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Japonai iš kulkosvai
džių apšaudė Panay

Lietuvos Naujienos

JAPONAI ŽINOJO, KAD PANAY 
PRIKLAUSĖ JUNGTINĖMS VAL

STIJOMS

Okupuotoje Lietuvoj 
uždraustas Lietuvių 

. Labdarybės Dr-jos 
veiksmas

1939-40 m. įvyks visuo
tinis Lietuvos žemės 

ūkių surašymas
KAUNAS. —- Centralinis sta-

__ Vokiečių tistikos biuras jau ruošiasi vi- 
telegramų agentūra praneša, į suotinam Lietuvos žemės irkio

VARŠUVA. Elta.

Panay nelaimę; pasakoja, kad 
laivui pradėjus skęsti ir jame 
buvusiems žmonėms ėmus gel
bėtis valtelėse, japonų lėktu
vai nusileido žemiau ir apšau-

WASHINGTON, D. C., gruo- 
. džio 16. — Ketvirtadienį užsie
nio reikalų sekretorius Cordell 
Hulf pranešė spaudos atsto
vams, kad oficialus raportai
patvirtina pasakojimus buvu- dė valteles iš kulkosvydžių. Be

,sių laive Panay žmonių, jogei to, ir japonų laivai apšaudė
japonų lėktuvai ne tik mėtė Panay. Ir visą tą laiką Panay
bombas j Panay, bet ir apšau- vėliava plevesavo.
dė jį iš kulkosvydžių. | Taigi, japonų aiškinimas, kad

Patvirtinimas atakavimo lai- buvusi padaryta klaida, kad jie 
vo Panay iš kulkosvydžių skai- paskaitę Panay kinų laivu 
tomą didelės svarbos jau ir be esant, neatitinka tikrumos. Iš 
to įtemptuose Amerikos-Japo-’ visa ko atrodo, kad japonai 
nijos santykiuose. Pilni oficia- tiksliai paskandino Panay, pil- 
lųs raportai, manoma, sukels hai žinodami, jogei jis buvo 
dar didesnį amerikiečių pasi-, Jungtinių Valstijų laivas, 
piktinimą japonų žygiu ir ga
li iššaukti platesnius valdžios nepilni, patvirtina -šiuos pasa- 
reikalavimus japonams. |kojimus. Kaltinimai japonams 

Asmenys, kurie pergyveno darosi vis rimtesni.

kad šiandien atitinkamų val
stybės įstaigų įsakymu uždrau
stas bet koks tolesnis lietuvių 
labdaros draugijos, kurios cen
tras buvo Vilniuje, veikimas. 
Oficialiniame pranešime šiuo 
reikalu pasiaiškinama, kad mi
nėta draugija tariamai užsi
ėmė, .priešingai savo nuosta
tams, jaunuomenės auklėjimu 
priešvalstybine dvasia.

surašymui, kuris bus 1939-40 
m. Biuras yra nusistatęs vi
suotinius ' Lietuvos. žemės ūkio 
surašymus daryti kas 10 me
tų, o dalinius — kas 5 1.* Pas
kutinis visuotinis surašymas 
u’kių buvo 1930 m., o dalinis 
— 1935 m.

Negauna pirkti pro- 
'dūktų

Oficialus raportai, nors dar

Chiang Kai-shek ra 
gina Kiniją kovoti

Pritaria valdžios 
išlaidoms

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 16. — Kinijos armijų va
das, generolas Chiang Kai- 

' shek, kalbėdamas per radio 
praėjusį trečiadienį ragino ki
nus nepasiduoti->4apouamsk

“Pasiduoti“^* sakčL jis, “reiš
kia iššaukti tautos nelaimę“.

Chiang Kai-shek 
kad kinų nuostoliai
frontuose jau siekia 300,000 
vyrų. Nuostoliai civilių gyven
tojų savasties ir gyvybių ne
suskaitomi.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 16. — Atsiklausimai pa
daryti Jungtinių Valstijų sena
te pastarosiomis dienomis ro
do, kad senatorių tarpe auga 
nuomonė, jogei federalė ir vie
tinės valdžios titri daryti dau
giau išlaidų (pirkdamos sau 
reikmenas) tikslu išjudinti biz-

pranešė, nio gaivumą.
visuose' Tarp kita ko senatorius La 

Follette nurodė, kad padidėji
mas WPA administracijos iš
laidų išjudintų biznį bent lai
kinai.

y? (ACME-NAUJIENŲ Fotoj

MOKINIŲ STREIKAS UŽDARg KOLEGIJĄ.' — Dr. Carey K. Ganong, eko
nomijos profesorius Kalamazoo, Mich., kolegijoj, kalbasi su būreliu studentų. 
Jis tapo pašalintas iš vietos be jokios rimtos priežasties, kaip įtariama, delei to, 
kad jis yra kanadietis. Visi studentai'paskelbė streiką, uždarė kolegiją ir dabar 
ją pikietuoja, reikalaudami sugrąžinti pašalintą profesorių. 
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Lojalistai perkirto 
sukilėlių susisieki

mo liniją
PARYŽIUS, Ispanija, gruo

džio 16. — Ispanijos fašistų 
vadas gen. Franco jau ilgai 
kalba apie didžiulį ofensyvą lo- 

| jalistams sutriuškinti. Ketvir
tadienį betgi lojalistai patys 
padarė atak^ prieš fašistus Te-j 
ruel fronte ir perkirto fašistų 
susisiekimą' įąrp Tęruel ir Sa- 
ragossa.* ‘ ■

Ispanijos ambasada Pary
žiuje patvirtino Joj alistų lai
mėjimą. Teruteh tapo izoliuotas 
nuo kitų falšistų pozicijų. Klau
simas lieka, ar lojalistai atlai-

1 v 'I kys laimėjimus, nes fašistai, 
be abejo, mėgins atsteigti sa
vo liniją.

Nori .įvesti aštresnę 
pasportų sistemą
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

16. — Tikslu palengvinti po
licijai kovą su kriminalistais, 
atvykstančiais iš svetimų šalių 
Prancuzijon, vidaus reikalų 
ministeris ketino pasiūlyti val
džiai priimti šitokius patvar
kymus: kad Francuzijos kon
sulatai, išduodami vizas, reika
lautų iš ' visų svetimšalių . pir
štų. žymių vizose; kad visi sve
timšaliai, atvykę / Frąncuzijon, 
bėgiu 48 valandų po atvykimo 
parodytų vizas su4 pirštų žy
mėmis policijos patikrinimui.

Likvidavo, studentų 
streiką

KALAMAZOO, Mich., 
džio 16. — Pora dienų 
kavo vietos kolegijos 350 stu
dentų dėl to, kad mokyklos 
vadovybė buvo nutarusi pava
ryti iš darbo populiarų ekono
mijos profesorių Dr. Carey K.

. Ganong. Studentai paliovė 
1 streikavę kai prezidentas pri- 
i žadėjo Ganongo bylą pavesti 
mokyklos globėjams studentų 
reprezentacijai apsvarstyti.

gruo- 
strei-

Užtiko dar vieną 
slaptą ginklų 

sandėli

Planuoja Coney 
Island pertvar

kyti

br r e e n priešingas 
svarstomam algų- 
darbo valandų biliui

Areštavo C.I.O. or 
ganizatorius New 

Yorke

PARYŽIUS, Francuzija,
Praėjusį trečiadienį Pa-16.

ryžiuje užtikta dar vienas slap
tas ginklų sandėlis. Tarp gin
klų buvo 6 mašininiai šautu
vai, 80 armijos šautuvų ir di
delis kiekis šovinių.

Areštuota savininkas gara
žo, kuriame ginklai 
Policijos aiškinimais, 
ginklai suokalbininkų,
taikėsi nuversti teisėtą respu
blikos valdžią ir įsteigti mo- 
narchistų diktatūrą.

užtikti.
tai vis

kurie

CONEY ISLAND/ N. Y., 
gruodžio 16. — Coney Island 
Ncw Yorke tai White City 
Chicagoj. Tik Coney Island yra 
daug didesnis, vaizdingęsnis ir 
triirkšmingesnis, negu White 
City. 

<
Dabar parkų komisionierius 

Robert Moses planuoja pakai
tas Coney Islande — panaikin
ti triukšmą, apželdinti žole kai 
kurias vietas, padaryti jį pa
našų į Chicagos Grant parką.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 16. — Trečiadienį atsto
vų butas atmetė • Amerikos 
Darbo Federacijos pasiūlytą 
kongresui bilių minimum al
goms ir maksimum darbo lai
kui nustatyti. ;

Svarstyti pasiliko atstovų 
bute administracijos gildomas 
bilius. Ketvirtadienį Green už
simojo palaidoti administraci
jos bilių. Jis pareikalavo, kad 
bilius butų sugrąžintas atgal į 
atstovų buto darbo komitetą 
tolesniam svarstymui ir pakei
timams.

Robinsonai areštuo 
ti Rusijoj

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 16. — Sovietų vald
žios dienraštis “Izviestija“ pa-

NEW YORK, N. Y., gruod
žio 16, — Policija areštavo 
ketvirtadienį du C.I.O. organi
zatorius ryšium su Postai Te- 
legraph kompanijos darbinin
kų .streiku.

Areštuotieji yra Willard 
Bliss, American Radio Tcle- 
graphists Asociacijos direkte

skelbė ketvirtadienį, jogei po- rius, ir Joseph Shclly, organi- 
ra amerikiečių, pasivadinusių1 zatorius. 1
Robinsonais, yfa areštuota. | Abudu buvo suimti. kompa- 
Tatai! pasak *“Izviestija“, reiš- nijos pastate, kurs randasi 

nužiūri- resu 20 Broąd Street ir 
450 kompanijos samdiniai 
kė mitingą.agentai, 

Robinso-

ad-> 
kur 
lai-

Stoka vitamino vei 
kia regėjimą

Mooney paliuosavi- 
mo reikalu

Britanijos - Francu- 
zijos draugingumo 

paminklas

. . • ,1.

Japonų jūreiviai sa
liutuos žuvusius 

amerikiečius
TOKIO, Japonija, gruodžio 

16. — Japonijos laivyno mini
sterija įsakė batalijonui japo
nų jūreivių atiduoti pagarbą 
žuvusioms Panay laivo nelai
mėje keturiems amerikiečiams 
ties ta vieta, kur Panay ir 
trys Standard Oil kompanijos 
laivai buvo paskandinti.

Be to, tapo atšauktas į To
kio admirolas Tozio Mitsuna- 
mi, japonų lėktuvų veiklos Ki
nijoje vadas. Tai yra bausmė 
jam dėl to, kad * amerikiečių 
laivai buvo paskandinti.

Delbos lankosi Če
koslovakijoje

reikalų ministeris 
dalyvavo iškilmė- 
epvaikščiota če- 
kaniuomenės 20

PRAHA,x Čekoslovakija, gr. 
16. — Ketvirtadienį Francuzi- 
jos užsienio 
Yvon Delbos 
se, kuriomis 
koslovakijos
metų sukaktis nuo to laiko, 
kai ją pripažino Francuzija. 
Dr. Hodza, Čekoslovakijos 
premjeras, užtikrino Delbosą, 
jogei Čekoslovakija ne tik no
ri, bet ir yra prisiruošusi pil
dyti savo tarptautines parei
gas. Delbos gi atžymėjo fran- 
cuzų-čekoslovakų interesų glau
dumą.

NEW YORK, N. Y., gruod
žio 16. — Trečiadienio vakare 

i Madison Sųuare Gardėsi salėje 
t įvyko didžiulis susirinkimas, 

’' kuriame dalyvavo per 15,000 
žmonių.

kė, kad sakyta pora 
ma šnipinėjimu.

Amerikos federaliai 
tyrinėją išdavimą '
nams . klastingo- pasporto, ma
no, kad Robinsonai esą Ame
rikos komunistai, bet priklau
są opozicionieriams.

Robinson skelbėsi esąs žur
nalistas, tačiau dar nenustaty
ta, kokia jo tikra pavardė ir 
užsiėmimas yra.

Britai reikalauja 
greito/ japonų 

atsakymo

5,000 Woolworth 
darbininkų su-
- streikavo

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 16. — Tyrinėjimai daryti 
tarp mokyklų vaikų, sergančių 
vadinama “nakties akluma”,! 
nustatė stoką vitamino A akies 
reti no j e. šiai ydai pašalinti re
komenduojama vaikus daugiau' Susirinkime sukelta $3,255 
žaliomis daržovėmis 
produktais maitinti.

ir pieno tikslu finansuoti Tarno Mooney 
bylą Vyriausiajame šalies teis
me.

Kalbėtojai Madison Sąuare 
Garden susirinkime buvo New 
Yorko meras La Guardia, Tex- 
as kongresmanas Maverick, 
Montana kongresmanai O’Con- 
nell ir Honeyman, nacionalios 
dokų darbininkų unijos pirmi
ninkas Curran, laikraštininkų 
(Redakcijų darbininkų) unijos 
prezidentas Heywood Broun ir 
American Civil Liberties

BOULOGNE, Francuzija, gr. 
16. — Ąnksti ateinantį pava
sarį bus atidengtas paminklas 
pavadintas “Britania” prie įva
žiavimo j šio miesto uostą.

J 100 * pėdų 
pagrindo ir

Paminklas bus
• >aukštumos nuo

matysis mylių tblumoje. Jis 
simbolizuos Britanijos ir Fran
cuzijos praeities ir dabarties 
draugingumą. a

Penki nauji kardi 
nolai '

apsiniaukę; gal 
nematyti žymios 
pakaitos; saulė

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

Daugiausia 
būti lietaus; 
temperatūros _ 
teka 7:12, leidžiasi > 4:20 valan-įUnion direktorius Roger Bald- 
da. win. ‘

VATIKANO MIESTAS, Ita
lija, gruodžio 16; — Ketvirta
dienį popiežius pakėlė į kardi
nolus penkis aukštus , kunigus. 
Trys jų yra italai, vienai an-

Suokalbis Francą 
nužudyti

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 16. — Britanijos valdžia 
instruktavo savo ambasadorių 
Japonijai, Sir Robert Craigiė, 
reikalauti, kad japonai atkreip
tų greitą ir tinkamą dėmesį j 
Britanijos interesus ryšium su' 
atakomis plrieš jos laivus. Tuo 
pačiu laiku Britanija svarstė

Ketvirtadienį čia klausimą, ar nepadidinti Bri-
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 16.
gauta pranešimų, kad Ispani- tani jos laivų eskadrą Kinijo- 
josx sukilėliai uždarė Ispanijos j e/
-—Francuzijos ir Ispanijos — Britų -protestas japonams, 
Portugalijos rubežius tose vie- pirm jo pasiuntimo japonams, 
tose, kurias sukilėliai kontro- buvo praneštas * Jungt. Valsti- 
liuoja. Rubežių uždarymo prie- joms. Reiškia, britai informuo- 
žastis — tai svetimšalių ele- ja Jungt. Valstijas ryšium su 
mentų --suokalbis užpulti suki- saVo žygiais japonų atakų rei- 
lėlius ir nužudyti jų vadą ge- kalia 
nerolą Franco.

Dėl menamo
Reiškiama abejonių, bet daro- jaus Komitetas pradės boiko- 
ma išvadas, kad uždarymas ru- tuoti Japonijos prekes. Saky- 
bežių ženklinąs prisirengimą tas komitetas apima 43 šalis 
kokianf nors svarbiam sukilė- ir priskaito apie 400,Oo6,0.00

I Nuo sausio 1 dienos 1938 
“suokalbio“ metų Tarptautinis Taikos Va-

j narių

KAIŠIADORYS. — Kaišia
doryse, nors ir apskrities cen
tre, turgai būna nedideli ir to
dėl čia su vežama maža mai
sto produktų. Be vietos gy
ventojų į turgus suvažiuoja 
verteivos, kurie iš pat ryto 
turguje produktus superka ir 
to<|ėl vietos šeimininkėms pro
duktais apsirūpinti tenka si? 
dideliu sunkumu.

Kitur verteivoms — produk- . 
tų supirkinėtojams yra nusta
tytas vėlesnis laikas. Kaišiado
ryse šis klausimas netvarko
mas, kas kelia šeimininkių ne
pasitenkinimą.

potvyniai užgavo 
Italiją

f 1 " -ĮflTMi IT- * 'i " “ "* *■* ♦

ROMA, Italija, gruodžio 16. 
— Ugniagesiai ir fašistai sa
vanoriai krovė maišus su smė
liu Tibro upės pakrančiais. 
Upės tėkmė pakilo 11 pėdų 
aukščiaus normalaus lygmens. 
Kai kur upės apielinkės užlie
tos, daugeliui žmonių teko 
bėgti į savo namų į saugesnes 
vietas.

Green kviečia boiko
tuoti japonų prekes

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 16. — William Green, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, atsišaukė į Fede
racijos narius boikotuoti Japo
nijos prekes: nepirkti japonų 
prekių ir organizuoti komite
tus, kurie reikalautų biznie
rius nepardavinėti japonų pre
kių.

