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Lojalistai Paėmė Nelais 
vėn 200 Sukilėlių

SUKILĖLIAI, BĖGDAMI NUO LOJALI 
STŲ, PALIEKA GINKLUS. VALDŽIOS 
LĖKTUVAI TRUKDO FAŠISTŲ SU

STIPRINIMUS
lėlių ginklų, kuriuos šie pali
ko bėgdami

Mušis ėjo • 
pūgai siaučiant. ' ' .

Teruel randasi 135 mylias į 
rytus nuo Madrido, Aragono 
fronto pietų gale, čia sukilė
lių kariuomenė ilgą laiką grū
mojo Madrido-Barcelonos-Va- 
lencijos susisiekimui.

Dabartinis mušis Teruel 
fronte skaitomas didžiausia

J

nuo lojalistų.
smarkiai sniego

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 17. — Penktadienį buvo 
trečia diena, kai Ispanijos lo
jalistai pradėjo ofensyvą prie 
Teruel 'miesto. Jų veržimąsi 
pirmyn dar nebuvo sulaikytas. 
Lojalistai pusiau apsupo Te
ruel.

Sukilėliai mėgino atgabenti 
sustiprinimų į mūšių vietą. 
Tačiau vyriausybės lėktuvai 
užpuolė ir sulaikė sukilėlių ka
valeriją siunčiamą į Terpei, valdžios ataka prieš sukilėlius 
Padaryta skaudžių nuostolių ir huo rugsėjo mėnesio, kai loja- 
traukiniui, kurs gabeno sustip- listai paėmė Belchite, 25 my- 
rinimų fašistams į Teruel. |lių tolumoje nuo Zaragoza.

Lojalistų vyriausybės prane-' šiauriniame Aragono fronte 
Šimais, jie suėmė 200 sukilę- oras sulaikė visas karo opera- 
lių, jų tarpe tris karininkus, cijas, nes iškrito daugiau kaip 
Teko lojalistams nemažai suki- šešios pėdos sniego.

h

[AOME-NAUJIENŲ Foto]

NAUJAS LĖKTUVAS. — Holandijos lakūnai Lon
done bando naują Amerikos dvivietį trijų ratų lėktu
vą. Jis galys pasikelti nepalietus vairo ir nusileisti be 
pavojaus apsiversti.Pranašauja ilgoką Uniją pripažino nu

depresiją
Pa., gruod-

Steel Workers Or-

sikaltus rakietu
____________ į

NEW YORK, N. Y„ gruod
žio 17. — Federalė džiurė ket-

P1TTSBURGH, 
žio 17. ____ _______ „
ganizing Committee penktadio- j virtadienio vakare rado kaltus 
nį pabaigė plieno darbininkų 9 asmenis ir tris u*nijų orga- 
suvažiavimą. Suvažiavimas pri-' nizacijas puošniųjų kailių pra- 
ėmė raportą su instrukcijomis nionėje. •

• unijos viršininkams kai dėl «t-
naujinimo sutarta „sd 446 Pasibaigus jos

plieno konpMijo.piį^... |po dŽffe
Tarp kita ko raportas jspC-.rė nuteisė International Fur 

ja darbininkus ir visą šalį: į Workers uniją ir du jos loka- 
“Mes turime pakankamai iii-į lūs, be to, nuteisti du buvu- 
formacijų iš vadui, kad dabar
tine depresija tęsis ilgiau, ne
gu dauguma žmonių mano. Di
dieji plieno darbai uždaryti 
bent šešiems-aštuoniems mėne
siams.”

Byla tęsėsi penkias savaites, 
nagrinėjimui,

šieji unijos prezidentai ir Ge 
nėr ai Fu r 
korporaęijos generalis 
džeris Nat Rosse.

Dressers Factory
mana-

Dr. Frank nominuo- Woolwortho darbi 
tas republikonų gru- ninku streikas te-

pei vadovauti besitęsia
NEW YORK, N. Y., gruod-ST. LOUIS, gruodžio 17

Dr. Glenn Frank, buvęs Wis- žio 17. — Visoj šalyje žinomų 
consin universiteto preziden- 5c, ir 10c krautuvių — Wool- 
tas, penktadienį tapo nominuo-! worth "'Stores — darbininkai 
tas < pirmininku ^grupės >repub*: tebestreikavd^enktadienį. St^ąi- 
likonų, kurią parinko republi- kas ėjodviejose-, krautuvėse 
konų nacionalis pildantysis ko- Brooklyne ir vienoje krautu- 
mitetas partijos programai (po- vėje Bronxe. 
licies) nustatyti.

Iš ' Illinois 
įeina buvęs
Lowden, Chicagos advokatas for higher pay, 
James Douglas, Northwestern her millions and runs away 
universiteto profesorius EaiT 
De Long, Montgomery Ward 
Co. galva Sewell Avery, Mor
ton Salt Co. galva Sterlihg 
Morton ir teisėjas Oscar Nel- 
son.

184 vyrai ir 5 mote
rys areštuoti Detroi
te prie Fordo įmonės

gruodžio 
policija 

5. mote-

DETROIT, Mich., 
17. —. Ketvirtadienį 
areštavo 184 vyrus ir 
ris prie Ford Motors Co. įmo
nės. Jie dalino unijos litera
tūrą Fordo darbininkams. Areš- 
ti.*o tieji kaltinami peržengę 
uždraustą zoną.

Ryšium su šiais areštais iš
kelta federaliąme teisme byla 
tikslu išspręsti klausimą, ar 
Dearborn miestelio valdžia tu
ri teisę nustatyti vadinamas 
“uždraustas” zonas.

. ... "■ ' ■ ■' ' 1 ■ '■•*>4' - .

Nuteistieji už maiš 
tą prašo nauja 

teismo* • . i

gruod- 
teismo 
kėlimu

BALTIMORE, Md., 
žio 17. — Federalio 
džiiirė pripažino kaltais 
maišto 14 jūreivių, kurie bu
vo paskelbę "sėdėjimo streiką 
Jungt. Valstijų laive Algic, 
Montevideo mieste, Urugvaju
je. Nuteistųjų advokatai deda 
pastangas naujam teismui iš
reikalauti.

Ir policininkai para 
gavo ašarinių 

bombų

Prezidentas priešių 
gas referendumui 

karo klausimu

Prez. Rooseveltas 
užklaustas penktadienį 

jo manymu, referendumas

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 17. 
buvo 
ar:
karo klausimu atatinka Jungt. 
Valstijoms. Jis kategoriškai 
pareiškė — ne.

