, Juozas Tarnas ką tik atvy
kęs iš New Yorko. Jeigu jau
nimas iš kitur atvykęs įdomau
jasi Birutės organizacija, kas 
su musų Chicagos jaunimu, ku
ris galėtą dar daug daugiau būt 
Birutės nariais ir uoliau lanky
ti choro repeticijas? Jaunimas 

muzikos mėgėjai, norinti į- 
stoti į “Birutes ’ organizaciją, 
dar turite ■progos. Nors operetė 
jau baigiama mokintis, bet dar 
suspėsite išsimokinti. Operetės 
melodijos begaliniai gražios ir 
žavingos muzika orlentalinio 
stiliaus, Iki pasimatymo penk
tadienio vakare, 8-tą valandą, 
Sandaros svetainėj, 814 W. 33rd 
St. Duckey

MĖGSTĄS KAURAS ARBA UŽKLOJIMAS

nu

FILET CROCHET RUG AND ALPHABET 
PATTr.RN 1653

No. 1653—Iš margų storų siūlų arba vilnonių siūlų 
mėgstąs kauras arba užklojimas. 25x37 colių didžio.

Į1938, 
•<»*!£

Auburn. III.
27 Kuopoje

■h1 -j. ii ■»! f

k Ląimčjo Pažangieji

Kmo-Teatrai Rengia 
“Movie Christmaš 
Basket Parties” ,
Specialiai programai neturtingų 

šeimų naudai ketvirtadieni,

Štai progą aparatą įsigyti 
' nemokamai

Radio aparatas (Padovanojo 
J. F. Budrikas, 3417 S. Halsted 
St.) V

$60 vertės “upholstered” kė
dė

°Toasteris”
Grindinė lempa.

»

Tos ir keletas, kitų brangių 
dovanų bus išdalintos tarp sve
čių, kurie atsilankys j didžiulį 
kalėdinį bazarą, kuris yra ren
giamas šį šeštadienį ir sekma
dienį Chicagos Lietuvių Audito
rijoje. Kiekvienas bazaro lanky
tojas turės progą vieną ar dau
giau suminėtų dovanų gauti, su
mokėjęs # tiktai 10‘ centų įžan
gos.

Bazarą rengia Fondas Pir
myn Choro Kelionei Lietuvon, 
kuris rūpinasi sukėlimų Fondo 
pasiųsti “Pirmyn” chorą atei
nančiais metais į Lietuvą, 20-tų 
Lietuvos Nepriklausomybės me
tų iškilmėms ir vizitui savo tė
vų krašte,

Ęazaras susidės iš kelių de
partamentų:

Kalėdinių dovanų skyrius;
“Grosernės”;
“Rakandų z skyriaus”;
Kepyklos;
Elektros įrankių skyriaus;
Išsiuvinčjimą skyriaus;
Saldainių skyriaus ir
Kalėdinių pasveikinimų .ir 

knygų skyriaus.
Pasveikinimų bus ir lietuviš

kų ir angliškų — abi rūšies ne
paprastai gražios,

Be to, bus virtuvė, kuri pub
likai f. pa^ąjąi^ jkug^Įfe,,. dešrų 
su kopūstais,; virtinių ir kito
kių lietuviškų?/skąnėsią, Bus ir 
baras. Choras gi ruošia labai 
didelį programo “departamen
tą”, kurio dainininkai, t šokėjai 
ir choras protarpiais linksmini 
publiką dainomis ir kitokiais 
numeriais. >

Eazaras btis nepaprastas, Ir 
rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius atsilankyti.

Įžanga 10 centų asmeniui. 
Bazaras prasidės apie 12-tą šeš
tadienį ir tęsis iki vidurnakčio 
sekmadienį. —Rėmėjas,

AUBŪRN, ILL, —; Sekr, S. 
Petrilą praneša, kad SLA,27' 
kuopoj, Auburn, III., SLA Pildo
mosios Tarybos nominacijų re
zultatai buvo sekami (Susirin
kimas įvyko gr. 12 d.):
Į prezidentus:

Bagoeius .......
Į vice-prezidentųs:

Mažukna .....

17

17
Į sekretorius:

Vinikas ..........
Miliauskas

Į iždininkus;
Gugis ....
Mockus; ...a...