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 16. — Ketvirtadienį išėjo 
į streiką * 5,000 Woolwortho 
krautuvių darbininkų 
Yorke ir jo apielinkėje. 
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Lewis kaltina Gree 
ną sulaikant taiką
PITTSBURGH, Pa., gruod

žio 16. — Johji Lewis, C.I.O. 
vadas, kalbėdamas plieno dar
bininkų suvažiavimui ketvirta
dienį pareiškė, jogei Green ne
pripažįsta pramoninio unijiz
mo.

C.I.O. kalbėjo Lewis, pasi
siūlė įeiti į Amerikos Darbo 
Federacija 4,000000 narių 
skaičiumi, jei Amerikos Daiįbo 
Federacija priims industrini 
unijizmo principą. Green gi no
ri tik 1,000,000 narių. Taigi 
ateinantį antradienį jis, Lew- 
is, pasakys Federacijos 
dams: arba priimkite visus
ba nė vieno nepriimkite.

va- 
ar-

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIET UVIšKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KALĖDŲ 
KORTE-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

• CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. .
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SHARPS and FLATS

• With all this Christmas 
spirit about town—here, there 
and everywhėre—Oh, yes its 
even gone so far aš to be down 
at the chorus. Everyone is just 
bi.vsting with thoughts of 
gifts, vvishes and, of course, 
we can’t forget the Christmas 
party which Pirmyn is going 
to have t o d a y. A 
grab-bag will be had—each 
and every member is expected 
to bring a gift worth not more 
than ten cents. Ądded to that 
will be sandwiches, candy and 
beer given to members as re- 
ward for their labor in bring- 
ing in prizes for the ba.zaar and 
a good time will be had by all 
of the members—we ’ope we 
’ope. Anyvvay, don’t any of you 
guys or gals miss it as our So
čiai chąirman, Aldona Grigon
is is probably making all sorts 
of arrangements and you can 
ręst assured we’ll all have a 
good time.

<We will not *have many 
more get-togethers likę this 
for quite some time for, as you 
know, we have just loads of 
work and much to accomplish. 
We urge all members to take ad 
vantage of the above little af
fair and come down and enjoy 
yourselves.

>It is only ax matter of a 
few day now for the bazaar to 
get into full svving—Santa 
Glaus vvill be there distributing 
gifts—in fact, he will just have 
loads of surprise packages for 
which you pay only a dime and 
reeeive a surprise—bet ween 
you and us we’ve heard that 
some of these gifts are honest- 
ly of some value. All sorts of 
things \vill be sold such as 
real silk-haired scotties (the 
kind every giri loves) pljfrfts 
i n vases \vhich are very, odd— 
all sorts of vveaved baskets, 
and many articles of handieraft 
not to mention the doll which 
is to be raffled/ off—this dūli 
is supposed to' be a bed doll 
dressed in Lithuaniah costume 
and made by Miss Kartanas, 
who is a member of our cho
rus. Many, many more things 
will be there to be sold or won 
—everyone has en equal chance 
to bring Home something which 
is very worthwhile.

• Ali members are to work 
at sometime or another during 
both days—and, we know that 
all members are very willing 
to. do their share as the pro- 
ceeds are to go to the fund for 
Pirmyn’s trip to Lithuania next 
year. Many people, who are not 
members of the chorus havd 
worked vvith the chorus and 
helped in numerous ways in 
order to inerease the sum for 
the trip. For this we, in the be- 
half of Pirmyn, wish to thank 
all of these friends of the cho-i
ri.ta' and hope that they kno\v 
all the members appreciate 
their hard work.

• A contest is now being heli} 
in the chorus to see vvhich 
tion diveded by voices 
bring the most prizes for 
bazaar. The girls that win
get a box of candy—to explain 
it more clearly whatever sce- 
tion wins, each giri in that see- 
tion receives a box, of candy. 
As for the men, whatever sec- 
tion happens to brii^g the most 
gifts, receives a barrcl of beer 
(as to the size of the barrel
we do not know būt, it’s a bar
rel alright). The results of the 
contest, as they stood lašt 
week were as follows: the al- 
tos vvere leading for the girls 
and the basses for the men. 
This week may shop up a totai 
much different than thdt of 
the above—you neveT can. tell 
būt, we urge all members to 
try and bring something that 
may be of some ūse as a prize.

e Lašt week the Chicago 
Lithuanian Society gavę an af- 
fair at \vhich several of our 
members attended with the 
hope of selling some chorus 
pins to the pUblic. Two girls, 
namely Aldona Grigonis and 
Lillian Stupar were two of the 
above that attended this affąir 
and sold $21.00. worth of pins 
betweenv the two—now, that is 
darn good salesmanship—and 
we feel that these girls should 
be complimented for what they 
did, as there are very few people 
that will take that much effort 
to gain something such as this. 
Many thanks girls—nice work.

• Another affair which Pir
myn is going to ųresent—very 
much the “tops”—is the New 
Year’s E ve party at the Maso- 
nic Temple, at 64th and (įreen. 
Dinner will be had—dancing 
and favors which make a Ne*w 
Year’s Eve complete. Ali this 
can be gotten for merely 75c. 
Now, that is very cheap for any- 
one—as on that night all pla- 
ces as a ride charge more than 
tvvice as much for admission or 
anything that you may wish to 
obtain—keep this in mind, būt, 
nieanvvhile, don’t forget the ba
zaar. “Raskey Huey”

džio 24 dienos skiria kiekvie
nam iš jūsų po labai gražią 
dovaną, jei per tą laiką užei
site porai batelių nusipirkti ir 
užsiregistruosite tai J * 
gauti.

Dar Kartą ir 
Paskutinį

dovanai 
(Skelb.)

Rytoj pradedant ir per visą 
savaitę Sonotone teatre, prie 
66 E. Van Buręn dar kartą bus 
galima pamatyti visi tie gar
sieji veikalai, kurie buvo nesenai 
tam 'teatre publikos lankomi 
ir mėgiami. Po to jie bus 
apyvartos išimti, ir niekur 
nebebūta galima matyti.

Tada/Petras Pirmasis

Tai, filmo veikalų serijai
sibaigus, gruodžio 24 d. tam 
pačiam teatre rodys s garsaus 
caro Petro Pirmojo nuopelnai, 
neaplenkiant nei vienos jo, klai
dos. /

Smulkmenos Sonotone skel
bime, kuris šiandien telpa Nau
jienose. ' (Skelb.)

Boston Avalynes 
Krautuvės Dovanos

kėdę. Ji be jokio dvejojimo pa- įėjo namo, pasiėmė revolverį 
sirinko kalėjimą.

Rųgp, 29 d. ji buvo ‘‘hostess” 
vienoje Ea^st Chicago smuklėje 
ir nušovė Tony Cervasi. Ji tei
sinosi, kad jis ją biauriai iško- 
liojęs. Tečiaus nors ji po to pa-

ir su4gryžusi atgal į smuklę nu-' 
šovė Cervasi, ji gynėsi j| nu
jovusi savęs apsigynimui. Jury 
rado ją kaltą už žmogžudystę, 
o teisėjas paliko ’jai pačiai pa
sirinkti bausmę. ,•

Per Visą Savaitę Eis Garsus 
Rusų Veikalai. Po to Jie Bus 

Išimti iš Apyvartos

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Mldwife 
6630 So. Western.
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t * 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

iš

• v18-

Pati pasirinko 
kalėjimą

—--------- I Crown Point, Ind., teisėjas
BRIDGEPORT. — Boston Murray davė Nora Abayta, 27 

Shoe Store, 3435 So. Halsted m., pasirinkti arba kalėjimą 
gal. yra vena iš tų krautuvių, iu gyvOS galvos, arba elektros 
kuri priklauso prie, taip vadi
namos, Halsted 35-tos gatvės

ga laiks nuo laiko dalina, są
jungai priklausančių krautu
vių pirkėjams, pinigines 
vanas, delko atskiri nariai 
gali dovanas savo vardu 
tinti.

do-
ne- 
da-

ne-Bet Boston Shoe Store, 
norėdamas savo senus rėmė
jus pamiršti, dabar ir iki gruo

Kalėdų 
išpardavimas

■ R—1 "“T , I f ■
• C, .c

UavL’o vyrams
IviarK S krautuvė

ŠAM MARK, Savininkas

3206 SO. HALSTED STREET
f Pirkite sau Kalėdines Dovanas vyrams musų naujoje 
t krautuvėje, kuri yra pilna naujų t a vorų, žemom i/s 
f kainomis. Pirkite musų krautuvėj ir taupykite 

pinigus.

? dovaNv sugestijos
[ KAKLARAIŠČIAI
■ MARŠKINIAI
\ PIRŠTINĖS
t NOSINAITĖS

KEPURĖS 
"PANČIAKOS 

' ADATINIAI 
DžIAKETAI

ŠALIKAI 
SVETERIAI 
DIRŽŲ SETAI 
APSIAUSTAI

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1481-1434—Tel. Central 4411-2

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

naują

Mes kalbam lietuviškai

P a matyki t musų 
krautuvę^

3206 S. halsted St

NUO RYTOJAUS PRASIDEDA
Sovietų 
Perik. 
Šeštad. 
Sėkm 
Pirmad.
Antrad.
Treč.
Ketv.
Penkt.

filmų atnaujinimo savaitė 
“KELIAS Į 

GYVENIMĄ”

“ČIGONAI”
“CHAPAYEV”

2dič- “POTEMKIN” 
kiai “FRONTIER”

SONOTONE
66 E. Van Buren ,>

nuo pietų iki vidnakčioEina
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 v.p.p.

BOSTON SHOE STORE
3435 South Halsted Street

VYRAI!!!
KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS 
įsigyk

Boston’s
Geresnius Batus'

Dabar
NAUJO STYLIAUS

Moterys!!!
DĖL LINKSMŲ

ŠVENČIŲ ’
JŪSŲ

Boston’s

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joną F. Edems
SENIAUSIA IR DjpžIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ambUlance
- DIENA IR NAKŲ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07' So. Hermitage Avė. 
444t £>outh Fairfield Avenue

tel. l.AI'AYf'.TTF <1727
■...................-    -        - - - J

J

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

P. ŠALT1MIERAS.

j Ą i _ • • koplyčios visose
; <T"X 1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

Ofiac TeL Vlrgiala 0036 
Residenee Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiao valandos:

i—4 ir nuo 6-—8 vai vakari 
Rezidencija:

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

nuo

8989

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan A»e. 

ROSBLAND—CHICAGO. ILb. 
Tel. PULLMAN 1193-827'7

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunewidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais- susitarus 
OFISAS IR REZlDENCljk

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

t

*

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800

♦ 631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Re«. 6515 So. Rockwell 8t.

l’vlepijoiie; Rrpuhlic 9723

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą. 4645 ŠO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki h 
vak. Nedalioj pagal susiturima

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

KL. JURGELIONIS
advokatas
Lowe Avė. Tel. Yards 2510 įi 407

A. A. SLAKIS
* ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Rocm 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namu Tel.—Hyde Park

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo *i 
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.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS 

Mario 20 • metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas

Dr.Margeris
3325 So. Halsted St

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

' Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

♦

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį

. Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Perk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Koledoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
NEDĖL1OJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

KITATAUČIAIRaudono Kryžiaus

8

sec- 
can 
the 
will

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

Klasių ir Mieros. x ,

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868 
i

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti

TURIME

DALYSE.

Phone Monroe 337/718 Wesi 18th Street

47(14 So. VVestern Avė

■■ ...........

I.J.ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 AVest 46th Strffit................

I-Phone Cicero 2109

3319 Lituanica AvenUė Phone Yards 1138

Tel. Pullman 14170

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Bateliai Ilgesniam nešiojimui ir 
Boston’s tobulam pritaikymui

NARIAI
Chieagos,.

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių ’
Asociacijos

S. M. SKUDAS

S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

ir Nakti

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 AVest 23lęd Place 
SKYRIUS: 42-44/EftHt 108th Street

Hhone (.anai* 2515

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 

j sius metodus X-Ray ir kitokius eie- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
'Phone Virginia 0883

1348 So. California Avenue
J. LIULEVICIUS

Phone Lafavette 3572

$3.98
TVIRTA ODA

ILGESNIAM NEŠIOJIMUI

MierosL nuo 2
AAAA IKI

ifti 10
EEE A. MASALSKIS

$2.98
IR AUKŠČIAU.

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

3307 Lituaiilca Avenue Phone Boulevard 4139

Av PETKUS
6834 So. Westęrn Avė.
1410 South 49tli Court Cicero

Phone Grovehill 0142

Boulevard 4089

Phdne boulevard 5566

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland AVe.
Ž-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nųb 10 iki 12
- Rex. Telephone PLAZA 2409

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. Garsinkitės “N-nosp 
TeL Kenwood 5107
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Kalėdų Pasveikini
mo Telegramos į 
Lietuva $1.00 

b /

Reikia išsiųsti nevėliau 
gruodžio 22 d. T

“Naujienos” padarė sutartį 
su Western Union telegramų 
bendrove, pagal kurią bus gali
ma nusiųsti Kalėd n‘ų pasveiki
nimų telegramas į Lietuvą už 
$1.00.

Bendrovė turi paruošusi sep- 
tynioliką pasveikinimų tekstų, 
iš kurių siuntėjas gali pasirink
ti tą, kuris jam labiausiai pa
tinka.

Telegramos turi būti išsiųstos 
nevėliau gruodžio 22 d., tai yra, 
nevėliau' ateinančio trečiadienio. 
Jos bus pristatytos piieš Kalė
das sekamų vietų gyventojams:

Telšiai 
Tauragė 
Šeduva 
Joniškis 
Linkuva 
Rokiškis 
Utena 
Kaunas 
Alytus 
Marijampolė 
Kalvarija 
Panevėžys 
Taujėnai 
Tauragėnai 
Lioliai 
Užpaliai 
Užventis 
Vilkija 
Vilkyčiai 
Panevėžiukas 
Kalviai 
Kamajai 
Kalnujai.

I Teisinas Suvaržė
Į Indžionkšenų 
Išdavinėjimų
Apeliacijų teismas uždraudė 

išdavinėti indžionkšėnus prieš 
pikietuotojus.

Apeliacijų teismas išnešė 
svarbų nuosprendį, kada jis 
panaikino teisėjo Stanton iš
duotą laikinį indžionkšeną prieš 
streikuojančius Klein restoVa- 
no darbininkus.

su- 
ki- 
bet

klausimas butų perdaug dide
lis ginklas gub. Horner ir pro
kuroro Courtney rankose atei
nančiuose balsavimuose ir to
dėl nutarė jo bent šiuo laiku 
daugiau nfebekclti, nors yra ži
nomą, kad miesto taryba pri
taria -legalizavimui bukių ir 
Įvedimi?! jiems augštų laisnių,' •

kurie duotų miestui labai di
delių pajamų. '

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

I yra naudingos.-

Katalogo Budas

KALĖDŲ 
Išpardavimas

Telegramų užsakymus “Nau
jienų” ofisas priima nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro paprasto
mis dienomis ir nuo 9-tos iki 
l-mos po pietų — sekmadie
niais. Tekstus galima išsirinkti 
ofise.

(Panašias telegramas galima 
siųsti ir su Naujų Metų pasvei
kinimais. Tokias telegramas rei
kia užsakyti nevėliau gruodžio 
28 d.)

Streikas tame restorane ki
lo 1936 m., kada viena patar
nautoja buvo pašalinta iš dar
bo už nešiojimą unijos ženk
lelio. Prasidėjo pikietavimas 
restorano, nors mažai darbinin
kų prisidėjo prie streiko. Kar
tu prasidėjo pastangos suor
ganizuoti ir visus kitus to res
torano darbininkus.
¥

Restorano savininkai atsi
kreipė į teismą ir išgavo in
džionkšeną prieš dvi unijas, 
draudžianti pikietuoti ir orga
nizuoti darbininkus, nes, gir
di, darbininkai nenorį dėtis

Varanfais Sulaužė 
Cicero Mokinių , 
Streiką v

J 1 b

Prieš kiek laiko kilęs J. Ster- 
ling Morton High School, Ci
cero, mokinių streikas liko 
laužytas. Streikas ten buvo 
lęs pradžioj mokslo metų,
mokiniai laipsniškai vienas po 
kito gryžo į mokyklą. Ilgiau
sia laikėsi 15 mokinių, bet ir 
jie turėjo gryšti į mokyklą, 
kada mokyklų viršininkai, iš
ėmė varantis jų tėvams už ne
leidimą vaikų į mokyklą.

’ Buvo sustreikavę ir 300 mo
kinių Thornton Fractional 
High School, Calumet City, 
protestuodami prieš perdaug 
trumpas žiemos švenčių atosto
gas, nes ten ątostogos prasi
dės tik ateinantį trečiadienį, 
kuomet visose kitose mokyk
lose prasideda šį penkiadienį. 
Bet pasikalbėję su mokyklos 
viršininku, mokiniai sugryžo j 
savo klases.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-fiS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— <• ' „ „ — 9:00 VAL. VAK.

, • PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— — 7:00 VAL. VAK,

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Naujas pirkimo būdas

ŽAISLŲ VEŽIMAI
Vien plieno, 26¥2x
13 col. 7 ¥2 col. dis
ko ratai, gumos tai- 
rai, raudonai ena-

ineliuotas. DIDI $2.50 VERTE ,
TAIPGI:
• COATS
• DRESSES
• SHOES
• JACKETS
• MILLINERY

| • SV/EATERS 
!• SKIRTS

O BLOUSES
• FURNITURE

•— • -• - *

Drabužiai
otyta į kos-

tumerių orderių departamentą 
musų name, arba pasiųstos jums 
į namus—ŽEMA MAIL ORDER 
KAINAI Užeikit, peržiurėkit ka
talogus ir patirkit kiek ištikro 
galite sutaupyti Čia.

Jau milionai taupių žmonių
"erka dėvėjimui per musų kata
logus, o dabar tas būdas yra
siūlomas ir Chicagos žmonėms.

Berniukų 
bus prist

• Vyrų ir
Tos prekės

A glamorous center 
diamond and 4 fine side 
diamonds sėt in fashionable 
solid yellow gold. A lovely 
giftl

The
DIAMOND RING 
5H0WN A8OVE

$35.03

Smerkia slot
mašinas

EASY 
TERMS 

Glodi)’ 
Afrcnged

Generalinis prokuroras Otto 
Kerner, valstijos legalis pata
rėjas, kurio nuomonė, jei nėra 
augštesnio teismo priešingo 
nuosprendžio, yra privaloma 
visiems valstijos prokurorams, 
atsakydamas į Kane kauntės 
prokuroro klausimą, pareiškė, 
kad slot mašinos (mašinos loš
ti iš pinigų) yra už įstatymų 
rybų. Kiekvienas žmogus, kuris 
ti.'ri nors mažiausių ryšių su to
mis mašinomis, kriminaliai nu
sideda ir kiekvienas žmogus be 
jokios baudos gali tas mašinas 
naikinti nes jos neturi jokių 
nuosavybės teisių.

prie unijos.
Tečiaus apeliacijų teismas 

panaikino tokį indžionkšeną 
pasiremdamas tuo, kad laiki
nių indžionkšenų tikslas yra 
palaikyti bylą tame pačiame 
stovyje (status quo) ir jie 
niekad neturi būti naudojami 
kaipo priemone sutaikymui pa
ties ginčo.

Tokis teismo nuosprendis la
bai susiauTins indžionkšenų 
prieš stre'ikierius išdavinėjimą 
ir jie dabar nebegalės būti išda
vinėjami ■ be jokios atodairos, 
kaip būdavo ikišiol. Negalės 
būti draudžiamas ir pikietavi
mas ar tai streiko metu, ar tai 
dedant pastangas suorganizuo
ti tos dirbtuvės darbininkus.

Atidėjo Legalizavi 
mę Bukių

Arklių lažybos nebus legali
zuotos Chicagoje bent iki po 
ateinančio pavasario nominaci
jų balsavimų ir tas klausimas 
bus laikinai numarintas miesto 
taryboje. |

Tai nutarė Kelly-Nash maši-’ 
na po aštraus gubernatoriaus 
Horner pasmerkimo pastangų 
“panaikinti lĮlinois įstatymus”. 
Tad mašina nutarė, kad tas

dhrr

Nuteisė 
Kalėjimam

GRAND OPENING 

ĮVYKSTA GRUODŽIO 18 ir 19, 1937 
4410 Club Tavern

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

4410 So. California Avenue.

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

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

Telefonas CANAL 9585

UNIVERSAL
< FOOD STORES .★

Chicago Mail Order Co.
On Paulina, Irom Congress to Harrison;>

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

ĮSTAIGĄ

C^nly
$QS>5

|BUYS THIS

Pasak generalinio prokurorą 
Kerner, slot mašina yra blo
gesnė dagi už plėšiką, nes plė
šikai tankiausia užpuola labiau 
pasiturinčius žmones, \ kuomet 
ta mašina apvagia pačius ne
turtingiausius žmones. Todėl 
kiekvienas policistas privalo 
jas naikinti. Jei jos randasi 
viešoj vietoj, tai policistas ga
li be jokio varanto areštuoti į- 
staigos savininką, nes nusikal
timas yra papildytas prie po- 
licisto akių.

Nors Chicago j slot mašinos 
yra išnaikintos, bet jų pilna 
yra Chicagos apielinkėse, ypač 
kitose kauntėse, kur įstatymų 
mažiau prisilaikoma ir kur tas 
mašinas kontroliuoja galingi 
politikierių ir gemblerių sindi
katai, kurie iš jų semiasi mil
žinišką pelną.

Pirkite savo apielinkės
• krautuyese

Po puspenktos valandos ta- 
rimosi jury rado graviruotoją 
Thomas McCall, 39 m., kaltą 
dėl išgedinimo Miss Virgin’ia 
Austin iš New Yorko jos kam
baryje Washington hotelyje, 
167 W. Washington St. ir nu
teisė jį penkiems metams ka
lėjimam.

Pati išgėdintoji neįstengė jį 
identifikuoti, nes buvo tamsu 
ir ji puoliko gerai nemačiusi. 
McCall buvo betgi nuteistas 
pasirėmlanti tik jo paties pri
sipažinimu policijai, kurį jis 
teisme bandė nuginčyti, tvir
tindamas, kad prisipažinimas 
buvo išgautas nuožmiu kan
kinimu. Dagi ir išgavusi pir
mą prisipažinimą, policija ap
sisvarstė ir rado jį abejotiną, 
tad privertė jį prisipažinimą 
žymiai pakeisti.

Chicagos koteliuose jau 
daug puoliųjų ir žudymų įvy
ko, bet policijai vis nesiseka 
kaltininkus sugauti, tad ji la
bai ir rūpinosi nors vieną 
žmogų nuteisti.

, ; KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST.M -ST STREET. TEL. PROSPECT 2261

: > i IŠPARDAVIMAS
Penktadienį ir šeštadienį —Gruodžio 17 ir 18 dd.

UNIVERSAL * t

PORK and BEANS
ODESSA KAPOTI •

ŽALI BYNSAI
MAGNES ŠVIEŽUS

LIMA BYNSAI
HOUSEWIFE’S PRIDE

KAPOTI MORKAI

Jumbo* 
kenai

No. 2 
kenai

No. 2 
kenai

No. 2 
kenai

JUDGE RITE

KAPOTI BUROKAI
JŪSŲ PASIRINKIMUI 3 už 25c

No. 2 
kenai

GODDESS OF TIME

'17 JEV/ELS j

... , fi Zr I ■ ■
PINIGAIS ar kreditu

, PAS

,]AN®Vier

4148 Archer Avenue
CHICAGO, ill.

DAINŲ KARNIVALAS
SU VAIDINIMU

Nedėlioj, Gruodžio 19 dieną, 1937 m. 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 SOUTH HALSTED' STREET
Rengia L. K. M. CHORAS. Dalyvaus KROATŲ CHORAS 

Programas prasidės 4:30 vai. vakare. šokiams Įžanga 25c
Todėl visus dailės mylėtojus, simpatikus. Choro rėmėjus /kviečiame 
dalyvauti, nes L. K. M. Choras pirmu kartu rengia dainas su at- 
vaizdinimu. Po programos šokiai prie J. Kenstavičieus Orkestros. 
Įžanga: išanksto 50c, prie durų 65c. Kviečia L. K. M. CHORAS.

A. R. PATRICK
(PETRIKAS)

Turime Didžiausi Pasirinkimą Kalėdinių Dovanų
VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ

Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės, 
Smulkus Daiktai ir t. t.

Virš 15 Meitų Teisingo Patarnavimo

2806 W. 63rd St TeL Hemlock 9220

Big Hit (Piautos ar pusės) 
(TIRŠTAME SYRUPE) 

PYČES
No. 2*A 4QC 2 No- 1 9KC 
kenas ■ w kenas

Mc ^Laughlin’s
MANOR HOUSE

I Rava

P hl’ar.ZSC
" ,-in .. ................................. ..... ..

WILSON’S > Piaustyti
LAŠINIAI V;as 15c .. ..  Illlll>'—

LOOSE - WILES BIS. CO,
Martini Crackers 

pakelis 17c 
Edgemont Chee-It Dykai

Jūsų Draugas Žydukas

Universal
SUGAR PEAS

2 N° 2 27c“■ kenai *■ 1 w
Good Value Country Gent.

KORNAI
2 S..117c

West Bend Early June
ŽIRNIAI

- 3 S. 17c
Wonder Pak

SLYVOS
No. 2’/2 KENAI .. 15c
Royal Pitted RAUDONOS

VYŠNIOS
No. 2 KENAI .... 15c
California 40/50 DŽIOVINTOS

DŽ, SLYVOSg SVARAI -J7 g
POP-O

POP CORN
2 10 uncijų O C p 

pakeliai
BIG HIT . ,

Nlilhi24'-svar 7 Qp5 svarų-v 1 Qp ■illllul Maišas j UU* • maisas | JU

CAMPBELL’S
TOMEIČIU SRIUBA .... No. 1 kenas 7r.

y JKOfoy, m

RINKTINĖS y
GRIETINĖS sv. 29c 

Butter Cookies
1 12 unc. pak Į 5C y

. Trapios—Ekstra /J
Geros—Tai Cookies 

^^. Jusų Vaikams

PALMOLIVE MUILAS 4 už 22c 
OCTAGON POWDER 2 už 9c 
OCTAGON
SKALBIMUI MUILAS 5 už 23c
SUPER SUDS 1!“ud‘,n' 2 papr-- 17C dezė dydžio ■ ■ v
SUPER SUDS (Mėlyn.) Giant ĮAč 

( dėžė ) dydžio B v v
<». 1 į um,>y..............     n i " ■ ii iii., i.ki> i m

BO - PEEP
AMONIA

KVORTOS 91 n
DYDŽIO C I V

UNIVERSAL

KVORTOS 
DYDŽIO

BIG IHIT

Toileto Popiera
3 už 13(!

JONATHAN OBUOLIAI 4 sv. 23<t
PUIKUS OBUOLIAI .......... 4 sv. 19*
SAUSI SVOGŪNAI .................. 3 sv. 10*
SUNKIST GRANDŽIAI > Tuz. 23*

Pamatykite Musų .
MĖSOS DEPARTAMENTĄ

. i&THAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudę auto 
mobihams

• Apdraudę namų nuo 
ugnies

• Apdraudę rakandų
• Apdraudę nuo vagių
• Apdraudę langų
• Apdraudę gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

ror ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doubfe lėsted/Doub/eAdion!

baking 
ffkV POWDER

Sime Mce Todayis45^rsA(fo
25 ounces for 254 v

Full Pack ••• No Slack FiTlin^

bu 
Ąieciatiiti, -wA<rma£t,

MILLIONS OF POUNDS HAVF BEEH 
. USED BYOUR GOVERNMENT



NAUJIENOS, Chicago, ID. Penktadienis, gr. 17, 19'37

.NAUJIENOS
The UthaanUn Daily News

Publiahad Daily Except Sundąy by 
The Lithuanian Nevirs Pub. Co„ Ine 

17M Sent h Haleted Street 
Telephope CANal 8500

i m1 ■■ ■ »>>, 1 * 1 11 1.... ...

Subscription Ratcs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year In Chicago 
3c pęr copy.

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50
45

.. 8c

—-.................... ——1

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

, ,, , ... .į................-*
Naujienos eina kasdien, Išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 S. Halsted 8t.,Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.’

Chicagąje — paštu:
Metams —, ________
Pusei metų__________L
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicago j per išnešiotojus t
Vieną kįpija--------------
Savaitei  ____________ _ 18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metams    —..— _____ $5.09
Pusei‘metų 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams ________ 1, 1.00
Vienam mėnesiui __ ___  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metų ---------------------- 4.00
Trims mėnesiams’------- i-----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu,

ja turi tęisę kandidatus siūly
ti, tai išeina ne rinkimai, bet 
komedija, Balsuotojai neturį 
pasirinkimo: kada ateina galu
tinas balsavimas, tai balsuoto
jai yra priverkti atiduoti savo, 
balsą už tuos kandidatus, ku
riuos jiems pakišo valdžia,

Ar ne panaši rinkimų siste
ma' yra įvesta ir hitleriškoje 
Vokietijoje? Tegu Andrulis pa>- 
aiškina, kuo Stalino rinkimų 
tvarka geresnė už Hitlerio.

POPIEŽIAUS ORDINAI 
‘‘BEDIEVIAMS”

Valdžia ir biznis
, . a... ....į i. ■ —i x

Jau trys mėnesiai, kai biznis Amerikoje smun
ka. Dirbtuves užsidaro arba siaurina produkciją. Dar
bininkai yra atleidžiami, Siuvimo ir audimo pramonės 
susitraukė, gal būt, labiausia.

Apskaičiuojama, kad apie vidurį sausio mėnesio bus 
atleista iš darbo 2,500,000 darbininkų, kurie dirbo perei
tą vasary

Kokia priežastis šito krizio? Artimiausia priežastis 
veikiausia yra ta, kad šiemet federalinė valdžia išleidžia 
viešiems darbams ir bedarbių šelpiinui 300 milionų do
lerių kas mėnesis'mažiau, negu pernai metais.

Taigi be valdžios pagelbos biznis neatsigauna.« O 
tuo tarpu kapitalistai visą laiką rėkia, kad biznis pasi
taisytų, jeigu tik’valdžia paliktų jį ramybėje. Ko gi jie 
nori?

Jie nori, kad butų daugiau bedarbių — tuomet jie 
galėtų kapoti algas, ilginti darbo valandas ir ardyti dar
bininkų unijas; ,

“L. žinios” paduoda tokią ži
nią iš vieno kunigų laikraščio 
(“Panevėžio Balso”): .

“šy. Tėvas Pius XI apdo
vanojo Prancūzijos ministe- 
rį pirmininką Chautempsą 
Pijaus XI ordino didžiuoju 
kryžiumi, o prancūzų .užsie
nių reikalų ministerį Delbosą 
šyento Jurgio ordino didžiuo
ju kryžiumi.”

, / Vai. liaudininkų dienraštis 
dėl tos žinios pastebi:

“Tai, Popiežius socialistus 
apdovanoja šv. ordinais, o 
‘P. B.’ ir kiti musų katalikiš
ki laikraščiai socialistus ir 
net demokratus puldinėja. 
Ar Popiežius musų katali
kams ne,pavyzdys?”/
Na>, čia truputį perdėta. Pran

cūzijos minis tenai Chau temps 
ir Delbos nėra socialistai. Nors 
jų partija vadinasi “radikalai 
socialistai”, bet tikrumoje ji 
yra tik liberališka. Tačiau tuo
du ministeriai yra laisvamaniai. 
Premjeras Chautemps (išt.: Šo- 
tan) yra dagi masonas. ,

Ispanijoje PRIIMA MAHOMETONŲ 
TIKYBĄ

Busimų karų aidai

Jau seniai Ispanijos sukilėliai žada pradėti ‘‘didįjį 
ofensyvą”, bet eina savaitė po savaitės, o to ofensyvo 
kaip nėra, taip nėra. , .

Gen. Franco ne tik nedrįsta pradėti sprendžiamą 
mūšį su respublikos Jėgoftiis, bet jisai ne visur apgina ir 
tas pozicijas, kurias-jisai. laikė iki šiol. Vakar atėjo pra
nešimas, kad vyriausybininkai prasimušė per fašistų 
eiles šiaur-rytiniame fronte ir atkirto Terųel vieškelį ir 
susisiekimą geležinkeliu su Saragossa.

Teruel ir Saragossa visą laiką buvo maištininkų 
rankose. Iš šitų dviejų tvirtovių gen. Franco ketino 
traukti link Valencijos su tikslu atskirti Katalopiją nuo 
Madrido. Bet tas vyriausybininkų laimėjimas gali šitą 
jo planą visai sugadinti

Atrodo, kad gen. Franco jau yra per silpnas su
mušti respublikos gynėjus. Jam sekėsi tiktai tol, kol 
vyriausybininkai neturėjo savo armijos. Bet dabar resr 
publikos armija jau yra didesnė, negu fašistų.

Jeigu sukilėliai umu laikų negaus stiprios paramos 
iš Mussolinio ir Hitlerio, tai iniciatyva pereis į vyriau
sybės pusę, ir tuomet gen. Franco turės dairytis, kur 
geriau pasprukti.

KALBOS APIE NAUJUS 
RINKIMUS ANGLIJOJE

■w»

vėliau darbiečiai gali rinki
laimėti. 1

kad
mus

Londono Darbo Partijos va
das Herbert Morrison neseniai 
pasakė savo kalboje Kooperaci
jos Draugijos iškilmėse/ kad 
eina gandai apie naujus parla
mento rinkimus ateinančiais 
metais, dvejais metais anksčiau-, 
negu bus pasibaigęs parlamen
to terminas. Jisai pareiškė:

“Nors aš neturiu tikro įro
dymo, bet manau, kad bus 
pravartu paminėti gandus, 
einančius aplinkiniais keliais, 
kad tam tikri valdžios nariai 
ir konservatorių centro stra
tegai rimtai galvoja apie rirn 
kimus artimoje ateityje. Į^ąL 
kas esąs numatomas kąda 
nors ateinančiais metais ir 
net už keleto mėnesių.”
Konservatorių vftdai galvoja 

apie naujus rinkimusį nelau
kiant, iki pasibaigs pariamepto 
terminas, daugiausia, tur būt, 
dėl to, kad jie mąto, kaip stip-

AR JIS NEMOKA SKAITYTI?