Dlinois angliakasių 
byla baigiama

IŠ LIETUVOS
BALTIJOS VALSTYBĖS STIP
RINA SAVITARRPIO VIENY

BĘ IR REMIA TAUTŲ 
SĄJUNGĄ

TALINAS. — Gruodžio 14 d. 
Septintojoj Baltijos valstybių 
konferencijoj nutarta , laikytis 
nuošaliai nuo idealoginių kovų 
ir palaikyti ištikimybę Tautų 
Sąjungai stiprinant tarptautinio 
saugumo idealą. Konferencijos 
nusistatyta dar aktyviau stip
rinti 1934 metais tarp Baltijos 
valstybių sudarytus ryšius.

Nė viena iŠ mažųjų valstybių, 
kaip Lifetuva’, Latvija ir Estija 
netrokšta karo ir kiekvieną pa
stangą atitolinti karą remia. 
*Bet tos valstybės gyvena tarp 
valstybių milžinų, kurių intere
sai, • siekiai ir idealiniai įsitiki
nimai dažnai yra priešingi. Bal
tijos valstybės nuo didžiųjų 
valstybių antagonizmo stengiasi 

akytis nuošaliai.

SPRINGFIELD, III., . gruod
žio 17. — Penktadienį byla, iš
kelta 34 asmenims ryšium su 
smurto žygiais Illinois kasyklų 
distrikte 1932 metais ir vėliau, 
ėjo prie galo. Liudininkai bu
vo išklausinėti, gynėjai ir kal
tintojai savo pusę perstatė 
džiurei. Teismas paskyrė po 
pusketvirtos valandos kaltinto
jų ir gynėjų paskutiniams ar
gumentams. Taip kad džiurė 
tikėjosi gauti vakare bylą 
sprendimui.

Kaltinimai byloje buvo daro
mi šitokie: kad kaltinamieji 
nusižengė tarpvalstijinės ko
mercijos nuostatams, trukdy
dami pašto operacijas; kad jie 
44 atvejais išsprogdino bom
bas arba mėgino jas išsprog
dinti kasyklose ir geležinke
liuose, kurie gabeno anglį iš 
kasyklų.

Kaltinamieji 34 asmenys yra 
progresyvių angliakasių unijos 
nariai. Smurtas ir ryšium ^ti 
smurtu iškelta byla buvo pa-, 
seka įovos tarp U.M^V. ir pro- 

valsti-

Daug sniego ir griau
stinis

PLUNGĖ. — Pirmasis snie
gas pasirodo lapkričio 13 d., 
šeštadienį, snigo sekmadienį ir 
pirmadienį 15 vai. jau* buvo 26 
cm sniego sluoksnis. Nuo dau
gybės sniego nulužo net me
džių šakos. Dėl gilaus sniego 
sluoksnio pavėlavo net auto- 
motrisa. Charakteringa, kad 
pirmadienį apie 12 vai. snin
gant sužaibavo ir kelis kartus 
sugriaudė griaustinis, (bj

KANŠASvCITY, Kas., gruo
džio 17. — Penktadienio rytą 
minia pikietuobojų pasitiko at
vykusius į; Fordo įmonę dtt 
šimtus > . streiklaužių-1-* akmeni
mis, bonkomiš ir pagaikš
čiais. -

, Policija šoko gelbėti streik
laužius. Ji ėmė mėtyti į pikie- 
tus ašarines bombas. Staiga 
vėjas pasisuko ir pradėjo neš
ti dujas patiems policininkams, 
šie ėmė kosėti, čiaudyti ir aša
roti, paragavę savo pačių vai
stų. Vienas' policininkų dagi 
teko nugabenti į ligoninę.

Iki šiol policija jau yra areš
tavusi per 300 pikietuotojų.

seka kovos tarp U.M?\V. 
gresyvių unijos Illinois 
joje. Brangųk butaiPikietuotojos t merginos ne- 

į sakytą grupę šioj o iškabą G<sųk karakteringu 
gubernatorius užrašu: “While we’re on Strike 

Babs takes
.M

Dalykas toks, kad Wool- 
worth milionų paveldėja, buvu
si Barbara Hutton, o dabar 
grafienė Haugwitz, šiomis die
nomis Išsižadėjo Jungt. Valsti
jų pilietybės.

TAURAGĖ Tauragė šiuo 
metu turi jau daugiau kai]) 
13,000 gyventojų, įsikūrusių 
daugiausia naujuose visai pa
dorios išvaizdos namuose, ku
rių kasmet net po keliolika 
atsiranda. Butų \ stoka, kuri 
buvo tiek aktuali kariuomenės 
dalims į Tauragę atsikėlus, šiuo 
metu jau beveik pašalinta, nors 
patogių butų vis dar nedaug. 
Vidutiniško didumo su patogu
mais butas ir dabar dar mo
ka 140—180 lt per mėnesį. 
Miesto pakraščiuose butą, iš 
2—3 kambarių be patogumų, 
gali gauti už 40—50 lt. vieno 
dviejų kambarių ir virtuve — 
20—40 lt. per mėnesį.

kaJungt. Valstijų 
binetas svarstys

Panay įvykįRyšium su šia byla 52 • kiti 
asmenys ir korporacijos prisi- 

i visiems 
paskirs 
d. 1938

uni jos veikiančioji su kom- pažino kalti esą. jiems
panijomis sutartis išsibaigia 
vasario mėnesio 28 dieną 1938 
m.

—i.. į. i —— b

Protestuoja japonų 
areštavimus

Rusijoje

federalis teisėjas Knox 
bausmes sausio mėn: 10 
m.

Protestuoja C.I.0 
organizatoriaus 

paskyrimą

Du pabėgo iš garsio
jo kalėjimo

kaltinimą f,u- j 
elgiasi nedera- 
civilizuotai ša- 
sako, jogei ru-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 17. —- Michigan valstijos 

I gubernatorius Murphy pasky
rė į Michigan Valstijos Gero
vės Taęybą Richardą Franken- 
steeną, C.I.O. organizatorių. 
Kongresmanas Hoffman, atsto
vų buto narys iš Michigan val
stijos, užprotestavo guberna
toriaus akciją: protesto prie
žastis ta, kad ‘ Frankensteen

TOKIO, Japonija, gruodžio 
17. — Japonų užsienio reika
lų ministerija penktadienį pa
reiškė formalų 
sams, jogei jie 
mai bet kuriai 
liai. Kaltinimai
sai yra areštavę ir laiko be 
teismo daugybę japonų. Dėl to 
japonai reikaluja atsakingo 
rusų paaiškinimo.