I iždo globėjus:
Mikužiutę .... .
Mockus .‘Z............  14
Marcinkevičius........... 3‘Į.

. . L’ x*

J Dr, Kvotėjus:
Dr. Stanislovaitis

14

. 16

17

A. Ignatavičius 
Aprūpina Ciceriečius 
Eglaitėmis
Atidarė sandėlį prie 1514 

48th Court
So.

CICERO. — Kalėdos be 
laitės, tai jau n§ra jokios 
ledos! Tą visi pripažins, 
daug žmonių sutingsta, kuo
met tą brangiąją eglaitę nu
pirkti reikia toli keliauti.

Visi Kalėdų šventėmis jau* 
pradeda įdomautis. Taipgi ir 
eglaitėmis, Ir šįmet Cicero pi
liečiams sujįjomis yra tikrai 
paranku, nes pačiame miesto 
viduryje jos yra musų jauno 
biznieriaus parduodamos.
r Tą parankų patarnavimą su 
Kalėdų eglutėmis Ciceriečiams 
duoda 'įAiįtaąS ( Ignatavičius.

. i, -..a. ■ au
i. jjtenj daryti.

eg-
Ka-
Bet

Kaip ir pereitais metais, taip 
ir šįmet Chicagos kinoteatrai, 
už vidurmieščio ribų, ruošia 
specialius programos, kurių 
plaukas skiria neturtingų šei
mynų naudai, Tie programai 
vadinami Miovie Christmąs Bas
ket Parties.

Programai visuose teatruose 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 23 
d., pradedant 10 vai. ryto. Ne
bus pardavinėjami bilietai, bet 
teatrai įleis tuos žmones, kurie 
paaukos kokių nors negendan
čių maisto produktų.

Surinkti maisto produktai 
bus išdalinti neturtingoms šei
moms Kūčių Dieną, per/mote
rų organizacijas, mokyklas ir 
bažnyčias.

Programų rengimu rūpinasi 
Morris G. Leonard, prezidentas, 
Exhibitors Association of Chi
cago ir Aaron A. Saperstein, 
viršininkas Allied Theaters 
Association.

Programos rėkliamuo j a CA- 
PA Chicago Amusement 
Publicists Association.

Lietuviai, kuriems laikas pa
vėlina, raginami teatrus paskir
tu laiku aplankyti ir prisidėti 
auka, kad neturtingų žmonių 
Kalėdos butų linksmesnės.

(Sp.)

Prašo Panaikinti
Vaikų Vedybas

CLASSIFIED ADS
ii——

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

Help Wanted—Female

REIKIA P ANTRAS, . MERGINŲ 
jaunų, south, $15; pastry kepėjų, 
vidmiestis, dienomis, $15; Salad 
sandwich merginų, south, $12; vei- 
terkų visokioms vietoms, valandoms, 
$8 iki $12; soda fountain merginų, 
dienomis, naktimis, ’$15; marškinių 
finišerkų, $15; btisų merginų, $8, 
valgis; indų plovėjų, $10.00; kaun- 
terio merginų, $12;
HILLERS EMPLOYMENT AGĘNCY 
22 E. Van Buren, Wabash 5382— 
5391.

REIKIA PATURYSIOS skalbyk
lai pagelbininkės riubaigimo depart 
patyrusios preso opereitorės 
marškiniu finišerkos.

GLOBĖ LAUNDRY CO.
4224 West Division.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIE4KAU DARBO KAIPO JA- 
NITOR1US prie namų. Moku visą 
namų darbą — malevotl, karpente- 
rystę, electrician ir tt. Atsišaukite. 
8443 So. Union Avė., Antros lubos 
priešakyj.

f ' _____________________________________________________________ ■ _ .

IEŠKAU DARBO
BUČERIS pilnai suprantąs darbą, 

blaivas — gali uŽtimti vedėjo vietą. 
Rašykit 1739 So. Halsted St., Box 
757.

Furniture & Fixtures 
Ratandgi-ltąiBAj

IŠPARDUODAME B 
RIUS 1937, visokio di 
Baksais ir sinkom. 
fikčerius dėl bile kurio 
tapt svarstykles, registeriua ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

U FIKCE- 
o su ii 

aipgi Storą 
biznio |skai-

ir

PATYRUSI MOTERIS skudurams 
sortuoti — nuolatinis darbas.