V. Andrulis pasakoja, kad 
^Naujienos” pirma “šaukė”, jo- 
pei Sovietų Sąjungoje nėrą de
mokratijos, kadangi nebuvo 
slaptų rinkimų.

“O kada slapti’ balsavimai 
įvesta”, rašo jisai, “tai sako 
tie balsavimai negeri.’’

/ l ’ «

Argi dėl to “Naujienos” pei
kia tuos balsavimus, kad jie 
yra ^“slapti” ? Atrodo, k^d ko
munistų laikraščio rędaktorius 
pernoka skaityt arba nesupran
tą ką skaito.

Juk ‘-Naujienos” kritikavo 
stalinišką rinkimų sistemą dau^ 
giausia kaip tik dėl to, kad 
Joję ■slaptf yrą tiktai galutiniai 
balsavimai, o kandidaltų nomi- 
navimas yra, viešas (rankų pa
kėlimu).

Kuomet kandidatai yra’ no
minuojami viešai, prie žvalgy- 

rėja Darbo Partija. Jie bijo, bos akių, ir tik valdžios parti-

tauja, jei Japonija kinus smau- tikroji prasmė tai mokėti pa- 
gia. * r' \

Pusiausvyros palaikymas
šios lygsvaros palaikymui 

taip pat Anglija Europoje ne
nori, kad vokiečiai perdaug su
smuktų, todėl nelabai raukosi 
kai vokiečiai militariniai stiprė
ja ir Ispanijos sukilėliams pa
deda. ‘

štai ir dabar karo konfliktui | niai yra net paskelbęs, kad jis 
tarp Japonijos ir Kinijos kilus tikrų žinių apie Tolimųjų Rytų 
Britų imperijos politikų nervai įvykius neturįs, todėl, esą, nėra 
nepaveikiami. Jie žiūrėsią, pasi- reikalo iš anksto perdaug jau- 
dairysią, patirsią ir tik paskui dintis. Reikia laukti. Tad, šių 
tarsią savo žodį. Neskubą. dienų vietos karų pradžia ofi- 

šia anglų “lėta” užsienio po- cialiai neskelbiama, kariuomenė 
litika vokiečiai, italai ir japonai nemobilizuojama, o karai eina, 
naudojasi. Kitos gi tokios stip-|Tik jiems užsibaigus praneša- 
rios jėgos, kaip Anglija Europo, 
j e veik nesama, kurios žodis
butų tvirtas ir kurie įgalėtų I Viena tokių ‘‘imperijų’’, na, gal 
šiuoš agresorius reikiamai su
drausti. O kadangi oficialiai ka
ras dabar paskelbti v butų Viso
kiais diplomatiniais sumetimais 
nepatogu, todėl mes matome! 
tuos vietos karus einant jų ofi
cialiai neskelbiant. Štai Italija 
juk Etiopiją karo nepaskelbus 
nugalėjo. Štai Ispanijos civilis 
karas taip pat turi visas tikras 
interventinio karo žymes. Juk 
italai ir vokiečiai čia turi pa
siuntę savo armijų tikrąsias da
lis, bet gi dėl to tylima ir į tai 
pro pirštus žiūrima. Mat, oficia
liai niekur nėra pareikšta, kad 
tų dviejų valstybių siunčiamos 
tikros kariuomenes dalys, čia e- 
są eina tik savanoriai... Tokia 
jau diplomatijos kalba, kurios

slėpti tikruosius savo tikslus ir 
norus. Kitaip tarus, kad taria
mai juridiniai viskas butų tvar
koje, kad oficialiai nebūtų gali
ma' prikibti.

' \ i t S

Karai jau nebėra skelbiami
dabar Japonai kinus taip 

pat užpuolė karo nepaskelbus. 
Anglų ministeris Edenas nese-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
. ........ . r vi
žvilgsniu žvelgiant lokaliniai ka
rai į tą ginkluota konf’ikxą na- 
mažu įtraukia ir kitas stambias 
valstybes, skaudžiai paliečia jų 
visokeriopus interesus.

Tarp militaristinių valstybių 
Japonijos, Italijos ir Vokietijos 
yra sudarytos neabejotinai slap
tos sutartys, kuriomis jos yrą 
pasižadėję vięna kitą paremti, 
arba bent viena kitai nekliudy
ti. ' >

Nebūtinai tokios sutartys tu
ri būti daromos raštu, jos gali 
būti sudarytos tik žodžiu pasi
žadant viena kitai nekliudyti. 
Bet reikia manyti ir tvirtinti, 
kad šios trys valstybės tarp sa
vęs yra ne vieną kartą tais vi
sais jiems 
konferavę.

Japonija’ nieku budu viena, 
savo atsakomybe, nebūtų drįsu
si pulti kinus. Tai jau per daug 
didelis kąsnis jai vienai butų 
nuryti. Kinais gyvai yra užin- 
teresuotos USA ir Anglija. Rei
kėjo surasti ir numatyti tokie 
plyšiai, tokie nesųsitarimo pun
ktai tarp kitų didelių valstybių, 
kad butų galima juos Rinkamai 
ir laiku išnaudoti.

Anglijos politika
Jos visos trys tokių daug ne

aiškumų ir gerų progų suradę 
yra Britų Imperijos užsieninėje 
politikoje. Britų Imperijos inte
resai verčia budėti ir gerai žval
gytis, kad SSSR perdaug ne tik 
tolimuose Rytuose, bet ir pa
čioje Europoje neįsigalėtų, kad 
ji neturėtų įtakos Indijoje, A- 
frikoje ir kitur. Jau kelinti me
tai SSSR iš Indijos politinio gy
venimo yra visai pasitraukusi, 
bet paskutiniais metais SSSR 
atsidėjusi stiprino savo mihta- 
rines pajėgas Tolimuose Rytuo
se. ■ /

Tai i Britų imperija visai pro 
pirštus žiurėjo, kaip Japonai 
sukurė tariamą naują valstybę 
Mandžiųrijos pavidafe, SSSR nu
jausdama tą Britų politiką, šiuo 
atsitikimu, labai daug kame Ja
ponams nusileido įr net visai 
neprieštaravo jiems įsigilinti kai 
kuriose salose ar pusiausaliuo- 
se. SSSR norėdama savo vidaus 
pramonę, o ypač stambiąją pra
monę išugdyti, nenorėjo pyktis 
su Anglija.

Ar bus karas? Rodęs, du me-.(: 
tąi atgal viename iš savo laiš
kų esu pastatęs tokį klausimą. 
Vėlesniuose jau laiškuose kalbė
jau, kuriose vietose tąsai busi
mas karas gali ? prasidėti, arba 
tikriau tarus, kurios valstybės 
uoliai karui ruošiasi ir sėja 
žmonijos tarpe •neramybę.

štai' karai jaU eina., liesa, jie 
tik vietos pobūdžio. Turime jau 
užkariautą italų Etiopiją. Inter- 
ventai vokiečiai ir italai skubą 
įsigalėti Ispanijoje ir štai japo
nai jau puola kinus.

Karo jėgų mėginimas
Tuomet, tame są'yo vėliasnia- 

me laiške, įrodinėjau, kad yra 
trys valstybės, kurios paskubo
mis ruošiasi karui,, tai Vokieti
ja, Italija ir Japoniją.

Kaip matome visos šitos trys 
valstybės jau dabar neabejoti
nai savo karo jėgas išmėginą 
vietos pobūdžio karuose. Bet 
jos ne tik čia išmėgina savo ka
rines pajėgas, bet stengiasi už
imti tokias pozicijas; kurios bu
simam didesniam kąrui yra bū
tinos. Tos vietos yra būtinos 
toms valstybėms dvejais sume
timais. Tai strategijai ir karui 
reikiamoms mędžiagojns įsigyti.

Italija norėdama labiau įsiga
lėti Viduržemio jukose jau pa 
priedanga ispanų civilinio karo 
užėmė kai kuriąs Jspanijos sa
las. Vokiečiai tokio pat tikslo 
siekdami skuba įsigalėti Gibrąl- 
taro pakrantėse; Japonai veržia
si į Kiniją,, kad ir čia užėmus 
tinkamus strategijai punktus.

Visoms šitoms valstybėms 
reikalinga karui medžiaga, ku
rios jie pas saye mažai- nepa
kankamai arbą, visai neturi, tai 
geležis, varis, plienas ir kitos 
naugės, reikalingos ginklams, 
gaminti, šitpkių medžiagų pa
kankamai tuyi Ispanija, jų ne
maža yra ir.Kinijoje.

Tiesa, kaip Ispanijoje, taip 
Kinijoje tų trijų 'valstybių inte
resai griežtai priešingoje link
mėje susiduriu su Britų imperi
jos interesais", o Kinijoje ir.su 
USA.

bendrais reikalais

ma, kad karo veiksmai baigti ir 
skelbiamos naujos imperijos.

yalstybių buvo paskelbta Man- 
džurija, kuri iš esmės ir turinio 
yra tik Japonijos provincija, ku
rios pryšakyje pastatytas im
peratorius” ar karalius, štai I- 
talija įveikusi Etiopiją taip pat 
pasiskelbė esanti jau imperija.

Galima net nesutikti, galima 
net smagiai pykti, bet gi Mus- 
solini visai neseniai teisingai pa. 
sakė, kad dabar gyvenama tik 
iliuzijomis. Esą, ir Versalio su
tartis ir tautų sąjunga ir Ispa
nijos civilis karas ir daug kas 

Į kita pasiliko tik iliuzijomis ir 
reikią pradėti; visus daiktus va
dinti tikrais savo vardais. Juk 
šiame jo pareiškime yra daug 
tiesos pasakyta. ;

I (Bus daugiau)

PASAKYK!

Musų korespondentas Betkias 
savo įdomiame pranešime iš 
Lietuvos (“Civilinės metrikaci
jos gyvas reikalas Lietuvoje”, 
žiur. Nauj. gruodžio 15 ir 16 
d. d.), nurodo,_sų._ kokiais keb
lumais tenka susidurti Lietu
vos žmonėms dėl katalikų baž
nyčios užsispyrimo neleisti Lie
tuvoje įvesti civilinę metrikaci
ją. ’

Neturėdamos teisęs išsiskirti, 
šeimos, kuriose vyras su savo 
žmona negali sugyventi, dažnai 
pakrinka. Neretai toks vyras 
arba tokia žmona sukuria nau
ją, “nelegalią”, šeimą, bet tos 
šeimos vaikai neturi . teisėto 
stovio visuomenėje.

Išvengti šitų neteisėtumų, 
žmonės priima kitas tikybas — 
dedasi prie evangelikų, kalvinis
tų ir pravoslavų. Dedasi, paga
lios, įr prie mahometonu! štai 
ką praneša musų koresponden
tas:

“Bet dar kas keisčiausia, 
kad Lietuvoje didėja ir Ma
hometai! Lietuvoje dar iš 
Vytauto Didžiojo ‘laikų yra 

• užsilikę totoriai, kurie jauf 
seniai sulietu vėjo, bet kietai 
laikosi savo tikybinių papro
čių ir savo mahometų tikė
jimo iki šiai dienai neišsi
žada, Turi jie savo kunigus 
pildąs, turi Savo maldos na- 

' mus, turi savo metrikacijos 
punktus, ir jie, kaip ir kitos 
tikybos, iš valstybes iždo 
gauta pašalpas,

qJei kas nors dėl persi
skyrimų negali gauti tinka
mų juridinių patarnavimų 
kitose tikybose, tai eina pas 
mahometų mulą x ir čia su
randa galimybes juridiniai 
naujai, persitvarkusius £avo 
šeimos reikalus - sutvarkyti.

“Sakysime, jei vyriškis 
katalikas x ig sąvo . žmonos 
negauna reikiamo sutikimo 
skirtis ir ji nesutinka jį nuo 
savo šeimos sąitų ątpąląidoi 
ti, tai čia kokia kitą tikybą 
'tuo atsitikimu negali patar
nauti. Tuomet toksai vyriš
kis kreipiasi į maR°metų ku
nigą ir šis j j įvesdina į nau
ją bažnyčią, suriša jį su lu- mai yra statomi aukščiau! už 

r ta žmona. Pretenzijų buvu- visuomenės reikalą.

Slaptos sutartys
y

Mat, Britų‘Imperijos stambu
sis kapitalas žymiomis sumomis 
Veikia Ispanijoje ir Kinijoje. Is
panijoje anglai yra daug pinigų 
sudėję į įvairias kasyklas, o Ki
nijoje tasai kapitalas daugiau- 
sai verčiasi prekyboje. Taip" ly
giai USA kapitalo nemaža yra 
investuota/Kinijos biznyje. Be 
to, USA nėra visai užinteresuo- 
ta Japonijos agresija, jos mili- 
tąriniu stiprėjimu, nės šių dvie
jų valstybių prekybos laivynai 
stipriai konkuruoja kaimyni- 
nuose vandenynuose.

Taigi tie dabar, rodos, pirkau

SSSR ■
savo atsiekė ir ga- 
atsiekė, jos stam- 

žymiai praneša

si žmona į tokį vyriškį nei 
katalikų bažnyčioje, nei. teis
me negali kelti, - nes maho- 
metų tikėjimas leidžia turė
ti kelias žmonas, žinoma, 
negirdėti, kad kas nors bu
tų mėginęs dar kitą žmoną 
turėti, bet su senąją buvu
sia žmona nustoja gyvenęs 
ir naują pradedą šeimos ži
dinį jau su,ta, su kuria ma- 
hometų mulos yra suriša 

. tas.” > -
Korespondentas paminėjo ir 

dvejetą jam žinomų asmenų, 
kurie šitaip, su mahometomj 
mulos pagelia, sutvarkė savo 
šeimos reįkąĮus, . ’

’ Tai šitokie ; dalykai dejasi 
“šventojoje” Lietuvoje. Bet 
katalikų dvašiškija vistiek ne
sutinka paleisti iš savo kon
troles šeimų tvarkymo, atkak
liai priešinasi civilinei metri
kacijai. ,Visos šalys Europoje 
jau seniai turi civilinę metri
kaciją, tik Lietuva ne.
. Bizniški , kunigijos sumeti-

SSSR čia 
na vykusiai 
bioji pramonė 
buvusių carų Rusijos pnamonę. 
O kas svarbiausia, SSSR gerai 
išvystė savo karo reikmenims 
gaminančią pramonę. Štai SSSR 
jau pati, be kieno nors pagelbos, 
pasigamina pas save viską, kas 
reikalinga oro laivynui ir drau
ge gamina kitus ''•moderniškus 
karo ginklus, kaip tankus, tan
ketes, kulkosvaidžius, armotas, 
kas seniau R-je buvo tik pavi
dale embrijono sudaryta. Taip 
pat SSSR per tą laiką tvirtai 
militariniai sustiprėjo, o ypač 
jiems pasisekė /Tolimuose Ry
tuose ne tik sukurti visai savi- 
stovią savo kariuomenę, bet čia 
net naujai įtaisyti ginklams ga
minti dirbtuves, padaryti ge
rus plentus ir žemės ūkį tiek 
pakelti, kad toji, čia sudaryto
ji kariuomenė, visai savistoviai 
gali veikti, šitai kariuomenei, 
karui ištikus, jau nereiktų iš 
Europos gabenti ne tik mautas 
bet ir ginklai. Juk anais metais 
caro Rusija todėl ir prakišo su 
Japonais karą kad kariaujan
čiai kariuomenei' ne tik ginklai, 
bet ir net mainas Ūko iš Eu- 
ropos Rusijos viena vienintele 
geležinkelio Unija viskas gaben-

Ten, kur Nemunas amžių am
žiais tyliai vandenis į Baltijos 
juras neša, tarp lankų, plačiųjų, 
tarp pievų žaliųjų, augo vienui 
vienas vienišas beržas. Tarp tų 
lygumų didžiųjų, tarp laukų ly
giųjų augo jisai vienas tasai 
beržas ilgasis gražus.

Kas jo sėklą čia atnešė, kas 
tą augalotą beržą čia pasodino, 
niekas iš senų seniausių žmonių 
pasakyti negalėjo.

Toli, tik anapus Nemuno pla- 
tausiaus tolumoje, vos akimis į- 
žiurimai žaliavo tamsusis miš
kas didus,, bet tenais nebuvo 
beržų baltųjų, tik eglės, pašys 
tame miške tamsiam j am amži
nai žaliavo.