Japonų spauda praneša,' jo-1 yra unijų organizatorius,
gei rusai tebedidina savo k a- ■ ----------- »-----
riiromenės jėgas Vladivostoke. . • •ix«.
Ir ateinančią savaitę Vladivos- Nebeturi vilties pre- 
toką pasieks du kreiseriai, 18 ZldeiltO praŠytUS 
submarinų ir šeši —• - r
Rusai, japonų 
praėjusią savaitę 
'Vladivostoką 110 
600 aviatorių.

naikintifyai., • j ± '•vi'*
pranešimais,1 ĮStatymUS ISlClStl

atsiuntė į •
lėktuvų ir 1 WASHINGTON, D. C., gruo 

džio 17. — Washingtono ko 
..........—------ r- respondentų pranešimais, kon 
mIgreso vadai nebeturi vilties da 

bar laikomoje specialioje kori

SAN FRANCTSCO, Cal., gr. 
17. — Ketvirtadienį pabėgo iš 
Alcatraz kalėjimo du kaliniai 
— Ralph Roe ir Theodore Cole. 
Tai pirmas pabėgimas kalinių 
iš šibs vietos nuo .‘1934 metų, 
kai federali valdžia paėmė ją, 
nes kalėjimas yra gerai apsau
gomas ir randasi ant salos pus
antros mylios atstumęje nuo 
kranto.

Policija ieškojo pabėgėliui 
dokų sandeliuose, kariuomenė 
dabojo įlankos pakraščius. Ka
lėjimo viršininkas Johnston 
reiškė nuomonę, kad pabėgė
liai paskendo pavojingose van
dens srovėse, plaukdami į kran
tą, 'jei niekas jų nepaėmė į 
valtį.

Roe ir Cole pabėgo dėka ne
paprastai tirštos miglos, kuri 
buvo> apgaubusi Alcatraz salą 
praėjusį ketvirtadienį.

.*■ •

Igreso sesijoje išleisti nė vie-
X/ II įno įstatymo, kuriemst prez;

Rooseveltas buvo sušaukęs se- 
Vadaį ' deda pastangas

M
Chicagai ir apielinkei fede-’gjją Vadai, deda pastangas 

ralio oro biuras šiai dienai pra- taip sutvarkyti kongreso dar- 
naSauja: buotę, kad farmų produktų

Daugiausia apsiniaukę; ma- kontrolės ir algų-darbo valan- 
žai pakaitos temperatūroje;' dų bilius galima birtų priimti 
saulė teka 7:13, leidžiasi 4:20 tuoj po'Naujų Metų, regillia- 
valandą. H? kongreso sesiją atidarius

Kariuomenė pašauk 
ta su potvyniu kovo 

ti Romoje

Svarsto suvaržymus 
svetimšaliams Mek

sikoje

ROMA, Italija, gruodžio 17. 
— Penktadienį jau buvo šeši 
įmonės paskendę potvynyje 
Romoje. Tūkstančiai darbinin
kų ir kariuomenės būriai dar
bavosi tikslu . neleisti | Tibro 
vandenims užlieti miesto cen
trinę dalį. v "

Vanduo Tibre pakilo 55 pė
das ir 7 colius. Tai buvo di
džiausias pakilimas 67 metų 
bėgiu. Tačiau* jis dar tebeki-bėgiu. Tačiau* jis dar
•lo. ■ . ; /'

Kariuonienė gelbėjo 
tojams kraustytis iš 
vandeną apięlinkįų.

Milionas viršum 
balsavo prieš Sta

liną

gyven- 
užlietų

MASKVA, Spvjętų Rusija, 
gruodžio 17. —- Patikrinimas 

ijysį sekmadienį20 žmonių sužeista fvrZ£. Prač . .......
traukinio nelaimėje' rinkimų^ Soyietų Rusijoje pir- 

| madienį, gpuodžjo 17, parodė, 
DETROIT, Mich., gruodžio kad visgi ątąįrado 1,194,476 to-

17. — Pere Marąuette paša- kie- asmenys, kurie balsavo 
žięrinis traukinys, važiavęs į prieš Staliną.
Bay( City, nušoko nuo bėgių' 'Viso rinkiipuoee balsų pa- 
16 mylių atstumo j e nuo De- duota 94,138,159. Dėl įvairių 
troito. Du* vagonai apvirto. 20 priežasčių, 2424,890 bal$Q pa- 

c ■* įskaityta negerais
• * • i T

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 17. — šiuo lai
ku Meksikos atstovų butas 
svArsto bilių, kurs taikoma 
svetimšalių veikla) suvaržyti.

Bilius nori, kad šalis butų 
paskirstyta į zonas, kur sve
timšaliai gali arba negali gy
venti; \ kad svetimšaliams bu
tų' leista verstis tik agrikul
tūra, indu*strijOs gamyba ir 
eksportų; kad valdžia nustaty
tų nuošimtį svetimšaliams lei
džiamų verslo įstaigų; kad vi
si svetimšaliai, įvažiavę į šalį 
kaipo pramonininkai ir ats.tver 
žę mažiau nei $5,550, butų de
portuoti ; kąd pili.etyLČs teisių 
nuteikimas butų apribotas, ir 
kad įstątymai, nusaką darbi
ninkų samdymą, dar dideshę 
pirmenybę duotų meksikie
čiams, negu dabar.

- Gautais čia prane-

Japonai pietų 
Kinijoje

HONG KONG, Kinija, gruo
džio 17
Šimais, japonai planuoja užim
ti tris pietų Kinijos uostus, 
būtent Foochow, Amoy ir Swa- 
toW. Kiti pranešimai sako, kad 
jau japonai ir kinai susirėmė

WASHINGTON, D. C., gruo
džio' 17. — Admirolas William 
D. Leahy, Jungt. Valstijų lai
vyno operacijų viršininkas, po 
ilgos • konferencijos su prez. 
Rooseveltu pareiškė, kad padė
tis dėl Panay laivo paskandi
nimo yra labai įtempta.

Prezidentas ir jo kabinetas 
svarstys išsamiai klausimą 
nay ir apšaudymą žmonių, 
rie, gelbėjosi iš skęstančio 
vo.

PaT 
k ir
iai-

Panay kapitonas James J. 
Hughes penktadienį kaltino ja
ponus sužiniai ir tiksliai pa
skandinus Jungt. Valstijų lai- 
v?.