Leo, 1840 W. North Avenue

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

———------------- - <į; ;į v—

Mirė Turtinga
Dailės Rėmėja

Pavojingos 
gatvės

Delei užėjusios lijundros (a- 
pyŠalo), Chicagos gatvės pasi
dengė ledu ir pasidarė labai sli
džios, todėl pavoj u gos automo
biliams, Delei slidžių gatvių iš
tiko dadgyhė mažesnių nelaimių 
su automobiliais. Kadangi da
bar visi važiuoja daug lėčiau, 
tai didelių nelaimių nebuvo.

Už Chicagos rybą keliai yra 
dar pavojingesni, ypač nuo In
dianos iki Oklahomos. Keliavi
mas tais keliais yra žymiai su
mažėjęs. Net ir traukiniai vė
luojasi delei ledu padengtų bė
gių. J

LOVEIKIS
Dąlis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Ęankietams 

Ir Pągrąbaihs.
3316, So. Halsted Street

Tel. BOULEYARb 7314 a

Business Chanceg 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS PARDAVIMUI. Par
siduoda Tavernas ar priimsiu part
nerį. Biznis išdirbtas gerai. Man 
vienai persunku. 4200 So. Campbell 
Avenue,

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
didelio biznio kampo.

2408 West 71st St., Chicago.

Real Estate Jb'or Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštu 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. \Vestern Avenue 

Hemlock 0800.
• -------------------- X. ; i.. f(

KAS KĄ TURITE MAINYTI
BR1GHTON PARKE 2 flatų po 5 

kambarius, garažas. Kaina $3,900.00 
Savininkas mainys į farmą, lotą ar
ba į bile kokio, biznio. Mažas įmo
kė j ima s

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

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St. Tel. GrovehiU 0306

Lake 
dailės

Mrs, Lena Werner, 650 N. 
Ada St.', kreipėsi į teismą pra
šydama panaikinti jos dukters 
Ruth vedybas su magiku Wilke 
Vargešs,

Kada Ruth ištekėjo 4 metai 
atgal ji buvo tik 15 m. am
žiaus ir lebelanke pradinę mo
kyklą. ,
- Motin#/.*pakosi < nebegalėjusi 
savo dukters išlaikyti, todėl lei
dusi jai ištekėti, manydama, 
kad jos vyras galęs ją užlaiky
ti, Bet pasirodė, kad ir vyras 
negali jos užlaikyti, tad ji nie? 
kad su savo vyru ir negyveno, 

Teisėjo paklausia’ kaip ji ga
lėjo leisti ištekėti tokiai jaunai 
dukterei, motina atsakė, kad ji 
vaikų vedyboms visai nesiprie
šina, nes ir ji pati ištekėjo* 
dama tik 12 metų amžiaus.

MODERNAS 2-flatis — 5 ir 6 
kambariai — karšto vandens šildy
mas — atikas — 50 pėdų lotas — 
garažas — arti 71-mos ir Artesian 
Savininkas parduos pigiai ar mai
nys; Pamatykit jį šiandien.

MANOR REALTY, 
2532 West -68rd Street 

Hemlock 8800.
1 ................... ■"G."l*"WI J.... . H|»IL.«Hlirw-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ji buvo"",Jaun^ą. 
savo taijM$-$ 
Pas Antąnį® Įghatavičių galite 
rasti bet kokių eglių; nuo ma
žiukų iki tlilrų “milžinų”. Gra
žios, piln^jįęglės padaro šias 
ateinančį^ljSSėntes tikromis 
KalčddJnįį; fTadgi, kas mano 
pirkti Kalėdų eglaitę, lai atsi
lanko pąs Antaną Ignatavičių, 
,po antrašu-J 1514 Soįvth 48th 
Cou'rt, Ciė^o. Pasirinkimas 
dabar yra' didelis; eglių turi 
galybę, J3e^jpį|grėit bus iš
pirktos, Pirmieji visuomet 
gauna geriadsius pirkinius, Ne
užmirškite vietos ir “boso”, An
tano. ; • ./ - ' D.