Vasarą, ar kaitros metu, ar 
audrai siaučiant, perkūnui įnir
tusiam graudžiant, žaibams vi- 
lyčiomis svaidant augo tasai 
beržas baltasis šaunius ir šako
mis lingavo. ^iemą, ar giedrioj 
dienos metu, ar pūgai šėlstant, 
sniegui krintant augalotas ber
žas vienui vienas stovėjo.

Tiek pavasarį saulei žeme Tai
čio j antės, tiek rudenį darga
noms krintant, tasai beržas bal
tavo ir lapais šlamėjo.

Tarp tų pievų gražiųjų, tarp 
lankų lygiųjų augo tasai beržas 
linksmas linksmutis šaunus.

Augo jisai audrų nepalenkia
mas, vėjų nepalaužiamas.

Tegu sau rudenio šalnoms už
ėjus beržas žemėn sėjo auksi
nius lapus gražius. Tegu sau jis 
šaltą žiemą plikas plikutis liūd
nai 
štai 
rus 
mas

Tiek tamsią, tamsiausią nak
tį baltasis beržas iš tolo mato
mai stūksojo, tik skaisčią dieną 
jisai iš toli buvo matytį,

Ar nakties * metu, tamsumos 
glūdumoje, ar žiemą pūgų ir 
pusnių dykumoje tasai aukštas 
beržas praradusiam keleiviui ke
lią rodė.,

— Paklydai, kelią praradai? 
Štai žiūrėk, ana, ar matai tą 
beržą lygumose stovint, tiesiai 
važiuok į jį ir savo tikrų j į ke
lią surasi, savo tėviškę atrasi!

— Važiuok, tasai beržas ge
rasis tau tikrąjį kelią parodys!

Dėkingas paklydęs keleivis 
geros vilties vedamas, beržo ke
lią rodomas linksmai' eina, 
važiuoja tikėdamas surasiąs 
vo kelią.

Pasakyk, kas nors vieną vie
nintelį kartą gyvenime nėra pa
klydęs, kas savo tikrąjį kelią 
nėra praradęs, kas nėra šunke
liu pasukęs? Pasakyk?

Pasakyk? Kas savo beržo ne
ieškojo, kas iš sunkelio pasukti 
nenorėjo, tikrąjį kelią atrasti ir 
savo tėviškę atsiekti! Pasakyk? 

; ..Pasakyk? kam beržas nors 
vieną kartą, vienintelį sykį nė
ra tikrojo kelio parodęs? Pra- 
mintais takais į vieškelį nenu- 
vedęs!

Kas keliavo ir ėjo, tasai ir pa
klydęs buvo, tam beržas ir kelią 
rodė!

Tenais, kur Nemunas iš senų 
laikų amžių amžiais tyliai van
denis į Baltijos juras neša, kur 
plačios lankos žaliuoja, kur gra
žios pievos gėlėmis puošiasi, 
tarp tų laukų lygiųjų, tarp tų 
pievų plačiųjų auga' beržas gra
žus. Auga jisai vienas vieninte
lis vienišas šaunus 
vingiems keleiviams 
lią rodo.

Auga jisai audrų
mas, vėjų nepalaužomas. Tegu 
jisai, dabar žiemos metu plikais 
plikutis šakomis barkšo. Bet ti
kėk, tik pavasarį saulė jo pum
purus palies, jis ir vėl linksmas 
linksmutis visas sužaliuos!

Jis šaltos žiemos metu sau 
sveikas sveikutis švilpaus, o va
sarą kaitrai užėjus savo lapais 
šlamės!

Bet, ar tai vasarą, ar žiemą, 
ar nakties tamsumos glūdumo
je, ar pūgų ir pusnių dykumo
je, tasai beržas paklydusiam ke
leiviui tikrąjį kelią rodys!

• Pasakyk man, kas iš musų 
nėra keliavęs, kas nors vieną 
vienintelį kartą nėra tikrąjį ke
lią praradęs, kas šunkeliu nėra 
bent sykį gyvenime pasukęs?

Pasakyk, kas iš musų pakly
dęs nėra savo tėviškės pasiilgęs, 
kas tikrojo vieškelio nėra ieško
jęs?

Pasakyk, kas iš
beržo nėra turėjęs, kuris mums 
tikrąjį kelią rodęs? Pasakyk?

—Vistaspats

ir pakelei- 
tikrąjį ke-

nepalenkia-

savo šakomis siūbavo, bet 
pavasariui išaušus, pumpu- 
sudėjus vėl žaliuoti links- 
Hnksmutis pradėjo.

■Dabar jau šioji klaida pagrin
diniai yra atitaisyta.

■ Taigi, ir angiai Tolimųjų Ry
tų savų interesuose budėdami 
nepąlankiai žiuri į SSSR čia į- 
rig’ąlejimą ir stiprėjimą ir lyg
svaros palaikymui nelabai rqs-

musų savo

ar 
s a.’

VILNIUS

Vilniaus Storasta gruodžio 
3 d. nubaudė dvidešimts du lie
tuviu po dešimts iki dviejų šim
tų penkiadešimts zlotų 
tu vos Himno giedojimą 
Dieną Rasių kapinėse.

u‘ž Lie-

ir.su
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Detroito lietuvių veiklos

1 w

LSS 116 kp. susirinkimas
LSS 116 kuopa laikė savo su

sirinkimą gruodžio 4 d. IAS sa
lėje. Svarbiausias dienotvarkės 
punktas buvo klausimas susi
vienijimo su LDD, Tas reikalas 
palikta komisijai spręsti. Mat, 
komisija viską galės tinkamiau 
patirti, o paskui raportuoti. ,

Toji pat komisija pranešė, 
jog pragalbas P. Grigaičiui, 
“Naujienų? redaktoriui, nebuvo 
galima surengti, nes pasitaikė 
taip, jog lietuvių gyvenamos^ 
vietose tuo metu svetainės buvo 
išnuomotos. Be to, prakalbų 
maršrutas jau pasibaigė.

Pramogų komisijos narys J. 
Pilka raportavo, jog sausio 22 
d. kuopa rengia vakarienę. Jis 
prašė narius, kad jie kaip gali
mą daugiau parduotų bilietų iš 
anksto. •

Dėl žiemos švenčių kitas su
sirinkimas nutarta nukelti į 
sausio 15 d. Susirinkimas įvyks 
LAS svetainėje.

—Sekr. J. Besasparig

Sėkmingas vakaras
SLA 352 kuopos vakaras pra

ėjo su dideliu pasisekimų. Pu* 
blikos buvo susirinkę per pen
kis šimtus. Dvidešimt penki do
leriai buvo išdalinti konteste da
lyvavusiems berniukams ir mer
gaitėms, kuriuos daktarai pri
pažino sveikiausiais.

šį parengimą vietos biznie
riai ir profesionalai nuoširdžiai 
rėmė. Vien tik garsinimais bu
vo surinkta apie du šimtai do
lerių. Tiesa, rengimo komisijai 
teko pusėtinai padirbėti. Tačiau 
ji jaučiasi tikrai smagiai, kad 
vakaras taip gražiai nusisekė ir 
davė gerokai pelno.

Puikiai buvo' ' strv'aidintas 
“Aukso Veršis”. Labai šauniai 
pasižymėjo Dailės Choras, pa
nelės Onutės Masalskytės vado
vaujamas .

Į vakarą buvo atvykęs nema
žas būrys biznierių ir profesio
nalų.

Plačiau parašysiu kitą kartą.
—M. Kemrišienė

Prašome grąžinti
SLA 35 kuopos vakare, kuris 

įvyko gruodžio 12 
svetainėje, matyti, 
kažkas pasiėmė ne 
kautą.

Kas tai padarė,
somas grąžinti tuojau. Rengimo 
komitetas bus labai dėkingas. 
Gailte pranešti šiuo adresu: 
2041—23rd St. —M. Kemešienė,

Smarkiai pradėjo augti
Tėvynės Mylėtojų Draugija 

smarkiai pradėjo augti. Gruo
džio 12 d. drg. Overaičio na
muose įvyko susirinkimas. Pri
sirašė nauji keturi nariai. Ten
ka pasakyti, jog tai musų darbš
taus drg. Kybarto nuopelnas. 
Jis tikrai tinkamai savo parei
gas eina.

Kaip atrodo, visai 1 trumpoje 
ateityje kuopa turės penkiasde
šimt narių.

Susirinkime buvo išrinkta ir 
nauja valdyba kitiems metams, 
Į naująją valdybą įėjo: M. Ke- 
mešieng (pirm.), A. Strazdas 
(vice-pirm.), J. Overaitis (sek
retorius),, Kazys būtis (fin. 
sekr. ir iždininkas), ir J, Ky
bartas (organizatorius).

Susirinkimas nutarė surengti 
pikniką gegužės gale arba bir
želio pradžioje. -^Lakštutė

“mitingai”, pareiškė

d. Lietuvių 
per klaidą 

savo over-

tai yra pra-

KALBOS PER RADIJĄ
DETROIT, MICH, — Darbi

ninkai, taip sakant, galės savo 
namuose mitingus atlikti. Daly
kas toks, jog gruodžio 5 d. 
UAW unija surengė prakalbas, 
kurios buvo transliuojamos p:r 
radiją. Pirmiausia kalbėjo Carr 
apie tai, jog Fordo darbinin
kams būtinai reikia susiorgani
zuoti ir paskui griežtai reika
lauti geresnių sąlygų.

Kalbėjo taip pat ir Homer 
Martin, kuris yra automobilių 
darbininkų unijos preziden
tas. Tai tikrai šaunus kalbėto
jas, kuris moka dalykus labai 
gražiai ir aiškiai išdėstyti.

Tokie
jis, bus Fordo darbininkams 
saugiausi, čia jau ir šnipai nie
ko, negalės pešti. ,, ,t . .... t.

Kitos prakalbos bus transliuo
jamos gruodžio 19 d. 9:30 'vai. 
ryto iš štoties WJBK. Visiems 
darbininkams pravartu tas pra
kalbas išklausyti.

—-Ex, F. darbininkas
ISPANIJA PAVEIKSLUOSE

Gruodžio, 18 d., 7 vai. vaka
ro, Draugijų svetainėje (4097 
Porter Št.) bus rodomas filmas 
“Ispanija paveiksluose”, Filmas 
vaizduoja karo baisenybes.

Be to, kalbės ir vienas pro
fesorius gydytojas, kuris nese
niai grįžo iš Ispanijos. Jis pa
pasakos apie tas baisenybes, ku
rias atliko sukilėliai.

Įžangos bus imama dvide
šimt centų. Visas pelnas eis lo- 
jalistų parėmimui. —Mariutė

Geriausios Dovanos Kalėdoms
Amerikoje ir Lie
tai tegul “Kalėdų

Jei Tamsta rengiatės savo gimines 
tuvoje apdovanoti Kalėdų dovanomis, 
Dėdukas” jiems užsako Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je Jubiliejinį Albumą—‘didelį, 304 puslapių, gražiai iš
leistą istorinę knygą; arba tegul tas pats “Kalėdų Dėdu
kas” jūsų mylimas gimines, draugus ar jų mažamečius 
prirašo prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje—didžiau? 
sios ir seniausioj lietuvių fraternalės organizacijos.

Susivienijime galima apsidrausti {vairioms 
sumoms, nuo $100.00 iki $5,000,00 ir ligoje 

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

IŠPILDYKITE ŠI KUPONĄ IR PRISIŲSKITE ŠIANDIEN
Susivienijimas. Lietuvių Amerikoje, ~
307 \Vest 30th Street, i
New York> N. Y.
čia prisiunčiu $4.00 už Albumą ir malonėkite jį pasiųsti 
šiuo adresu: . s ' / • _ .
Vardas .......... ....... ..................... ........ .......... .......... ,.............

' • i

Adresas .................................................. ......... ....... ...................
Atsiklausiinui informacijų apie įstojimą į SLA, rašykite:

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

DETROITIEČIĮJ KELIONĖ J TORONTO IR 
ATGAL

Važiuojame
Prieš kiek laiko Detroito Dai

lės Choras gavo z iš torontiečių 
pakvietimą,’ kad atvyktų ir iš
pildytų programą. Kvietė to 
miesto lietuvių socialdemokra
tų grupė;

Choras kvietimą priėmė ir 
nutarė važiuoti. Lapkričio 27 
d. apie 35 choristai susirinko
me prie Lietuviu svetainės ir 
susėdę į šešis automobilius ap
leidome Detroitą. Tai buvo apie 
8 vai. ryto. Patraukėme tiesiai 
Kanados link.

Oras pasitaikė neblogas. Ke
lias irgi buvo visai geras. Todėl 
ir juste nepajutome, kaip pa- 
darėme 250 mylių ir ats durė- 
me Toronto mieste. Pirmiausia 
susiradome Frenzelio namus. 
Tai linksmas7 ir inteligentiškas 
žmogus. Musų prašomas, jis 
tuoj nurodė svetainę, kur nore-, 
jome padaryti repeticiją, kad 
vėliau nereikėtų gaudytis.

Svetainėje
I

Svetainėje radome ir daugiau 
draugų bei veikėjų, kaip antai 
Jokubyną, Kovaliuną ir kitus. 
Asmeniškai jų nepažinome, ta
čiau apie juos buvome skaitę 
Kanados skyriuje.

Suprantamas daiktas, kad 
mums buvo svarbu pirmiausia' 
tinkamai susipažinti su svetaine 
bei scena. Dalykas toks, kad 
mes buvome pasiryžę ir vieną 
veikaliuką suvaidinti. Bet pasi
rodė, jog tai negalima padarytu 
nes scena' vaidinimui visai ne
liko. Prisiėjo tad pasitenkinti 
dainomis. Labai gaila, kad taip 
atsitiko. ”f/

Vakarieniaujame
Kai repeticijos pasibaigė, tai 

Frenzelis ir kiti išskirstė mus 
grupėmis. Vadinasi, bent kelio
se šeimose sustojome nakvoti. 
Mano grupė susidėjo iš penkių. 
Sustojome mes pas p-ią Indre- 
lienę. Tai labai maloni ir inte
ligentiška^ moteris. Ji jau 'turė
jo pagaminusi vakarienę ir lau
kė musų. Vos spėjome susėsti 
prie stalų, kaip atvyko ir bu- 
ffąliečiai. Dalykas toks, kad p. 
Stankevičius buvo nuvykęs į 
Buffklo atsivežti V. Dermaičio. 
Tiesą sakant, dėl jų buvo jau 
reiškiamas susirūpinimas. Ypač 
rūpinosi p-ia Dermaitienė, kad 
su keleiviais kas blogo kelyje 
neatsitiktų, f*

Sutinku parapijonką
Po vakarienės grįžome į sve

tainę, kur jau buvo daug žmo
nių susirinkę, čia turėjau pro
gos susipažinti su p-ia Monkie- 
ne, Iš tarmės ji pasirodė man 
žemaitė. Tad aš ir paklausiau 
ją, ar kartais ji' nėra! nlio Kre
tingos. Pasirodė, kad ji yra1 ki
lusi iš pat Kretingos miesto. 
Tai buvusi Anužaitė. Jos tėvu
kas vertėsi advokatūra ir .aš jį 
gerai pažinau. Kaip bematant 
mės tiek susidraugavome, jog 
tarsi seniai jau. buvome pažįs
tamos '

■ I.. ■■

gos kelis kartus su kanadiečiais 
apsisukti, šia proga turiu pasa
kyti, jog torontiečiai’ yra gana 
linksmi ir draugiški > žmonas. 
Kažkaip greit su jais jgąlima 
susidraugauti. Pasijunti, lyg jau 
seniai su jais pasižįsti. ,

Bešokant, besismaginant ir 
besikalbant štai jau ir dvylik
ta valanda nakties. Orkestras 
sustojo griežęs. Vadinasi, me
tas jauzskirstytis.

Važiuojame miesto 
pamatyti < 

A

Ryto metą gerai išsimiegoję 
pailsėję, mes susėdome prie

gardžių pusryčių. Paskui nuta
rėme važiuoti miesto pasižiūrė
ti. Vienas draugas, kurio pavar
dės neatsimenu, pasisiūlė mums 
vadovauti.

Reikia pasakyti, jog Toronto 
miestas gana gražus ir didelis. 
Jis visai mažai kuo tesiskiria 
nuo Amerikos miestų, 'Matėme 
parlamento rumus, universiteto 
pastatus, ligonines ir kitas gra
žias įstaigas. Ilgai negalėjome 
važinėtis, nes apie dvyliktą va
landą 
vieta. J

ir

turėjome grįžti į vieną

Išleistuvių puota
nuvykome, tai radome 

susirinkusius musų 
ir vietos draugus.

Kai 
j'a'u visus 
choristus 
Stalai buvo apkrauti visokiau
sių valgių ir gėrimų. Papuošti 
jie buvo tikrai šauniai. Mano 
akį patraukė*tikrai puikus tor
tai. Ypač man įdomu buvo pa
tirti, kas ten ^'užrašyta.. Atsisto
jusi pasižiurėjau. Nugi “sveiki 
brangus detrėMiečiai”.