Pinigų mažiau rin 
koje, negu pernai
WA5HINGT0N, D. C., gruo

džio 17. — Federalios rezervų 
tarybos pranešimu, padidėji
mas pinigų apyvartoje per. sa
vaitę, kuri pasibaigė gruodžio 
15, buvo tarp $5,000,000 ir $6,- 
000,000. Pernai tuo pačiu laiku 
padidėjimas siekė $55,000,000. 
Reiškia, šiemet prieškalėdinis 
biznis yra sumažėjęs.

Trys pašauti prie 
Fordo įmonės

KANSAS CITY, Kas., gruo- 
džio 17. — Trys asmenys bu
vo pašauti prie Fordo įmones; 
kai policija užpuolė pikietuoto- 
jus penktadienį.'

PASIUSKIT 5J 
GIMINĖMS “U
LIETUVOJ

DOVANŲ
KALĖDOMS

0 JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKA KALfiDŲ 
PASVEIKINIMO KORTE
LĘ DYKAI.

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

NAUJIENOS
1T39 So. Halsted SI.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

* 1 vai. popiet.

pasažierių sužeista

■



■ NAUJIENOS, Chicago, ID.' ™ šeštadienis, gruod. 18, 1937

RADIO Inados. Juos leidžią it finansuo
ja Jos. F. Budriko radiu ir ra
kančių kraiTtuvę, 3409 *Sp. Hal
sted st., kurioje dabar eina dL 
delis prieš-Kaledinis išpardavi
mas specialiai nupigintomis kai
nomis. Terj buvęs

i __ L .

nąmų reikmenis didžiausiu pa
togumu ir nepaprastų pipirų 
sutaupomu. ?įdpamirškite pa-, 
siklausyti. Rep. J.

Budriko Programa's 
WCFL

kas norite pasiklausyti pui
kaus radio programo, nepa
mirškite nusistatyti savo radio 
sekmadienį, # gruodžio 19 ant' 
970 kil., stoties WCFL, 7:3Q j^aį^uo^ Harmoningaą Progress 
val.^ pakarę. Išgirsite Kalėdų yyj.y Į^iętas, žylius SpĮistąi, 

Muzika, Pranešimai, L f.

Gražus Prieškalėdinis 
Radio Programas

TheSngiishColumn

Diedukų—Santa Claus su Ka
lėdiniais linkėjimais, žymių
Operos dinininkę Helen Bar-' Rytoj, sekmadienį, Ll-tų va- 
tush, dainininkų Stasį Rimkų prieš piet, užsistatę sa-

BIJŪNĖLIS 
HMites

4>on’t be long now Lili 
be Jiaving an affair of our

\ve

ir, žinoma, gerėsitčs šaunia mu- YQ ra(lip ant ątoties • WGES, 
1 Budriko busite gerai pavaišint! gražiu 

ir įdomiu radio programų, prį-
zika, kurių išpildys 1
didžiulė radio orkestrą,

e
Yra malonu, kad tokie puikus taikintu šjapj sezonui.

programai yra leidžiami iš di
delės radio stoties. Jie girdimi 
visose dalyse Amerikos ir Ka-

__ _ — _ _ _. Pinigai* ar Kreditu

ANGLIS Ukk”mf- 
Nedegink Savo Pinigų! ftuk Gudrus 

Tūkstančiui pateuklhtų pirkėju vartoja 
Sl'l'KK MINK fbiN — Gerai JA 
dega—Didis karStia—Kogerlausia *P 
1007© POCAIIONTAS MINK djf? \ r 
K( N—GKKIAL'8108 KV-MES ’p « •2*V 
8 ton. Uodė*—Brangėliau imant mažiau

SUPER COAL CO
1O 80. LA SALI, E ST. Dearborn 0304

Dainuos harmoningas Pro- 
gress Vyrų duetas, solistas Jo
nas Romanas, akordinistas A. 
Labanauskas ir kiti. Kalbės ad
vokatas K. G ūgis, prie to bus 
įdomių ir svarbių pranešimų. 
Klausytojai ypač susidomės ge- 

j romis žiniomis iš Progress Krau
tuvės, kame kiekvienam yra 
progos susipirkti naudingiau-, 
sias Kalėdų dovanas ir kitas

MARRUETTE JEWELRY 
ir Music Store

B. ir E. ANDRELIUNAI, Savininkai . į 

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti į musų 15 metų 
biznio sukaktuvių išpardavimą. Užlaikome visokių laik- r, 
rodžių, žiedų, gintaro karolių, muzikalių instrumentų ir ** 
kitokių dalykėlių su numažintam kainom.
6324 So. Western Avė. Tel. Republic 4932

Svetainė Del Rendos
Vestuvėms, Šukiams, parems, Bunęo ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir Blue Island zAve. 
Leavitt Street.

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

Telefonas CANAL 9585

It 
will 
o.wn! December 26th is going 
to be our personai Christmas 
party, which is open only to, 
chorus members and their pa- 
rents. Remember, those whq 
do not attend next Sunday’ą 
rehearsal will not receivė a pre- 
^ent on the 26th!

it

Thep, only two, weeks later,t 
on January 8th, our other big 
affair — the pręsentatįon of 
“Raudonus Paras.olis”, af Gri
gaitis Hali, 3804 W. Armitage 
Avė., > (wherę we hold o.ur ro- 
hearsals). There we will.have 
a good time ourselves ąnd at 
the šame time cheer others. 
After the play and concert 
program, Ąndy Norbut’s or
chestra will provide music for 
these who wish to dance; 
while others may enjoy them- 
selves other^visc. Tickets ąre 
already on sale for the small 
sum of 30c. They may be ptfr- 
chased from chorus 
or from 
Skever.

We’re 
vveather
members ' from rehearsals? Or 
maybe it’s because they don’t 
feel likę getting up so early 
in the morning. After all, there 
are only three actual rehėars- 
als left before the concert, and 
numerous songs mušt štili be 
learned! . •

Members, please urge your 
parents to attend our yehears- 
als, especįally next fįunday, be
cause something definite must 
be' -plautied ' abodt t’s
for the Christmas party. The 
time is 10 A.M., Stfnday piorn- 
ing at Grigaitis Hali. Wę hope 
to see everyone there.

I. C. M.

our teacher
members
“Onuks”

the coldwondering if 
lias been kceping our

prie

ZENJTH
Radios

ViSADos. 
METUS

PIRMIAU

Naujais 
^gerinimais

PRIVACY PLUG-IN 
— or h*rd of hearing dvvico. 
Ev^rybody, including th* 
de*H'lUt»n» in at nonnal vot 
ura*. In*xpan»iv*. •ffvctiva.