Kultūros Draugijos Šusi- 
rinkimas

CICERO, ; -r Ciceros Lietu
vių Kultūros Draugija ttfrės 
svarbų susii’inkjmą penktadie
nį, gruodžio 17 d„ 7:30 vai? 
vakare, .■‘Lietuvių .Liuosybės 
svetainėje. Draugijos nariai ir 
nares, gyveną šioj apielinkėje, 
bukite susirinkime. Ten bus ga* 
Įima užsimokėti duokles, kas 
reikia padaryti, kad išvengti 
suspendavimo,

Tai. bų$- paskutinis susirin
kimas šiais-metais. Reikia da
ryti planus ateičiai. ,

K. P. Deveikis.
Bunco Party

Lietuvos f Tautiška Seserų 
Draugija rengia Bunco ir Car< 
Party, 'Sekmadienį, gruodžio 19, 
2 vai. po pietų, Shameto salėje, 
1500 South 49th Ąve. Bus daug 
gražių dovanų. ,IX

•v' \ . v. '• ' ■ >

“Kareivių” Susirinkimas
■ •' ' - ' ■ ■■ ■■/.•. ...

Draugija Lietuvos Kareivių 
šaukia priešmetinį susirinki 
mą sekmadienį, 1, vai. po pie
tų, Liuosybės svetainėje. Na
riai bukite laiku, turime daug 
svarbių tarimų padaryti.

Sekr., K. P, Deveikis.

bu-

Didins Lopšelį
atei-Evanstono The Cradle 

nančiais metais bus žymiai pa
didintas, pristatant prie jo 
$125,000 labai modernišką gim
dymų ligoninę xir kūdikių glo
bojimo pastatą,

Naujame pastate kiekvienas 
kūdikis bus dedamas į atski
rą kambąrį, kartu bus apsau
gotas nuo visų galimą bakte
rijų ir užkrečiamų ligų. Oras 
ne tik bus valomas, bet ir ste
rilizuojamas ultra-violetiniais 
spinduliais.

Tokio moderniško kūdikių 
lopšio dar niekur nėra,

Savo namuose 2450 
View Ave„ mirė didelė 
mėgėja ir rėmėja Mifes Kate S. 
Buckingham, 79 m. Mirė ji nuo 
širdies ligos. Palaidota bus sa
vo gimtajame miestelyje Za- 
nesville, Ohio.

Jos gyvenimas buvo tampriai 
surištas su dailės, mokslo, lite
ratūros ir muzikos klestėjimu 
Ghjcagoje. .^Geriausiai
žinoma iš jos . pasta tymo Chici- 
goje grąžiusią pasaulyje Buck- 
Ingham fontano, kurį ji pasta
tė savo brolio atminčiai ir ku
ris kainavo arti $750,000. Dide
lės pinigų sumos yra pavestos 
jo užlaikymui. Taipgi ji yra 
daug aukojusi Dailės Institutui 
ir Field Muziejui. Ji taipjau da
vė mokslą dėl apie 200 muzikų. 
Tarp tųjų yra ir dabartinis ope
ros dainininkas Giuseppe Ben- 
tonelii..

Jos lėvąs buvo milionierius. 
Jos brolis taipjau buvo turtin
gas fabrikantas įr njirė būda
mas senberniu. Jos sesuo irgi 
yra paliegusi milionierė, Ji pa
ti irgi niekad neištekėjo.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjus.
Leonas Roof ing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL 
Anglys

Paliuosavo 13 
Kalinių

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

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

......................................... .... .................................... *........~

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

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

PIRKIT DABAR! 1
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75 
6.00 
6.00 
5.00

Kazimieras Kalelio
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 d., 5:50 vai. vaka
ro, 1937 m , sulaukęs 21 m. 
amž., gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną po tėvais Bag
donaitę, tėvą .Kazimierą, brolį 
Albertą, krikšto motiną Liud- 
visę Pitskorną, Krikšto tėvą 
Kazipiierą Katello, 
draugus.

Gyveno po antrašu 
E n d Avė.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct. 
Laidotuvės įvyks Gruodžio 18 
d., 2,00 vąl. po pietų. Iš kop
lyčios bus nulydėtas į Lietu
vių Taų^Škas kapines.