Tat ti&k 'fnane sujudino, jog 
nė juste nepajutau, kaip akyse 
pradėjo žvilgėti ašaros. Tas 
nepaprastas fAion liečiu nuošir
dumas ir draugiškumas sujau
dino ir kitus. •'

Visus susirinkusius pasveiki
no Frenzelis,’ o paskui pakvie
tė Jokubyną tvarkai vesti. Ve
dėjas tuoj pareiškė, jog toron
tiečiai nori, pasveikinti detroi
tiečius. Vos tuos žodžius išta’ 
rė, kaip pasigirdo “ilgiausių 
metų”. Tą dainą sudainavo bū
relis torontiečių.

Nėra reikalo nė aiškinti, kaip 
jautėsi detroitiečiai. Jie buvo 
labai susijaudinę, nors tuo pa
čiu metu ir labai linksmi.

Karališki pietus
Kai daina pasibaigė, tai vedė

jas paprašė visus svečius val
gyti, Pietus tikrai buvo kara
liškai paruošti: čia buvo ir viš
tienos, ir kalakutienos, ir kiau- 

ir visokiausių kitokių
valgių. Tiesiog nežinai žmogus 
nei ką imti, nei ką valgyti* O
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čia ir alučio kiek tik nori. Ir 
taį ne bet kokio alučio, o por
terio, Kaip sakoma, tik gerk ir 
norėk. Tačiau degtinės tai ne
buvo. Tai geras pavyzdys ame
rikiečiams.' Torontiečiai parodė, 
jog ir be degtinės galima tikrai 
smagiai laikas praleisti.

Paskui dar sekė dainos usolo, 
duetai ir t. t. čia jau mus links
mino torontiečiai. Ir turiu pa
sakyti, jog pas juos yra visai 
gerus dainininkų ir su gražiais 
badais.

' Kalbos
choro vedėjai visų var- 
trumpa'i kalbėti. Nuo

Mųsų 
du teko 
savęs ir nuo choro pareiškė di
džiausiu padėką torontiečiams 
už tokį gražų ir širdingą priė
mimą. Kelis žodžius pratarė ir 
V. Dermaitis, buvęs choro mo
kytojas, kuris • dabar gyvena 
Buffalo mieste. Vadinasi, iš da
lies yra toronticčių kaimynas.

Kalbėjo ir Dilienė. Ji vyriau
siai apibudino choro veiklą. Bū
tent, kad choras yra nepartinis 
ir nusitaręs yra patarnauti vi
siems, kas! tik jį kviečia.

P-as Jokubynas dar paprašė 
detroitiečius, kad jie sudainuo
tų kokią dainą. Musų choras 
mielai tatai padarė, sudainuoda
mas kelias daineles.

Atsisveikiname
Kada pasibaigė pietus ir vi

sa programa, tai pradėjome rū
pintis ir apie kelionę. Tačiau 
p. Jokubynas dar mus sulaikė 
pareikšdamas, kad torontiečiai 
dar norį kažkokią dovanė’ę 
įteikti, Ir štai, žiūrime, viena 
moteris atneša didžiausį tortą 
arba pyragą ir įteikia .musų 
choro mokytojai. Įteikusi tortą,

\ Vakaras
štai scenoje pasirodė Ffen- 

zelis. Jis, pasakęs įžanginę kal
bą, pakvietė chorą dainuoti. 
Choras sudainavo apie dęšimt 
dainų, Paskutinę dainą dainuo
jant, maža mergaitė atnešė rau
donų rožių bukietą ir įteikė cho
ro vedėjai, p-lei Masalskytei. 
Tas, bukietas' buvo nuo tos ma
no parapijonkos Mohkienės.

B. Ciburkis išpildė kelis nu
merius akordina. Tuo progra
mą' pasibaigė ir prasidėjo šo- 
kiai. šokiams griežė visai ne
blogas orkestras. Kai įsilinks
minome, tai ir aš tupėjau pfo-

Kultūros kryžkelėse .Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje »— P. Siuvėjas,

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

joj — J. Paleckis.
Žuvys.s surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis -r- A.

Adatas. ’
Kas buvo Vladimiras čertkova^ — 

v Edv. Levirtskas. \ '
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET

Chicago, III.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” '

,, n. .. . ■■ ............. ■mm ■IIIII u...  ....... ..... II ■/

ji dar pridūrė, jog tai yra ski- Kai reikėjo sėsti į automobi- 
rianlas toms Detroito moti- liūs, tai tikrai liūdna buvo pa
noms, kurių vaikai priklauso likti geruosius ir širdinguosius 
chorui ir atvyko torontiečių pa- torontie&us. Mes tikrai esame 
linksminti. » , torontiečiams dėkingi ir ilgai

x x . 'juos atsiminsime. —Arpą.Tas tortas taip pat buvo nuo 
p-ios Monkien-ės.

Musų jaunuoliai nebežinojo 
nė kaip dėkoti gerajai paniutei 
už tokią šaunią dovaną ir šir
dingumą. Su ašaromis akyse 
skiriaus ir aš su savo naujomis 
draugėmis. Išvažiuojant dar 
įteikė gėlių bukietus: vieną 
man, kitą V. Dermačiui, o tra
čią p-lel Masalskytęi, choro ve
dėjai. Tai vis, girdi, atminimas 
nuo torontiečių.

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.
Gcrb. Administracija:

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

Vardas ...............................................................................
Numeris ir gatvė ............................... ................ ..............
Miestas ir valstija ...^........................... ~....................... .

..i , /.Ifa —k———  ■ , r.■ ; —    —...—juaiį,,.

PETICIJA
LIETUVOS VYRIAUSYBEI IR SEIMUI. _

• r '

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

V ardas-pavardė Adresas Miestas

A

• * /

*

•

A '
•

i
i

/ v

• ' '• 
»

*

/ • • ’ ■

/ •
4

t

• •

....1..........\......
A ’ ' . , • r

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

šias peticijas išleido Amerikos Lietuvių Kongreso Centralinis Komitetas ir pla
tiną Visose lietuviu kolonijose Amerikoj. Skaitytojai yra raginami patys pasirašyti 
ir raginti savo kaimynus ir pažystamus padėti savo parašus reikalaujant Lietuvos 
vyriausybės paskelbti amnestiją visiem prieš-fašistiniam politiniam kaliniam.

Minių$20 metų sųkaktuVes Lietuvos nepriklausomybės, vasario 16 di&ną, 1938 
m„ peticija su mažiausiai 100,000 Amerikos lietuvių parašų bus įteikta Lietuvos vy
riausybe* v -

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

Organizacijos ar pavieniai draugai gali jjauti reguliarių peticijų blankų atsi
kreipdami į Komitetą viršuje nurodytu antrašu/ *

--------------------------------------- --------:--------------- ------------------------------------- >
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Diena Iš Dienos
Moterys, Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Gražuolė Lietuvaitė 
Turėjo Operaciją

BRIGHTON PARK — Prač- 
jusią savaitę, lietuvaitė laimė
jusi “N.” konteste 2-ros dova
nos gražuolių titulą, Irene Bud- 
ginas gyv. adresu 4628 So. 
Rockwell St, buvo pasidavusi 
operacijai, kuri, kaip žinia, ge
rai pavykusi. Ligonė dabar ran
dasi savo namuose ir šuoliais 
eina sveikyn. •

Linkime jai greitai pasveikti.
Rep P.

ku-Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito Naujienas, gali įsigy
ti gražų sidabrinį setą dėl šešių 
arba ašluonių asmenų už 6 ku
ponus ir mažą primokėjimą. Si
dabras yra pagamintas geriau
sios ir garsiausios RODGERS 
firmos. Atidžiai perskaitykit 
apgarsinimą, kuris kasdien 
pa Naujienose. —N.

Gruodžio 
Išpardavimas

me

tel-

“Kas atsitiks 1938 
metais?”

Apie šį laiką kiekvienais 
tais visuomenė pradeda mąsty
ti, “Kas atsitiks 1938 me
tais???” šįvakar, per šaltimie- 
ro radio programą iš W.H.F.C. 
stoties (1420 kil.), 7:00 vai. 
vak., girdėsite kalbą ta tema, 
kurią pasakys Standard Fėde- 
ral *Savings ir Loan Asociaci
jos pirmininkas ir vedėjas Jus
tinas Mackevičius.

■ Gruodžio menuo tai 
išpardavimo mėnud.

K /

mėnesį prekybininkai

prekių 
Per tą 
pasiūlo 

pirkėjams ypatingai geras pre- 
kių vertybes. Taigi, tas mėnUp

* '■ L

vienkart, yra ir pirkėjų pelnovienkart 
mėnuo.

Pamestu prašo 
gražinti

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Charles Badene, 24,
Barron, 24

George Bukwa, 20, su Marion
Stokes, 18

su Ann

Chicagos Lietuvių Draugijos 
bankiete Amalgamatų name 
gruodžio 11 dieną pamesta ran
kinis moteriškas laikrodėlis. 
Kas rado, malonėkite sugrąžin
ti į draugijos raštinę, 1739 So. 
Halsted st. Savininkė bus la
bai dėkinga, nes buvo jai labai 
branginama dovana.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Parsiduoda Saugioji

pelnyti., Midwest organizacija 
perka prekes .dideliais krovi
niais ir tiesiai iš dirbtuvių bei 
gamintojų. Suprantama, kad 
taip darant galima ekonomišr 
kiau nupirkti ir pigiau parduo
ti. (Skelb.)

• Paukščių mylėtojai atsi
šaukė į gyventojus, ragindami 
juos pabarstyti duonos ir gru
dų, nes sniegas ir ledas atkir
to normalius paukščių maisto. 
Šaltinius ir dabar jiems tenka 
badauti.

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —

iš tokių progų šian- 
Midvvest Stores orga- 
Kai tik dabar eina

L /

Pasirengę Patarnauti 
Kalėdų Dovanomis •
MARQUETTE PARK — Biz
nieriai Rapolas ir Elžbieta An- 
dreliunai, kuriuodu užlaiko di
delę auksinių iY sidabrinių daik
tų krautuvę adresu 6324 So. 
VVestem Avė., dabar artėjant 
kalėdoms, turi visas krautuvės 
patalpas pripildę vertingomis 

kalėdų dovanomis, kaip tai: 
auksiniai, deirrjantiniai ir si
dabriniai žiedai, įvairios rūšies 
laikrodžiai, muzikališki instru
mentai ir kitokie gražus daly
kai.

Reikia pasakyti, kad šios 
krautuvės prekių kainos yra 
nupigintos, kadangi Andreliunai 
švenčia 15 metų biznio sukak
tuves. Tokiu budu, perkant ka
lėdų dovanas turėkime galvoj 
šią lietuvių krautuvę, kuri va
dinasi Marąuette Je\velry and 
Musical Store.

Kostumeris

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

Pereitą penktadieni kalbėjo 
aukštojo teismo teigėjas John 
C. Lewe, kuris ' pasakė" kad 
“esu vienas iš didžiausių fnde- 
lininkų Standard Federal įstai
gos, ir su didžiu pasitikėjimu 
ir pilna viltimi gakau, kad esu 
pilnai patenkintas, nes visuo
met gavau ne mažiau kaip 4% 
ir niekuomet nebuvo, t.os die
nos, kad aš negalėjau išsiimti 
pinigų”.

Visuomenei turėtų būti įdo
mu išgirsti p. Justino Macke
vičiaus kalbą, nes visi nori 
nors kiek žinoti “Kas atsitiks 
1938 metais ?”. Girdėsite taip
gi, ir Standard Federal Įstai
gos leidžiamą, “Bartkų šeimy
ną” — žinių Reporterį — ir 
smagios muzikos — šįvakar, 
kaip 7:00 vai. Klausytojas.

Vienas 
dien yra 
nizacjjoj. 
didelis prekių išpardavimas ir I 
dar geru laiku, šeimininkės 
šventėms reikalingas prekes ga
li susipirkti liuoslaikiu*, laiku 
ir švenčių valgius pasigaminti 
iš gerų ir šviežių daiktų. Kiek
viena šeimininkė, nėra abejo
nės, daug kepasi pyragų, taigi 
miltų išpardavimas paskelbtas 
irgi laiku. Tokiu budu su pato
gumu eina lygiagrečiai ir san
taupų proga.

Gi Midwest Stores krautuvi- / . ■ 
nirikai, norėdami kaip galima 
geriau savo pirkėjams pasitar
nauti, išanksto užsisakė pre
kes; prekės • dabar šviežios ir 
naujos, o beto, ir didelis pasi
rinkimas. Tad, persiskaitykite 
Midwest skelbimą šiąndien Nau
jienose. Suderinkite* tas kainas 
ir įsitikinkite kiek jus galite

PINIGŲ TAUPYMO

Tryliktas Vaikas 
Mirė Išpardavimas

Jau tryliktas vaikas mirė 
ntfo paslaptingos viduravimo 
ligos, kuri pradėjo siausti tarp 
kūdikių St. Elizabeth ligoni
nėj.

Dabar miręs kūdikis yra Je- 
rofrie Jarosz, 713 N. Hoyne 
Avė. Jis pirmiau buvo susir
gęs ta liga, bet lapkr. 30 d. 
buvo išleistas iš ligoninės kai
po pilnai pasveikęs. Tečiaus 
vakar ryte vėl- buvo atvežtas 
į ligoninę, desperatiškoj padė
tyj. Norėta daryti kraujo per
leidimą, bet jau nebespėjo, nes 
kūdikis greitai mirė.

Vienas kūdikis jau antrą 
kartą liko sugrąžintas ligoni
nėn, nes jis pasveiksta, bet ir 
vėl atkrenta.

GERO MAISTO IR GROSERIŲ
PĖTNYČIOJ IR SUBATO.I, GRUODŽIO 17 ir 18

“MIDWEST” FINEST GOLDEN SANTOS

KAVA- £ sv.m«,ui15c
“PILLSBURY’S” BEST

OII TA i 5svani 241/2 sv- fi O/hOTl ILI n I mai&- 24c maišas (j JjQ
“Pillsbury’s” Blynams Miltai 2 paka£ 18ę 

,. 2 kęnąi 190 
...... Lenas 110

LIBBY’S’ CHILI CON CARNE
“DERBY” TAMALES .....................
<« j Ų s TIC F ’ ’ ■
SWEET CORN No. 2 kenai
“MIDWEŠT~d‘iLL PfČKEES kvort. džiaras
“MIDWEST” MUSTARDA~ 91/2 unc. stiklinė 
“MIDVVEST’’ BRAND CORN OFF THE COB
Del Maiz Niblets 12 unc. kenai 2 už 25 C
“green'giant” " r .
Dideli MINKŠTI ŽIRNIAI 17 unc. ken. 17c

■3 už 25c
150

CJė

Nedaug 
žinotų, 
užlaiko 
ir alie- 
So. Pra

2 Broliai Gazolino 
Bizny

TOVVN OF LAKE — 
lietuvių terasi, kurie 
kad 2 broliai Kasuliai 
gerai įrengtą gazolino 
jaus stotį, adresu 4800
cine Avė. ši apylinke apgyven
ta veik išimtinai svetimtau
čiais, todėl ir biznį juodu varo 
daugiausia su jais. >. Tačiau lie
tuviams vertėtų karts nuo kar
to užsukti biznio reikalais pas 
savo gerus tautiečius Kasiulius, 
kuriuodu duos gerą patarnavi
mą ir gerą gazoliną ar aliejų.

Rep.B. P.

Saugokitės Netikrų 
Pinigų

Federalinė žvalgyba įspėja 
visus saugotis netikrų doleri
nių, kurios yra dabar skleid
žiamos mieste. Dolerinės yra 
1935 m. serijos “Silver Certi- 
ficates”. Tarp raidžių E ir Z 
yra aštuoni numeriai.

Taipgi yra skleidžiamos 
tikros dešimkės su nelabai 
kiu Alexander Hamilton
veikslu ir numeriais 87084.

ne- 
aiš- 
pa-

SUSIRINKIMAI

-Paul J. Petraitis, rast.

t1 .y,,,iir *■

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 
Wardo laikys priešmetinį susirinkimą sekmadienį, gruo
džio 19 d., 1 vai. popiet, -Uollywood svet., 2417 W. 43 St. 
Nariai privalo skaitlingai susirinkti, nes yra daug reikalų. 
Be to, pasirūpinkite su mokesčiais atsiteisti, kad nelaimei 
ištikus nebūtų keblumų.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos prięšmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 17 dieną, 9 valandą vakaro, daktarų 
Strikolio-Vezelio ofise, 4645 S. Ashland Avenue. šiame su
sirinkime įvyks rinkimai naujos valdybos.

Dr. J. J. Šimkus, rašt.
Sekmadienį, gruodžio 19 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj, 

įvyks Svarbus Draugijos “Lietuvos Ūkininko” priešmetinis 
susirinkimas. Prašoma visų narių susirinkti, nes bus val
dyba renkama ir daug svarbių dalykų svarstoma. Taipgi 
atsilikę nariai su mokesčiais malonėkite užsimokėti.

J. Žukauskas, pirm.
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. Ęo konferencijos 
įvyks vakarienė ir draugiškas pasikalbėjimas. Delegatams 
dykai, svečiams 25c. —E. Mikužiutė, sekr.