4LONG DISUNCE*RADIO

THE NEW

S-HONC OISTANCE+- RADIO I 
$(&IN A YEAR AHEAD 
^ITH NEW FEATURES

Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios, Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė.

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

* t no.. .į,. . . y ■ „ ,, į „ j, , ■,.m,4lfWlį „   |į.iil—iįj-

DAINŲ KABNIVALAS
SŲ VĄĮDINIMU 

Nedėlioj, Gruodžio 19 diena, 1937 m. 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 SOUTH HALSTED STREET
Ęengįų L. K. M. CHORAS. Dalyvaus KROATŲ 

Pęograipąs pr^sicįėg 4:2ĮQ v^Į.' vakare, ' Šokli

dalyvauti, nes L. K. M. Choras pirmu kartu rengia dainas su at-

3133 SOUTH HALSTED STREET
. Ęenęią L. K, M. CHORAS. Dalyvaus KROATU CHORAS 

Pifograiųąs prpsicįėg 4:2$ vąl. vakare. šokiams Įžanga 25c
Todėl visus dailės mylėtojus, simpatikus, Choro rėmėjus kviečiame 
dalyvauti, nes L. K. M. Choras pirmu kartu rengia dainas su at- 
va|zdįnimų. Pq programos šokiai prįe J. Kenatavlčiaus Orkestros. . 
Įžanga: išanksto 5Qc, prie durų 65c. Kviečia L. K. M. CHORAS.

Mrą. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. We8tem 
Avė., 2nd floor

Herulock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligopiflise, 
duodu massage 
electric t r e a t

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

guiiiiiviiĮąĮMUHiiuinijiuiuiiĮiniiiuiiuiuaiiiiuHiiiuaiiiiijiiiumuuiiiuiuaiiiiiiiuiimiiiiiuiiiiiniiiiiiuiiimniiiiiiiiiiniiiiuiiiiiin^
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Tie gautai bus išęiąr4uotį publikai už krautuvėje laikymo mokestį 
ir pątąisymą, plūs keletas centų pelnui, kiekvienas yra puikiose 
sąlygose, o kitas negalima atskirti nuo naujo!

YfSI NEATSIIMTI — KIEK VARTOTI.
Jpąy ątsilankym^s i šią krautuvę įtikins jus, kad niekur drabužių 
krautuvėse Chicagoje, jūsų doleris tos vertės negali gauti.

IR 150

MOTERIMS KAUTŲ (
Mieros pue 16 iki 54[. Jie kantai buvų nupirkti f 
nuo valymo įmonių už tokias mažas kąiuąš, kad a 
mes galime juos pąrdąvipeti u? pusaptrą dolerį,

Parkway Tailors
Garsi drabužių krautuvė ąų vyriškais siutais ir 

overkautais nuo $2 50 AUKŠČIAU,

405 East 61st Street IH
PRIE SOUTH PARK U1’“

v f | E
Viena krautuve—be skyrių—Vak. iki 9—Sekmadienį iki pietų 

jiiiihiiiuiuiiiijiuiiiiniiiĮjiuiuiuuwyiiuuiuuuiiiiuuiiiiuuuuniuiiLujiiiuuiiuiuiuuwiuuiiiiaiiuiiiiiiiit>iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
-r-—t ------- -------- —:  ----------- - ---- ■-------------—

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki Iv p. p

,, , , , 1'VM1

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N*, Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos (Vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonu boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Ręsidencę TeV BĘYBR.LY 3U4

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41$7 ARCHER ĄVKNUg
Ofiąo vąlaųdos:

—4 ir nuo 6—8 vai vakart 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M* 
Nędėlioj pagal $«tar&

nuo

8939

DR. L EMAKARAS
10758 S. Michtean Avę.

ĮI0SELARP-CHI0ĄG9. ILU
Te(. PULLMAN 1193-8277

♦—•—>—r— "-1"- '.'—u---- r— r---------------- -

A. Montyid, M. D
Town ‘State Bank Bkte 

2406 WEST MADI80N STREET
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 va> 

Tel. Seeley 7330
Namų^telefpnąs Brunsvrick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA -

4300 So. Fairfięld Avė.
Tel. Lafayette 8016

f*

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Tęlephęne: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVĖNUE 
Res. 6515 So. Kockwell St.

Telephoue: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
advokatas

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

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

Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 
yak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

lai- 
die>-

—------- 1_____

Įvairumas
„Plikis pašte antspaudoja 

škus. Valanda iš valandos,
na iš dienos, metai iš metų, 
ir taip jau ilgus metus tų pa
tį darbų dirba.

“Ar tai neįkyru vis. tų patį 
antspaudų per dienas mušti?”

“Kur čia tų patį? Juk kas
dien vis kita datai”

V'Ul!"»llĮ.... ......  I. <i i................m ............
NUO VAkAR EINA 

filmų atnaujinimo sąvąitė 
“KELIAS Į 

GYVENIMĄ” 
^ČIGONAI”

“CHAPAYEV” 
dič- “POTEMKIN” 
kiai “FRONTIER’^ 

SONOTONE
0B E. Van Bujręn

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

Soviętų 
Penk. 
šeštad. 
Sėkm 
Pirmad. 
Antrad. 
Treč. 
Kėtv. O 
Penki.

^IU Iii ■ ^giiiii r u - --------------- T“ Į 1 ““ • '      

UEMOROIDAI
, Naujas būdas—garantuojamas gy-
• dymįis be operacijos. Ateik persi
tikrinimo pasiūlai susižinoti — 
$1.00 už .egzaminaciją ar gydymą.