Vis| A. A- Kazimieru Kutel
io giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse it 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motiną, Tėvas, Brolis, Krikšto 

Tėvai ir Giminės, 
Laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkus, Tel Cicero 2109.

JEI TURIT
U PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENV

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

nelaukit
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

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

I

I

gim. ir
Du teisėjai Šventėms 

liuosąvo iš kalėjimo 13 kali
nių, kurie sėdėjo kalėjime už 
neinpkėjimą alimentų. Betgi 
8 ir toliau pasiliko sėdėti ka
lėjime, nes jie ir toliau ątsisa» 
kę mokėt! alimentus, delei už* 
sispirimo, ar negalėj įnio pa
nešti jų naštą. Kiti dagi patys 
prašėsi grąžinti juos į kalėji
mą. Keturi gi pasiliko kalėji
me \ sąlyginiai — jei prieš 
šventes sutiks pradėti ajimein 
tos mokėti, tai bus paliuosuo- 
ti, jei nesutiks, tai ir toliau 
pasiliks kdiėjime.

pa i
4676 W.

Petkaus

No. 1653

čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,

Vardas ir pavardė

UlUUtl UtMUMtMMlUMM

| Adresas

I Miestas Ir valstija

NAUJIENOS NEEDLEGRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted SU Chicago, IR.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems^Vestuvėms 
^.RankicUms^Ląldotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone VAFAYĘTTE 580#



■■■■■M ■n L '1 I

NATIONAL BROADCASTING PROGRAMAS Palaidojo Joną
APIE “LIETUVOS KARALIŲ"

Transliuos šeštadieni, 5:15 vakare
National Broadcasting Com-

pany (NBC) praneša “Nauji^ IMUSlZUUe SpailūZia
noms”, kad šeštadienį vakare 
(5:15, Chicagos laiku) trans
liuos programą apie kokį tai 
Lietuvos “Karalių”. Garsu* 
žurnalistas Linton VVells pasa
kos apie amerikietį jaunuolį, 
kuris vos neįkūrė konstitucinę 
monarchiją Lietuvoje, 
jaunuolis butų 
vos sostą, kaipo 
masis.

Linton Wells 
voje kiek laiko 
kad “kraštas apgyventas pado
riais, darbščiais7 žmonėmis, ku
riuos turi pamėgti ir gerbti”. 
— “Lietuva gyvitoja, nežiū
rint to, kad paliko nepriklau
soma valstybe prie neprielan
kiausių ekonominių ir politinių 
aplinkybių”. 

I

“Dabar Lietuva respublika, 
bet labai lengvai galėjo palik
ti monarchija.” Jo minimasai 
“karalius 
esąs Detroito, Michigan 
jos gyventojas.

Programą 
liuos stotys 
WMAQ. Kitur

mas Sunkių Gyveni 
mo Aplinkybių

Tasai 
užėmęs Lietu- 
Edvardas Pir-

lankėsi Lietu- 
atgal ir rado,

Edvardas Pirmasis
valsti-

Palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. — Neįleido kūno baž_- 
nyčion.

18 ĄPIELINKfc. — Pereitos 
savaitės pabaigoje šv. Kazimie
ro kapinėse buvo palaidotas 
Antanas Witas, 1707 So. Hal- 
sted street, kuris gruodžio 6 
d., revolveriu persišovė vidu
rius savo šeimininko 
namuose. Nuvežtas i 
VVitas mirė.

P. Klovo

— i • • 1*4- *1 Užsimušė me smarkiai pakirto jo sveika- ♦ *• ••!-

Saduną Tautiškose tąApie aštuonis metus 

Kapmese

mė smarkiai pakirto jo sveika-
. ' • r • ' j

Jveno su žmona, nors div®rso 
neturėjo. Laikui bėgant pradė
jo eiti blogyn. Apie du mėne- 

Įvairios kalbos Roselande apie sįu laiko atgal pardavė alinę.
velionį ir mirtį. | Gyvenimo aplinkybės 

-- --------- blogyn ir paskutinėmis dieno- 
ROSELAND. — Gruodžio 14 mjs taip pablpgėjo, ( kad vėlio- 

d., Lietuvių Taktiškose kapine- njs nutarė pasidaryti sau.4 ga-

Senas Petras.