SPECIALUS 
Pasiūlymas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Ekstra 
Rųšies

Aukštos 
Rųšies

Vertė ■.
$2‘5°

Sidabriniai Setai
. DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galit Gauti Setų Kiek Tik Norite
TIKTAI Už

“Faun”
Design
Gražys

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
si pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotas 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai su’ddaro iš 36 gab iu, 6 akme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

Setas

Su 6 Kuponais

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 ilgiąu laikytų. •

’ z ___

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus pilnas 

ROGERS 
' Sidabro Setas
Tiktai po 990 už 

kiekvieną setą 
su 6 kuponais irge Meat Fo 

Gravy Ladla

“GERBER’S” KOŠTAS MAISTAS visokių padėčių 3 Jtęįai 25c 
“MIDWEST” PUIKIOS”~RŲŠIEŠ^

AFRIKATAI Didelis 2VĮ kenas.... 21 c
“RED CROSS” ŠPAGETAI ar Makaronai sv. paikai___2jnž 19c
“KRE-MEL” PRIESK0NIAr3‘skonių ....... 3 pak. 100
“Justice” TOMĄTO CATSŪP“ididelė‘s~bonkos 2 11090 
uSunkisr GRANDŽIAI 220 did. tuz. 23c 
TEXAS BESĖKLIAI“GRAPĘFRUIT 80~dydžio^ 3 ‘už 10c
DAILUS GELTONI SVOGŪNAI .................. 3 sv. 100
DAHTŲrVlRIMŪI^ .... ....... . 190
“RICHTER’S” PUIKI* ” r’’ '
BOILED HAM ___ ___ ■..........  V2 sv., 23c
PĖRCH FILLETS Be kaulų ....... sv. 180
LOAF CHEESE American ar plytomis .................................. sv. 29c

DAILUS SPAUSTAS ČOTTAGE CHEESE ........    2 sv. 17c

SUPER SUDS Didelis Raudonas Pakas ........... 190
OGTAGON SOAIP POWDER ..................
OCTAGON CLEANSER ................i....... .
“CRYSTAL WHITE” TOILET MUILAS

PALMOLIVE 'Muilas .....
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAltį^ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS ,

3 pak. 140
3 už 140

- 4 Į90
4 už 23c

v. PIRK NUO NES PIGIAU

Y

350 i:

USB Night and Morplltg
Promote a Clean, Healthy Condition
D§1 Akiu suerzintu nuo SaųlSs, Včjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

U VU K M. n fOT jnfant or Adult. At all Druggists.
for Free Eye Book Murinę Company, Dept. II. Ch icago

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

t ,

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

st.

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

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
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ek&tra 15c pašto ir pa- 
kavitno išlaidoms padengti, arba išviso $1.14; Užsakant dėžę paš
tu, rėikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vkrdas

Miestas

Kupono Nr. 5

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija’
t

Gruodžio 17 d.

Labai gardus gėri
mas, 
višką 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tiki 
^įvemus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestn.5 to
temams orderius pa
šančiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų tabeli
' —T- .

INTERNATIONAL 
.Wine & Liųuor Co.

FRANK V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Gerkit Lietu-
Krupniką su

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avi!.

Tel. Rep»’blic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fSrrpened) ..... ............ tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .................. ..................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
nsokius rakandus bei Storus. Ve- 
h.m 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

Kodėl • mokėti Retail 
kaimis už moteriškas 

PANČIAKAS
Pirkdami visas jūsų PANČIAKAS 

tuzinais galit'1 gauti 
WHOLESALE

KAINOM.
Vyrams vilnonė^ ir fancy 

ŠILKINĖS
PANČIAKOS

$1 nn už tuziną 
NUO I "Uv a’U’Šč’an
Hosery Mill Outlet Co.

907 W. ROOSEVELT ROAD

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisip 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
«ke!bimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų hus 
galima gauti.

FOTOGRAFAS'
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd
Tel ENG 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPTTAT.S

_ L1—u-lu—u—I.Į—I_r-L—U~J~. —-—■ -

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI ’12
PA LA GUI PA GELBA $Cfi

LIGONINĖJE .... ............
PALAGO PAGELBA SOA

NAMIE už ....... .............. .
RKZAMTNAVIMAS

OFISE .......... ............
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RĘSTA URANT AI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory M70
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE- 

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA .
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DRAUGIJŲ ATSTOVAI
Amerikos Lietuvių Kongreso konferencija 

Chicago j gruodžio 19 d.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Chicagiškis skyrius turės savo 
metinę konferenciją šį sekma
dienį, gruodžio 19 d. Daugelis 
organizacijų išrinko naujus at
stovus ir nespėjo priduoti val
dybai jų antrapus. Nemažas 
draugijų skaitlius pirmą sykį 
nutarė dėtis į Kongresą. Yra 
draugijų, kurios senuosius at
stovus paliko kongrese dalyvau
ti. Todėl visų organizacijų iš
rinktieji,. atstovai yra kviečiami 
būti konferencijoj. Joje bus'iš
spręsta, kada šaukti visuotiną 
kongreso suvažiavimą; reikės 
išrinkti skaitlingą komitetą to
lesnio darbo varymui; re’kės 
užsibrėžti veiklą buvusiems me- 

. tims; priseis nutarti,' kaip pa
minėsime Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukaktį. Re.ka- 
lavimas Lietuvos politiniams ka
liniams amnestijos, Klaipėdos 
ir Vilniaus klausimas, protesto 
pareiškimas tautininkų valdžiai, 
nes 11 metų atgal šio mėnesio 
17 d. ji prašalino žmonių išr,nk- 
tą valdžią, žodžiu, 3 ra daug, 
darbo ir d?.ug klausimų, todėl 
visi atstovai turčių dalyvauti ir 
savo draugijoj? laporluoti, kas 
nuveikta ir kas veikiama.

Po formalių posėdžių Ameri
kos Lietuvių Kongreso Chic'gcs 
skyriaus konferencijoj, įvyks

draugiškas vakarėlis su užkan
džiais ir programų. Delegatams 
dovanai, svečiams už 25c^

Ir konferencija ir vakarėlis }- 
vyks šį sekmadienį, gruodžio 19 
d., Burinskio (Meldažio) svetai
nėj, 2244 W. 23. PI., 1:30 
popiet.

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

vail.

PAREMKITE FONDĄ PIRMYN CHORO 
KELIONEI LIETUVON!

Rytoj ir Sekmadienį Fondo Kalėdinis 
Bazaras C. L Auditorijoje

CLASSIFIED ADS

----------------  r

Lietuvių Taut. Dem 
Kliubas Šįvakar 
Rinks Valdybą
Susirinkimas įvyks Vengeliau- 

sko Salėje*

Kazimieras Katello

Lietuvių Tautiško Demokra
tų Kliubo priešmetinis posėdis 
įvyksta šį vakarą, lygiai 8 vai. 

i vakare, P. Vengeliaųsko sve
tainėje, 4500 So. Talman avė. 
šis posėdis yra gana svarbus 

j ir kiekvieno nario pareiga yra 
[dalyvauti jame/ nes apart kitų 
svarbių reikalų, bus renkama 
nauja valdyba 1938 metams.

Gerbiami klii/oiečiai, aš ma
inau. kad kiekvienam iš jūsų 
yra aišku, kad kliubo gyvavi
mas priklauso nuo gerumo val
dybos. Iki šiol,- kliubas sugebė
jo išrinkti tinkamus ypatus 
valdyban, taigi stenkimės ir to
liau rinkti tik tokius asmenis^ 
kuriais mes galėtume pasitikė
ti. Beje, ateidami į posėdį, ne
užmirškite ir naujų narių at
švęsti prirašyti į kliubą. Tai
gi, iki pasimatimo ši vakarą, 
Vengeliau'sko svetainėje.

Korespondentas

MOTERYS, ATSARGIAU 
SU PINIGINĖMIS! — D a- 
bar kada būna, didesnis su
sigrūdimas gatvėse, vis tan
kiau pasitaiko, kad mote
rims iš rankų ištraukia pi
nigines, ar šiaip jas apkrau- 
sto. Myrna Weldon rodo 
geriausį būdą nešioti p'ini- 
niginę. Reikia laikyti ją ar
ti po ranka, tvirtai ją ap
kabinus pirštais. Prie taip 
nešamos piniginės vagiliai 
niekad neprieis.

Fondas Pirmyn Choro Ke
lionei Lietuvon nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius rytoj ir 
sekmadienį atsilankyti į Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje 
surengtą Kalėdinį Bazar^.

To parengimo pelnas yra 
skiriamas, kaip nusako Fon
do vardas, ’ finansavimui Pir
myn Choro kelionės Lietu
von. Choro jauni nariai ren
giasi ateinančiais, 20-tais Lie
tuvos Neprikląuspmybės me
tais, nuvykti savo tėvų gim- 
ton žetnėn ir, aplankyti kai
mus, miestus, miestelius bei 
susipažinti su visu Lietuvos 
gyvenimu. Choras taipgi daly
vaus Lietuvos Dainų šventė
je, kuri yra rengiama Klaipė-

Persiskyrė sU šiuo pasauliu 
gruodžio 15 d., 5:50 vai. vaka
ro, 1937 m , .'sulaukęs 21 nx 
amž., gimęs Chicago^ III. 1

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

Gyveno po antrašu 
Epd Avė.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct. 
Laidotuvės įvyks Gruodžio 18 
d., 2»00 vai. pb pietų. IŠ kop
lyčios bus nulydėtas ' i Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Ratel
io giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia-^ 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

%

Nuliud^ liekame,
Motipa. Tėvas, Brolis, Krikšto 

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

50 Dieną Kalėjimo 
Automobilistui

gim. ir

4676 W.

Petkaus

Teismai nė kiek nešvelnina 
bausmių girtiems ir neatsar
giems automobilistams. Jie ne 
tik baudžiami kalėjimu, bet iš 
jų ilgam laikui atimama ir tei
sė vairuoti automobilį.

Taip. Leroy Smith, 3809 S. 
Albany Avė., susilaukė 60 die
nų kalėjimo už važiavimą ne

blaiviame stovyje. Be to per 
• visus metus, negalės naudotis 
savo automobiliu.

Taipjau John Wasko, 2714 
W. 43 St., irgi gavo 5 dienas 
kalėjimo i."ž neatsargų važia
vimą. Jis negalės naudoti au
tomobilį- per 6 mėn.

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

-..................... - 1 . . . . .. . į — Į,
FURNISHED ROOMS

Help. Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

ro mergaitės nevien rinko do
vanas, aukojo, bet kiekvieną 
pagamino ir po rankdarbį ir 
po kelis. Stambiosios lietu
vių firmos, kaip J. F. Budrik, 
tne-, paaukojo brangų radio 
aparatą; Boosevelt Furniture 
Company prisidėjo prie baza- 
ro SU $60 vertės “upholstered” 
—apmušta kėde; Barskis Fur
niture HoUse, 1748-50 West 
47thl Street, paskyrė bazarui 
—naujausios rūšies “indirect 
lighting” — “Three Way” 
grindinę lempą.

(Peoples Furniture Compa
ny, neatsilikdama nuo kitų, 
paaukojo paveiksle ap vaiz
duotą rašomą stalą -— desk ir 
pritaikintą kėdę. Stalas yra su 
lentynėlėmis knygoms, stal
čiais ir rašaline. Tai labai 
brangi dovana papuošalas 
kiekvjenam bute, už kurią 
Fondas yra labai nėkingaš 
Peoples Firmos vedėjams.

RENDON didelis gražus KAM
BARYS, vienam ar vedusiai porai, 
su valgiu arba be valgio.

4630 So. Whipple Street.

RENDON KAMBARYS. Didelis, 
šviesuš, apšildomas, prie mažos šei
mynos. Tel. Grovehill 3825.

5817 So. Sacramento Avė.

Personal 
Asmenų Ieško

TURTINGA NAŠLĖ, be šeimynos 
ieško vaikino apsivędimui, turi būti 
aukštas, gražiai atrodantis, nesenas, 
turi turėti nors kiek turto. Betur
čiai, divorsuoti ir girtuokliai neat- 
sišąUkite. Rašydami laišką įdėkite 
adresuotą konvertą dėl atsakymo.

Rašykit 1739 So. Halsted St.
Box 758. /

cagos _ Lietuviai

draugai ir choro

ir

iš-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

-

Bazare bus .daugybė gražių 
daiktų, kuriuos1 suaukojo Chi- 

biznieriai, 
rėmėj ai ir 

nariai. Cho-

Dovanos Lankytojams

dieną
Prizams trumpus 

virėjos 
skanių

SKELBIMUS
N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI i

7^30 val: vak.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki J 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

ncstis pi

Furniture & FixtuTes
Rakandai-Italsai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio «u Coil 
Baksais Ir rinkom. Taipgi Storą 
fikčerius dėl bile kurio biznio lakai- t 
ta n t svarstykles, registerius ir ice 
bakrius. Cash arba ant išmokčjirtio. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet . 5269.

Business Chances 
rardavltnui Bizniai

TAVERNA PARDAVIMUI geroj 
Švedų apgyventoj vietoj, geras biz
nis. Pigi renda, daug vietos. Prie
žastį patirsit vietoj.

815 West 59th Street.

Negeras būdas 
niginę, nes po pažasčia lai
komą piniginę lengva 
traukti iš užpakalio taip, 
kad nė pati piniginės savi
ninkė to nepajus.

Kitas negeras bųdas neš
tis piiiiginę, nes šiąip neša
mą piniginę lengva 'ištrauk
ti iš rankų. Arba vienas va
gilis atidaro piniginę, o ki
tas iškrausto pinigus*IŠSIUVINĖTI ABRUSĖLIAI

JMte

I fiVAKRL, U h ImIoiIv Visas Pasaulio. 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gčlčs Vestuvėms, Bankietains 

ir Pagrabants.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Negeras yra įprotis pasi
dėti piniginę ant stalo/ap- 
žiurinejant pirkinius, nes 
vagiliams lengva prie pini- 

[ACME-NAUJIENŲ Foto] 
ginęs prieiti ir ją nusinešti.

TEA TOVVELS PATTERN 1590
No. 1590—Gražus išsiuvinėti abrusėliai. Ant kiekvieno 

abrusėlio parodoma ką kasdieną turite veikti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
* 1739 So. Halsted SU Chicago, III.

No. 1590

REIKIA PANTRĖS, MEĖGINU 
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; busų merginų, $8, 
valgis; indų plovėjų, $10.00; kaun- 
terio merginų, $12;
HILLERS EMPLOYMENT AGENCY 
22 E. Van Buren, Wabash 5382— 
5391.

PARSIDUODA ROAD HOUSE— 
biznis ir namas — priešais Taut. 
Kapines — biznis— yra piknikams 
daržas — nėra morgičių — labai 
graži vieta.

SPR1NG INN TAVERN 
82nd ir Kean Avenue, 

Willow Springs 
______ 1...... ....... ................ ...... . ...........

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
roj vietoj, su visais geriausiais įren
gimais. Pigiai iš priežasties išva
žiuoju ant farmų.

23Q1 So. L«avitt Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS tarpe 
dirbtuvių, išdirbtas per 18 metų.

611 West 59th Street.

REIKIA PATURYSIOS skalbyk
lai pagelbininkčs nubaigimo depart 
patyrusios preso opereitorės 
marškinių finišerkos.

GLOBĖ LAUNDRY CO. 
4224 West Division.

PARSIDUODA TAVERNA už 
$650.00. 4 kambariai pagyvenimui; 
pečiuW) šildomi, geroj vietoj — ge
ras biznis. Pašaukite Lietuvišką Žy
duką. Yards 0800.

PARSIDUODA TAVERNA su rui- 
mingrouse, pigiai. Pardavimo prie
žastis—2 bizniai.

2113 So. Halsted Street.

Reai Estate bot Šate 
Namai-žemė Pardavimui

, mis. Dalis pasveikinimų yra
Rašomasis ^stalas su kėde.4 lietuvių kalboje, dalis — ang- 

radio- hpardt’db ir kitos aukš- lų. 
čia u suminėtos dovanos yra 
paskirtus 
tai yra, bus išdalintos nemo
kamai tarp bazaro lankytojų. 
Kiekvienas lankytojas, atėjęs; 
Bazaran gaus po du bilietėliu. 
Vieną pasiliks sau, kitą įines 
į dėžę, iš /kurios bus traukia- ’ 
mi numeriai dovanų paskirs- 
tymuL

Norime priminti lankyto
jams, kad apart įvairių kitų 
Kalėdinių daiktų, bazare bus 
didelis pasirinkimas Kalėdi
nių atviručių ir pasveikinimų 
laiškų labai mažomis kaino-

j choro nariai pildys 
programėlius; musų 
turės pagaminusios 
lietuviškų valgių, o baras mie- 

; lai numalšins visus troškulius, 
i Kas tik ateis, nevien ras daug 
daiktų pasipirkimui, bet pra
leis ir kelias malonias valan
das.