DR. P. SCHYMĄN 
Specialistas

• 1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. , Ąrmitage 8200

f II P Tobulasis ALIEJUS .1 I
I' Padaro Pečių ar I I
I1 * Šildytuvą I I

• I 'NAŠESNIU , II

isUs1”
STOVO L

GRACELAND 6800

•*

■■■■i——hbmh .. ..................................... .
/ t ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ainbulance
DIENĄ IR NAKT)

W Tdtefonai YARDS 1711-1712
4605-07 Sq. Hermitąge Avė. 
4447 į South Fairfięld Avenue 

t.T«?l 1-AtAVETTE 0727

Dyki
"' 11 1 'L 1 1 ■ " l ! MII

koplyčios visose 
Chicagoa dąlyse

'A.'.'.I'HI »I»H

l^lausykite musų Liętpvių radi o/ programų PĮrmėdienio vakarais, 
10:00 v»L vakaro iš W. H. F. ę. stoties (1420 I(.) — Pranešėjas

P. ŠALTĮMIĘRAS.

Laidotuvių Direktoriai
. _____  . 1 . ■ *__________________ •

nariai
Chieagos,

Cicero i 
Lietuvių I 

Laidotuvių ' 
Direktorių ? 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DACYSE,

KIi®L
Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

S. M. SKUDAS
WesĮ 18tįi Street Rhane Monroę 3377

■ , . - / !• s. p. Mažeika Yards 1139
3319 Lituani.ca Avenue , ĮMione Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
phęne Canal 2515

Tel. Pullman M70
J$14 West 23rd Plave
SKYRIUS:; 42-44 fCast 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westehi Avę. . Pfrone Visginio 0883
■ ... .......... .. .................... ...................... —

J.LIVLEViaUS
1348 So. California Avenue Bhoųe Lafayette 3572

I.1. » I <'l 'l‘' "■ V"." ■ ".!!'‘.'I  ................................................... " —«,■ r;, ». I 1---------------------------- -—

A. MASALSKIS
33Q7 Į4tųą,iica ’į Ąvęijue Phone Boulevard 4139

-   ■. 'i..:...—■■

. A. PETKUS
6834 S-O. Węstęrn Avė. Phone Groyehill 0142
|4R) kolitu 49t|i Eo^rf Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS '
3354 So. .Halsted Sįręet 1 Boulevard 4089
.  -**1 " .">,■'■■*1—......................................... .............. 1 ;■ '■ 111" ................y t1   ——■ ■■■ 1 1

I, J, ZOLP Phone ’ Boul. 5203
1646 Węįįt 4Dth Street k Pilone Boulevard 5566

T T "T

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
" . DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, 1LL.

L

AKIU SPECIALISTAI«

“DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

'Optometrically Akių Specialistas

Dr, Margeris 
3325 Sp< Raisteli St 

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

šventądieniais tik susitarus - 
Phone BOULEVARD 8488

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

Dr. S. Jakubs
Dentist

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį

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 1

. <

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma;

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevar^f 7589.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rcz. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So, Halsted St
(Valandos 1—4 p.d pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredoims ir subatomis

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

‘ Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
’ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve • 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutarti.
8

DR. HERZMAN
IŠ- RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos. Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

Seredumis ir netlėl. pagal sutartį 
Ęęz. 663 l$o. California Ayeųųe 

Telefonai* Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos z

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaYo. Nedėliomis nuo 10 iki L2 
vąlandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
! 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Qfiso v&ląpdos:
' Nuo 10 -iki 12 diena, 2 Aki 3 po pietų

i 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telępbone PLAZA 2400

756 Wetf 35th St.
Cor. of 35th anj ĮĮalsted ,Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:39-8:80 j 1
NędSliomis pagal sutartį _ • • •._ zzmv

Kęnwood 5107 m vn Garsinkitės “N-nose
Telefonas SEELEY 8760

CHICAGO. ILLINOIS . /
;. '• , . '' ' , ■„ ' 1 •
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Parsiduoda SaugiojiŽINIOS SUDRIKO

SHAKNIS

KALĖDŲ Toscanini

Išpardavimas

ARTŪRO TOSCANINI

EDEMOJ
PINIGAIS ar kreditu

m

Garsinkitės “N-nose

Bus
gru
bus

9:00 VAL. V AK.
10:00 VAL. VAK.
7:00 VAL. VAK

SHAKNIS J

3409-11 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

draugams
Koussevltz-

StLf&d' btj

WGDD

in fashionable 
gold. A lovely

Illinois 
personalą 
gėrėjausi 

Adomas

25 METU 
KALĖDŲ

Išpardavimas
HOOVER 
SPĖČIAU

Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.

KASDIEN
DVIGUBI 
ŠTAMPAI 

IKI KALĖDŲ

Perkant Bulovą Laik
rodėli jus gausite už 

seną Laikrodėlį 
$10.00 nuolaidos.

Veda—NORA

Skalbiama Mašina 
naujausios mados po 

$39.50 ir $49.50

’A'glamorous center 
diamond and 4 fine side 
diamonds sėt 
«olid yellow

Pažymėtinas faktas yra dar 
ir tas, kad tiek Jakimavičius, 
tiek Adomavičius abudu gavo 
savo muzikalio mokslo pradžią 
pas ku'nigaikštj Oginskį Lietu-

biznio. Labai pigiai

4148 Archer Avenue 
CHICAGO, ill.

Supilstytas b u te- 
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

Arm Chair Radios po 
$19.50, $29.50 ir $39.50 

Midget Radios po
‘ $6.95

Sudrik Jewelry
3343 So. Halsted St.

jau, kad šiame orkestre yra ne 
vienas, bet vigo keturi lietu
viai/ir kad jiė nėra eilėse pa
prastų muzikantų, bet užima 
žymesnes pozicijas.

Mums labai gerai pažįsta
mas dr talentingas muzikas 
George Viktor- groja -antrą tri
mitą. Kazys Jakimavičius yra 
“french ho'rn” valdytojas ir 
yra pirmas' vietininkas prie di
džiojo Chicagos Simfonijos Or
kestro. Dar kitas lietuvis, Hen
ry Adomavičius, groja bassą ir 
yra nrincipalio basisto asisten-

DIAMOND RIHG 
SHOWN ABOYl 

$35.00
Kitas ir, be abejones, įžy

miausias pasaulio dirigentas, 
Artūro Toscanini, taip nemėgs
ta fotografų, kad kuomet j.s ir 
ponia Toscanini atvyko Necv 
York'an, ir jiems belipant iš lai
vo “Gonte di Savoia” fotogra
fai mėgino nutraukti jo- paveik
slą, tai iškilo didžiausias skan
dalas. Kad apgintų savo vyrą 
nuo tų “biaurių fotografų’’, po
nia Toscanini irgi turėjo nema
žai klapato.

Koks keistas tas pasaulis. 
Vieni artistai bėga nuo foto
grafų, kiti paskui juos , . .

Kalėdų vakarą Toscanini diri
guos National Broadcasting 
kompanijos simfonijos orkestrą 
pirmam koncerte serijoj dešim
ties transliavimų, dėl kurių Tcs- 
canini ir grižo Amerikon, ši y- 
ra skaitoma kaipo svarbiausia 
serija koncertų kada nors duo
damų per radio.