ėjo vis slidinėj ančius automobi- 
kurių labai didelis skai- 
apsidaužė, 15 žmonių 
sunkiai susižeidė krisda-

Dar vienas 
kūdikis mirė

St. Elizabeth ligoninėj mirė 
dar vienas kūdikis nuo paslap
tingos viduriavimo ligos. Tai 
jau dvyliktas kūdikis miręs nuo 
tos likos. Dabar miręs kūdikis

ligoninėj, bet dedama pastangas 
išgelbėti jų gyvastis. Dar ketu
ri kūdikiai, kurie 'taipjau bu\o 
susirgę ta liga, jau pasveiko ir 
ligoninę apleido. Naujų susirgi
mų nebuvo.

Mrs. Molly Moscovitz, 63
yra Carl Lionei Palmer, 2117. m., 719 Independence Blvd.,

se buvo palaidotas roselandie- ją. ' 
tis Jonas Sadunas. Į amžiną 
poilsio vietą jį palydėjo gra
žus būrelis artimų draugų ir 
giminių. (

* ‘ • ■ z • '» į
Velionis nusišovė. Jo tragiri- 

ga mirtis sukėlė daug įvairių 
kalbų Roselande. Visi ieško sa
vižudybės priežastiės. Nelai
mėje, paprastai, visi mėgstu 
daug kalbėti ir aiškinti.

Man atsilankius Roselande, 
teko girdėti skirtingus pasakd-

ligoninę I jimus apie velionį ir jo mirtį.

klebonasNors velionio kūno 
neįsileido į Dievo Apveizdos 
bažnyčią, vienok už jo sielą 
buvo atlaikytos mišios. Iš baž
nyčios atėjęs į laidotuvių di
rektoriaus Padžiaus koplyčią, 
kunigas pašventino grabą ir 
pasimeldė. Po to artimi dran
gai palydėjo velionį į amžino 
poilsio vietą.

Antanas Witas buvo netur
tingas siuvėjas, susirūpinęs

Kiek man žinoma, velionis Sa'- 
dunas, buvo aludininkas. Mėgo 
kaip ir kiekvienas, kortomis 
groti, medžioti ir šiaip links
mai gyventi. Negaliu pasakyr 
ti nei blogo nei gero. Būdamas 
jaunas dirbo Pullman dirbtu
vėse, kur jam buvo sunkiai su
žeista galva. Buvo arti mirties, 
bet atsigriebė. Į galvą reikėjo

Dailininkas Nusižu 
dė Kalėjime

Rockfordo kalėjime persi- 
piaudąmas fiešus- ir gerklę nu- 
sižųde Rąymond<Carlson, 44 m., 
buvęs dailės' dir^tpriųs Illinois 
WPA pašelpų darbų Administ
racijos. Prieš kelias Valandas 
gi jis buvo nutei^t’ąs nuo 1 iki 
10 metų kalėjimu ųž nepado
rumą. J ' ;

Kartu su. juo tok^m pat ter
minui nuleistąąy^ank Wiley, 
48 m., dabar irgi yra stropiai 
saugojamas, kad ir jis neliūsi- 
žudytų. - " .y. '

Jie prisipažino buvę sutverę 
nuogalių kliubąį -prie kurio pri
klausę ir jauni berniukai.

Nusižudęs čąriĘųp buvo skai
tomas žymus dailininkas ir yi- 
sų gerbiamas žmogus. Jie pra
šėsi atiduoti jį pataisai, bet 
teismas jų neišklausė ir nutei
sė juos kalėjiman V

Vakar slidžiose > gatvėse iš
tiko daug nelaimių. Neskai
tant 
liūs, 
čius 
tiek

1 mi ant slidžių šalygatvių, kad 
juos teko gabenti ligoninėn, 
arba bent pas gydytoją. Tai

I neskaitant šimtų,/o gal ir tųk- 
j slančių lengviau prisi trenku
sių, kurie betgi galėjo ’atsikel
ti ir paeiti savo jėgomis. \

Vienas gi žmogus visai užsi
mušė krisdamas ant šalygat- 
vio. Tai Nahun Lerner, 55 m.> 
kuris parkrito prie savo na
mų 1015 W. Catalpa Avė., 
per siskėle galvą ir mirė kely 
į ligoninę.