Bazaras tęsis nuo šeštadie
nio, 12-tos valandos iki sek
madienio vidurnakščio. Įžan
ga 10c.

—Fondo Narys.

Trys Garfięld Porko 
Lietuviai — Autom. 
NelaimiąAukos

J., Garadau-

kad pirmi- 
valdybos na-

Korespondentas 
skas.

Turiu pabrėžti, 
nihkui ir kitiems
riams yra mokamos algos. At
sirado tokių geradarių, kurie 
apsiėmė veltui dirbti 
smukimas 
atmetė
žymėję kaip nerimto budo ir 
visokių

bet su • 
jųjų “labdarybę” 

nes tie žmones Y>asi-

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažai Karštu vandeniu šil- 
JjrMKs: Ką 'turite''mainyti t Groser- 
nę, automoilį, etc.——5 kambarių 
cottage, kaina $1800, {mokėti $800 
uidelis lotas.
» Z. S. M1CKEVICE AND CO. 

6816 So. Western Avenue 
Hemlock 0800.buvo laidojamas drg. 

Jonas Burčikas, senas 
narys, per tūlą laiką 
nutarimų raštininku.' 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 63rd Street 

Hemlock 8300.

cOąl
Angiya

kliubo 
buvęs 
Daugelis narių dalyvavo laido
tuvėse, o vėliau kiti grįžo va- 
kmenei ir negalėjo parengime 
dalyvauti. Bet pelno visgi liks 
apie 40 dolerių.

Tarpais susirinkime įvyko ir 
karštų diskusijų, bet. viskas 
pasibaigė tvarkiai. Visi skir
stėsi pilnai patenkinti, kad iš* 
sirinko gerą valdybą 1938 me
tams. Tikiuos, kad kliubas 
augs ir bujos geriau, negu iki 
šiolei.

Kliubo Narys J. G.

Lietuviai Demokra 
tai Rinks Naują 
Valdybą

MODERNAS 2-flatis — 5 ir 6

AUGSTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
lump ..:.................. —■
MINE RUN .... . .............
EGG ..................................
NUT ............. . ................
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75 
6.00
6.00 ■
5.00

....Svarbus Metinis Marųuette
Parko Kliu b o Su i rink imas

ergelių” kėlėjai.
Ligoniai

M. Davidonis ir M. Gaubie- 
nė, ligoniąi, kurie buvo sužei
sti automobilio nelaimėje, at- 
simaldavo. Jie sirgo per kelias 
savaites. Tarp tebesergančių 
dąr yra J. Adams, kuris taip
gi buvo sunkiai sužalotas auto
mobilio nelaimėje. Užsimaldavo 
D. Krisekėnienė, kuri; pasida
vė viduriu operacijai. Linkiu 
abiertis nariams greitai pa
sveikti.

Kn^gų peržiūrėjimui susi- 
rinkimas išrinko J. Pranckų, 
A. Kazlauską ir F. Zalenką, 
kurie sekančiame susirinkime 
išduos pilnį . raportą apie kliu
bo thftą ir narių stovį.

Komiteto nariai J. Brjičaą ir 
Masas išdavė pereito parengi
mo raportu, Pasekmės buvo 
nepergeriausios,

Iš Vyrų ir Moterų Kliubo 
Veikimo

GAKFIeLd PABK. — Vie-
tinis Vyrų ir Moterų Pašalpi- 
nis kliubas laikė , priešmetinį 
susirinkimą, -'gruodžio 12 d. 
Kadangi susirinkimas buvo 
šauktas atvirutėmis, tai. narių 
susirihko gana' daug, Organiza
cijos reikalai svarstyta nuo
dugniai. i

Svarbiausia susirinkimo už
duotis buvo naujos valdybos 
išrinkimas. 1938 metais Kliu- 
bui vadovaus n. • • .

f ■ ■ v j < ■ -’s. ‘ ' i j'

Pirmininkas J. Mędalinskas
Pirm, pagalbininkas P. Sta- 

nonis
Nutarimų ^Raštininkas M. 

Mędalinskas
Finansų Raštininkas K. Ka-

Kontrolės Rašt, V* Manikas 
Kasierius M. Kaziunas 
Kasos Globėjai M. Davidųnis 

ir J.; Bružas
Maršalka—*J> ;Zubavičiį ■ . .

Lietuvių Marųuette Parko 
(13-to tvardo) demokratų kliu- 
bas savo metinį susirinkimą lai
kys šį sekmadienį, gruodžio 19- 
tą, 2 vai. p. p. Marųuette Par
ko lietuvių parapijos salėj 
(prie 68-tos ir So. Washtenaw 
avė.). Susirinkimas svarbus 
tuo, kad jame bus renkama 
nauja 1938-tų metų valdyba.

' cf B » .
Kliubo paskelbtas naujų na

rių vajus prasidės su Sausio 
pirmą ir tikimasi, kad kada jis 
pasibaigs Balandžio 30 d., tai 
didesnė dalis esamų Marąuette 
parke 60(10 lietuvių balsuotojų 
priklausys šiai didžiausiai lie
tuvių politinei organizacijai.

POLtTICUS

ILLINOIS EGG ................... ... $6.85
STOKER COAL .................5.60
MULCAHY COAL CO. 

4028 WENTWOBTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.,

čia {dedu 10 centą ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamo*. Už pakart ojL 
mos duodam* gerų nuo
laidų.Pirkite savo apielinkės 1 

krautuvėse

.Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—-Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotiivėms—

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
. K Ii ■ ■

j Adresas
t

I Miestas ir valstija .

' ■«

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE"



NAUJIENOS, Chicago, 
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LIETUVAITĖ SUNKIAI SUŽEISTA DEGTU
KŲ DIRBTUVES SPROGIME

8 ŽMONĖS APDEGĖ GAISRE DEGTUKŲ 
DIRBTUVĖJE

Spėjama, kad mirs; sužeistoji 18-tos Ap. 
gyventoja

7 mergaitės ir 1 vyriškis apdegė Superior Match Co. 
dirbtuvėj. Dvi mergaitės apdegė gal mirtinai. 
Dirbtuvės durys buvo užrakintos.

Rytoj Tautiškose 
Kapinėse Palaidos 
Kazimiera Ratelio

Superior Match Company 
- sprogime ir gaiši e, kuris kilo 

vakar anksti rytą, jauna, 21 
metų lietuvaitė buvo sunkiai 
apdeginta ir sužeista. Ji yra 
Miss Anna Monde-Mondeika, 
nuo 73 West 17th Pkce, Aštuo
nioliktos Apielinkės gyventoja'. 
Mergaitė buvo paguldyta Pas- 
savant ligoninėje, kur gydyto
jai mano, kad žaizdos yra la
bai pavojingos ir sužeistoji 
mirs. • ♦

> Tarp sužeistųjų, viso 8, yra 
ir kita 18-tos apielinkės mergai
tė, Miss Olga Kodna, 22 metų, 
nuo 1615 South Union avenue. 
Ji taipgi guli Passavant ligoni
nėje. Spėjama, kad ir ji lietu
vaitė ir kad jai gręsia mirtis.

P-lės Mondeikiutės giminės ir 
artimesni draugai vakar po ne
laimės nuskubėjo į ligoninę ją 
pamatyti. Daktarų kalbos apie 
sužeistąją buvo labai peš mis
tiškos. Jos beveik visas kūnas 
yra viena didelė žaizda, visas 
apdegęs. Ji dirbo degtukų dirb
tuvės kambaryje, kuriame kilo 
ekspliozija, davusi pradžią gais
rui. Kambarys buvo pilnas pa
vojingų chemikalų, kurie ūmai 
sprogo, kai nuo trinimosi užsi
degė degtukas.

Superior Match Company yra 
degtukų dirbtuvė, ties 60 West 
Superior avenue. Savininkas 
yra Harold M eitus.

Apskaičiuojama, kad gaisras 
padatė apie $50,000 nuostolių.

Tolimesnės smulkmenos apie 
įvykį paduotos kitoje vietoje.

R.

Prašo 
Pagalbos

I “Naujienas” laišku kreipė
si J. Lapinskas, 1414 So. 50th 
Court, Cicero. Nusiskųsdamas, 
kad serga per 12 metų, Lapin
skas- prašo pagalbos. Atsišau
kia į Draugijas,-kliubas ir “vi
sus geraširdžius žmones”.

(Sp)

Baigs Statyti 
Mokyklą

Mokyklų taryba nutarė baig
ti statyti Verdi Junior High 
School, kuri buvo pradėta 1930 
m., bet nebuvo baigta dėl lė
šų stokos. Mokykla statoma 
prie 56-tos ir Bockwell gatvių.

Septynios mergaitės 'ir vie
nas vyriškis sunkiai apdegė 
gaisre, kuris kilo Superior 
Match Co. dirbtuvėj 60 W. Su
perior St. Dvi iš sužeistųjų 
mergaičių veikiausia mirs. V.sos 
sužeistosios yra degtukų kom
panijos, darbininkes.

Smarkus gaisras siautė per 
porą valandų, visą apielinkę pa
skandinęs tirštuose ir troškinan
čiuose durnuose. '. , -

Gaisras kilo tuoj po eksplozi
jos ir mergaitės pradėjo bėgti 
i gatvę degančiais drabužiais. 
Ten jas taksi ir automobiliai iš
gabeno į Passavant ir Henrotin 
ligonines. ’ \ H-P

Septynios mergaitės guli Pas
savant ligoninėje. Tarp jų yra 
ir dvi gal mirtinai apdegusios 
mergaitės, būtent Helen Turėk, 
21 m., 1124 N. Winchester Avė. 
ir 1,8 gatvės gyventoja Olga 
Kodna, 22 m., 1615 S. Union 
Avė.'

Iš vyrų apdegė Hugh McCa.u- 
ley, 21 m., kuris spausdino deg
tukams viršelius.

Apdegusių mergaičių pasako
jimais, gaisras kilo prie maši
nos, kuri piaustė degtukus. Prie 
tos mašinos dirbo Annabelle 
Murphy, 19 m. ir Olga Kodna.

Vienas degtuku 1 užsidegė nuo 
trinimos ir tuojaųs pasiekė ki
tus degtukuSj kurie ęksplodavo.

Pasak, foremkno Kiėėding, eks
plozijos sekė viena kitą ir grei
tai visa.dirbtuvė paskendo liep
snose. Jis bandęs mergaites iš
vesti per užpakalines duris, bet 
visos jos subėgusios prie prie
kinių durų, kurios buvo užrakin
tos ir ten tupėjo laukti iki du-? 
ris išlaužė Frank Murphy, atva
žiavęs pasiimti ąavo dukterį An- 
nabelle MurphyJ ,5257 S. Aber- 
deen St. Jis kašdiė t atvažiuoda
vęs pasiimti dųktę’rį, tad ir da
bar laukęs prie -durų kada mer
gaitės baigs dą^įįį. Kilus gais
rui jis išlaužė priekines duris, 
mergaites išlaisvino ir nudraskė 
jų liepsnojančiusVdrAbužius. Jo 
paties mergaitė irgi yra su n- 
kiai apdegusi. >

> ■

Gaisras pridaręs nuostolių už 
$50,000. •

Py to j, 2 valandą po pietų, 
Tautiškose kapinėse bus palai
dotas Kazimieras Įčotello, 21 
metų amžius jaunuolis. Laido
tuvės bus dide.ės, nes Kotelių! 
šeimyną; yra plačiai žinoma va
karinėje Chicagps (dalyje.

Velionis Kazimieras buvo ga
bus, inteligentiškas jaunuolis 
ir jo mirtis suteikė smūgį ne 
vien tėvams, bet ir daugeliui 
artimų giminių.

Jaunuolio kūnas yra pašar
votas A. Petkaus koplyčioje, 
1410 South 40th Court, Cicero
ne. Be tėvų, Onos ir Kazimie
ro Ratelio, paliko ir brolis Al
bertas.- Jie gyvena ties 4676 
West End Avenue.

Užuojauta Katelių šeimynai 
t, ' ... Į ■

Mirus sunui Kazimierui Ka
zelio, reiškiame gilią užuojau
tą tėvams pp. Ratelio ir velio
nio broliui Albertui, 
žinę velionį, galime 
prasti, kokį didelį 
mirtis Jums' suteikė.

Stuparų šsimyna,

GERIAUSIA

DOVANA

S

a ■
1 
s

Gerai pa- 
gerai su- 
smugj Jo

I

Išmetė Federalį 
Maršalą

atėjusį įteikti jo žmonai pa
šaukimą į teismą.

Už tą dabar Kesner susilau
kė dviejų bylų — už trukdy- 

53 mą federaliam valdininkui eiti
Jacob L. Kesner, 71 m., 

metė iš savo buto 1725 E. 
St., federalio maršalo padėjėją savo pareigas ir už paniek,ini- 
Glaser, buvusį kumštininką, mą teismo.
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NAUJIENŲ
PRENUMERATA

■ A ė ' . fy
Tegul Kalėdų Diedukas užrašė jūsų Šeimai 
arba .jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.

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

.. . . . • f £ 'J '- ,.

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

’ IšPILDYKIT AITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

$8.00
?5.0d

S

s

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

Aš Čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems me

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

dienos

= Adresas ..............................  „...... ...................... .

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

i
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[Aane Photo*.1
kažkur iš

I ACME-NAUJIENŲ Foto J

O

M
lACME-NAUJIENV Koto]

Penki

baigusi

School

nauji kardinolai

•ėnašą ujama didele ateitis

do j Filipinus pasitikti savo 
vyrą. Jos vyras žurnalistas 
buvo ant Amerikos kanuo- 
lihio laivo Panay, kada jį 
paskandino japonų bombos, 
bet išsigelbėjo. , .

TIKISI BŪTI DAINININKU. — Anna Fitziu, garsi
• • • i ‘

dainininkė ir Chicagos operos viršininke, bando balsą
14 metų laikraščių pardavėjo Milton Vaughn, kuris no- Adeodato Piazza. 

itair.

rėjo pamatyti “geriausią operą”, dabar galės matyti vi- 
sas operas, nes pas jį rasta labai gera balso medžiaga ir 
jam ,pr;

Mrs. Jim Marshall, kuri 
lėktuvu iš Amerikos išskri-

Arthur Hinaloy.
Knzlaa*

f ACJIE-N^c-.ENŲ Foto)•

i’ (ACME-NAUJIENŲ F’ottfJ

NAUJA LĖKTUVŲ KANUOLĖ. — Išradėjas B. P. 
Yoyce iš Uast Orange, N. J., bando savo išradimo nau
ją kanuolę, kuri gali į vieną minutę paleisti 190 virš 
vieno svaro T. N. T. pripildytų šovinių. < *

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Viena rodyklių didelio 
laikrodžio Metropolitan 
Life- Insurance triobėsio 
bokšte New Yorke. Ji yra 
17 pėdų ilgio ir reikėjo 
specialio įrengimo ją įka
binti vietoję.

Giuaeppe Pizzardo 
itaiy.

NAUJI KARDINOLAI
kuriuos popiežius įšventino slaptoje konsistorijoje apie 
vidurį gruodžio mėnesio.

verykų
bet dabar žymi mūviu ak-

) i p- •t

tore, gavo pers'kiras nuo
> ■' . ' ' i i ■

savo vyro Louis J. Meyers,
' P'1' ■ ■

filmų garsų inžinieriaus. Ji
1 Į ' .,į G

kaltino, kad

iiniHiiiitiinHiHHiiiHiiiiiiiiMiiHiiiiiiiiiMiniiniiiiiiHitD-

Weldon "James (kairėj), 
laikraštininkas iš Greenvil- 

korespon- 
Chinijoj ir 
Clark G. 

kurie buvo 
kanuolinio 

ji paš- 
lakunai. 
nėra jo-

važiuodavęs ir tankiai per
kelias dienas ją vieną pa- 

! v'-.
likdavęs namie. 1 .!

' tACME-NAUJIENŲ Foto]

Chicagietė Diana Gibson,
J.HU , Pi.

Lindblom High 
. ’ \ . . Vir dirbusi vienoj ce-
sankrovoj Chicagoj,

le, S. C., buvęs 
dentu Nanking, 
medikalis Įeit. 
Grasier iš <Pa./ 
ąjit Amerikos 
laivo Panay, kada 
kandino Japonijos 
Bet apie jų likimą 
kių tikrų žinių.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Ermenegildo Pellegrinetti 
v lUly.

[ACME-NAUJIENŲ Foto j

AMERIKIETĖ NUŽUDYTA PARYŽIUJE. — Miss 
Jean de Kbven, 22 m-, iš Brooklyn, N. Y., šokėja, kurią 
Paryžiuje nužudė Eugene Weidmann, pabėgęs Vokieti
jos nacis. Jos nužudymas iškėlė aikštėn žudynių sin
dikatą, kuris žudydavo žmones dėl pinigų. Weidmann 
prisipažino nužudęs Šešis žmones, jų tarpe dvi ameri
kietes. Bet manoma, kad tas sindikatas daug daugiau 
žmonių nužudė, nes jb bute rasta net 11 moterų drabu
žiai, neskaitant nužudytų vyrų.
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