TONSILAI
Gydomi be operacijos, skausmo ar 
laiko gaišinimo. Teiksiančiais iš
gydyta. Ateik Dykai Egzaminaci- 
jai gauti.

DR. P. SCHYMAN 
Specialistas

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. Armitage 8200

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

CHICAGO. ILL.

• Prevfoaa 
model reooa* 
■tructed at the 
Hoovat iaoiory

Parsiduoda didelė “safe ’ sau 
gioji šėpa su daug mažų štai 
čių. Patogi dėl real estą te ai 
kitokio __ . _
Kreipkitės j Naujienas, 1739 S 
Halsted St.

Artūro
DIRIGENTUI KOUSSE- 
VITSKIUI NEPATINKA 
BESIVĖLUOJANTI 
PUBLIKA

Kada praeitą sekmadienį Bos- 
ton’o Simfonijos Orkestras pil
dė programą P.ttsburgh’e, Sy- 
ria Mosąue, ir turėjo apie 3,600 
klausytojų, tai jos vedėjas Ser- 
ge Koussevitzky taip supyko ant 
tų didelių muzikos my’ėtojų 
(?), kurie mėgsta ateiti audi- 
torijon vėlai ir programai pra
sidėjus, kad jis sustabdė kon
certą ir nuėjo sau nuo estrados. 
Eidamas pareiškė, kad “geriau 
loki klausytojai bųtų namie pa
silikę ir miegotų. Visgi jiems 
reikėtų turėti nors 
garbos menui”.

Susirūpinusiems 
pasisekė perkalbėti 
ky ir už kiek laiko jis grįžęs 
baigė koncertą.

KALĖDŲ APEIGOS 
FELLOWSHIP HOUSE 
VAIDINIMAI IR 
VAIKUČIŲ CHORAI

Pradedant su pirmadieniu, 
gruodžio 20 d., ir baigiant su 
ketvirtadieniu, gruodžio 23 d. 
kiekvieną vakarą, pusė po sep
tynių, Fellowship House ant 
33rd Place, netoli Halsted gat
vės. nemaži būriai vaikučių, 
kurie susideda daugiausia iš 
lietuvių vaikų, turės savotišką 
celebraciją Kalėdų švenčių pro
ga. Ęellovvship House Moterų 
Klubui globojant, bus pastaty
ti du veikaliukai. Vaikų choras

Radio WCFL, 970 K. nedelioje 
kaip 7:80 vakare, Budnikas leid
žia gražų RADIO progitimą su 
simfonijos orkestrą, Helen Bar- 
tush, Stasys Rimkus, Silvestras 
ir Petras.

Standard Federal Sa viii gs & Loa n Associatio n ot C h ica go
2324 S. Leavitt St. Justin Mackiewich, Prez. Tel. Canal 1679

GODDESS OF TIME
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pildys dainų programą, 
dar ir akordijonų grojikų 
pė. žodžiu, programos 
įvairios ir apylinkės lietuviai 
yra kviečiami lankyti šii?oš pa
rengimus.

žinant kokį gražų darbą ši 
Fellowship House įstaiga dirba 
Bridgcport’o kolionijoj per 
metų metus ir kiek daug lie
tuvių naudojasi privilegijomis, 
kurios yra nemokamai teika- 
mos, butų gražu, kad šiuos pa
rengimus lietuviai lankyti] 
skaitlingai, kad parodžius sa
vo susidomėjimą ir įvertinimą 
šios įstaigos veikla.

Pinigų Taupytojams išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00 
Duodam Paskolas and 1-mų 

Morgičių

LABAI ATSIPRAŠAU!
Berašydama apie 

Simfonijos Orkestro 
praeitą šeštadienį 
faktu, kad lietuvis, 
Mickevičius, užima taip vadina
mą “antrą kėdę” violų sekci
joj. Bet ahVYytojaūs' sužirto

KEPTAS JAUNAS KALAKUTAS SU 
GRE1VE

rTpFMCODA.S SPANGUOLIŲ SUOSAS. MINKŠTI ŽIRNIAI 
GRŪSTOS BULVĖS, DUONA IR SVIESTAS, NAMUOS 
KEPTAS PAJUS. M
ICE CREAM AR JELLO fl M JI
KAVA, ARBATA AR PIENAS "fVl

į VISKAS ......................................................................
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Dykai gražus kalen
dorius visiems

buys thi$

_ _ __ — —, —Pinigai* ar Kreditu 

ANGLIS UV0
Nedegink Savo Pinigų! Buk Gudru* 

TukManllal patenkintų pirkėjų vartoja 
HLPEK Mirtie RUN — Gerai (P r 4A 
dega—Didi* karlti*-—Kogerlautdn «p»K*xV 
1OO% POCAHONTAB MINK (PH 4 P 
RUN—GERIAUSIOS RV'ftlKS <P • 
8 ton. Liodėa—Brangėliau imant mažiau

SUPER COAL CO '
10 SO. LA SALLE ST. Dearborn 0204

SPECIAL STOKĖR NUT
Už toną ...............................
V^ESTERN KENTUCKY MINĖ RUN CE
Už toną .............. 4-,............   W.OU
Beto, Aukštos Rūšies Pocahontas Anglys

D. F. LARKIN&SON, IneB 3601-15 W. 63rd St
• ' ĮSTEIGTA 1887 METAIS — 50 METŲ TOJ PAČIOJ VIETOJ

Jos. F. Budrik, 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St

Firetender Stokers PROSPECT 9214 Firetender Stokers

Siūlo Šias Ekonomijos Anglis
•\ TAKSAI ĮSKAITYTI

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

~ KLAUSYKITĖS

WESTERN KENTUCKY LUMP Cč OE
Už toną ............................ ......................
FRANKLIN COUNTY EGG (P "7 OC
Už toną ..... ............................................... 4>f.CO

Chicago Koppers Koksai

NAUJIENOS, Chicago, UI . V~~ '
Ir taip baigsime šios savai

tės Muzikos Žinias su nuošir
džiais linkėjimais, kad PIR
MYN CHORAS turėtų geriau
sio pasisekimo savo rengiamam 
bazare 
rytoj, Clucagos Lietuvių Audi 
tori joj, Bridgeport’e.