Žuvęs Lerner buvo žymus 
darbininkų darbuotojas, pre-; 
zidentas žydų spaustuvių dar-l 
bininkų unijos ir sekretorius1,

McLean Avė.
Dar trys kūdikiai tebeserga laiptais.

užsimušė nukritus savo namų

JAU LAIKAS
UŽSISAKYTI 
LIETUVIŠKAS
KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO 
KORTELES

.■ i-

jau jis daug rašinėdavo 
laikraščiuose darbininkų 
siniais. Jo laidotuves bus 
ktadienyje.

Nusižudė
Bedarbis

Nusiminęs dėl 
rasti darbą savo 
1103 W ashington
si troškino gasu Lawrcnce Ho- 
gan, 63 metu.

klau
pen-

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

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

SU JŪSŲ {SPAUSDINTU 
VARDU:

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
korteles 
kortelių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

negalėjimo

Blvd., nu-

klo” stočių.

pestis A. Wiįą privedė prie sa- 
vižudystčs. Laidotuvėmis rūpi
nosi jo sesuo.

Senas Petras.

Chicagoje 
WENR 
ji bus ;
Mėlynoj

trnns-
arba 

galima . _____ _____ ,
jo Tin- sunkiomis gyvenimo aplinkybe-*

mis. Kaip ir daugelį kitų, ru-

reikalų

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

KUR JAPONAI PASKANDINO AMERIKOS LAIVĄ. — Žemėlapis parodo apiclinkę, kur Japonijos lakūnai paskandino Jungt. Valstijų 
kanuolinį laivą Panay, gabenusį amerikiečius tremtinius Yangtze jipe iš Nanking į Wuhu ir į naująją Chinijos sostinę Hankow. Ant laivo 
buvo ir Jungt. Valstijų diplomatinis štabas. Karlu buvo paskandinti ir keli privatiniai amerikiečiu laivai.

S I 3

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

(AC.ucJ-fcAUJIENU Foto!

JAPONUOS LAIVYNO 
KOMANDUOTOJAS. — Vi- 
ce-admirolas Zengo Yoshi- 
da, kuris tapo paskirtas 
komanduotojo pirmojo ir
antrojo Japonijos karo lai
vynų. Jis užėmė vietą ad
mirolo Osami Nagano.

[ ACM E-N AUJIEN V FuUŲ

ATSI PRAŠINĖJA. — Ja
ponijos užsienio 
ministeris Hirola 
ir vice-admirolas 
Hasegawa, kurie

Kiyoshi 
atsipraši

nėja dėl japonų lakūnų pa
skandinimo Yangtzc upėj, 
Chini joj, Jungt. Valstijų 
kanuolinio laivo Panav. Bet 
jų atsiprašymus \Vashing- 
tonas pasitiko labai šaltai 
ir (reikalauja gvarantijų, 
kad panašus įvykiai dau
giau nebepasikartos.
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gatves ir medžius ledu. Tečiaus

- v
[ ACME-NA ŲJJENŲ Foto ] i» ■ * ' • • 1 ,

Augščiausibjo teismo pirmininkas Charles Evans 
iš Gridiron bankieto Washingtone

l ACME-Im AUJ1EM Ų Fulo]

IŠEIKVOJO $450,000 — Howard P. Bishop, 75 m., 
buvęs Crane Co. sekretorius ir finansinis patarėjas Mrp. 
Emily Chadbourne, dukters Robert Crane, Crane Co. 
įkūrėjo. Bishop prisipažino pasisavinęs ir prašvilpęs 
abejotinai spekuliacijai $450,000 Mrs. Chadbourne pini
gų. Ji tiek juo pasitikėjo, kad nė dabar nenori jį 
duoti teismui. Hughes gryžta namo

(ACME-NAb’JIENŲ Foto]

ŽIEMA CHICAGOJE. — Jąckson parkas Chicagoje iškritus didesniam kiekiui 
sniego. Bet sniegas greitai virto lietu ir padengė 
oras yra švelnus ir ledas gal greitai nutirps.