EASY 
TERMS 

Gladly 
Ąrranged

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ-
• PIRMADIENI—
• PENKTADIENĮ

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

i . ' ’ . .. t_________________
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Naujienos eina kasdiėh, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ūen- 
(Irovč, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ---- - ---- ...________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams __ _____ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam menėsftd __________ .75

Chicagoj per išhėšlotojiis:
Viena kopija ______ _ 8c
Savaitei ____  18c
Mėnesiui___ _________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______   $5J)0
Pusei metų ...______   2.75
Trims mėnesiams __ —_____ _ i.50
Dviem mėnesianis _ ____ _ 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitnr užsieniuos* 
(Atpigihik)

Metams __       $8.0Č
Pusei metų ...;-------------- ------ 4.00
Trims mėnesiams ------   2.50
Pinigus reikia siųsti pa^to^Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Perversmo sukaktis

Apžvalga
nuli jlfi   ■■■■■.i— i

PARTYV1ŠKUMAS PAKENKS 
RAKAUSKAITĖS KON

CERTAMS

Vakar sukako lygiai 11 hietų, kai Lietuvos tauti
ninkų ir krikščionių demokratų sukurstyti armijos ka
rininkai smurto keliu nuvertė teisėtąją vyriausybę. Su
kilėliai pastatė respublikos prezidentu ambicijų pilną, 
bet silpnos valios ir menkų gabumų žmogelį Antaną 
Smetoną, o premjero vieton paskyrė Augustiną Volde
marą.

Voldemaras dabar sėdi kalėjime, nuteistas už išda
vikišką sėbravimą su Vokietijos hitlerininkais. Jau vien 
iš šito fakto galima numanyti, kokie “patriotai” atliko 
tą gruodžio 17 dienos smurto žygį.

Bet reikia atsiminti, kad seniai yra pašalinti iš val
džios ir klerikalai, kurie pradžioje ėjo ranka už rankos 
su tautininkais. Ktm. Krupavičius ir jo partija parėmė 
perversmininkus, trokšdami miništerių portfelių, kurių 
jie neteko po seimo rinkinių 1926 m. O dar labiau jiems 
rūpėjo išvengti atsakomybės už pinigų išeikvojimus ir 
kitokius kriminališkus nusikaltimus, dėl kurių visai ei
lei krik-deihų šulų, buvo, iškeltos bylos teismuose.

Klerikalai palaimino beteisėtai “išrinktą” preziden
tu Smetoną ir buvo gavę už tai 4 vietas Voldemaro mi- 
nisterių kabinete, bet paskui jie su tautininkais susipešė 
ir buvo iš valdžios išstumti. Tuomet prasidėjo intrigos 
sukilimo dalyvių tarpe ir klerikalai kelis kartus darė 
sąmokslus prieš smetoninkus. Daugelis perversmo did
vyrių dėl to buvo suimti ir atstatyti iš vietų.

Apie perversmo priežastis savo laiku buvo daug 
kalbėta. Tautininkai teisino jį tuo, kad Lietuvai, gręsęs 
komunistų sukilimo pavojus. Kad/atrodytų, jogei tai tie
sa, Smetonos-Voldemaro karo “teismas” sušaudė keturis 
komunistus. Tuomet buvo skelbiama, kad policija suTa-i 
dusi to “raudonojo” sukilimo planus ir net sąrašą vi
suomenės vadų, kuriuos komunistai buvo nutarę nužu
dyti. Bet nei “planų”, nei “sąrašo” tautininkai iki šiol 
neparodė visuomenei. , į

Tas komunizmo baubas buvo melas, sugalvotas Lie
tuvos visuomenei apgauti. Yra labai charaktėringa, kad 
tie gaivalai, kurie “tautos” ir “krikščioniško^ dorovės”- 
vardu gelbėjo kraštą, nesidrovėjo pavartoti šitokią Ap
gaulę.

Jokio pavojaus iš komunizmo pusės 1926 m. Lietu
voje nebuvo. Darbininkų masėse komunistų įtaka baigė 
smukti. Kiekvienuose . seimo rinkimuose jų balsai ėjo 
mažyn. Renkant pirmąjį seimą, komunistų kandidatų 
sąrašai buvo sukinkę apie 64,000 balsų, bet jau antrojo 
seimo rinkimuose — tik 32,000, o trečiojo seimo» (19Ž6 
m.) — tik 16,000. - • /

Darbininkų mūsose Vadovybė buvo perėjusi į social
demokratų rankas. Darbininkų profesinėse sąjungose 
(unijose), kurios prisidėjo prie socialdemokratų sudary
to centro, buvo 17,000 narių; o su komunistišku “vieny-' 
bes komitetu” ėjo tik kokie 3,000 darbininkų, jeigu de
mokratinė tvarka Lietuvoje butų pasilaikiusi ilgiau, tai 
komunistai butų visai išnykę darbininkų judėjime.

Bet dėl to, kad. komunistąms sprūdo dirva iš po ko
jų, tai jie kėlė triukšmą ir atakavo koalicinę Vai. liaudi
ninkų ir socialdemokratų Valdžią taip pat piktai, kaip 
tautininkai ir klerikalai, šis komunistų triukšmas davė 
progos perversmininkams girtis, kad jie “išgelbėjo tau
tą” nuo komunizmo pavojaus. / • ' . x ' 1

Nėra reikalo aiškinti, kas tas gruodžio 17 d, smur
tas labai sudemoralizavo Lietuvą. Teisėtumas buvo sūi: 
tryptas, geriausios lietuvių tautinio atgimimo tradicijos 

• paniekintos. Valstybės įstaigose įsigalėjo sauvaliavimas, 
karjerizmas ir korupcija. Kultūrinis darbas liaudyje ta
po suparaližiuotas.

Bet tas perversmas' reiškė didelį smūgį ir Lietuvos 
išeivijai. Tūkstančiai lietuvių Amerikoje nusivylė savo 
tėvyne, daugelis liovėsi interesavęsi tuo, kas Lietuvoje 
dedasi. Jaunuomenė, gyvendama laisvoje šalyje, sArma- 
tijasi svetimiems pasakyti, kad ir jų tėvų žemėje demo
kratijos. nėra...

Bet senoji musų karta, kuri atsimena sunkias Lie
tuvos įmųnių kovas dėl laisvės, dar nenustojo vilties. Ji 
tiki, kad nuo savųjų despotų Lietuva taip pat paėiliuo- 
suos, kaip ji pasiliuosavO nuo svetimo jungo.

Chicagoje Lietuvos operos ar- < 
tistės p-lės Rakauskaitės^ kon
certas pasisekė gerai, kadangi 
jį rengė nepartinis komitetas ir 
rėmė visa spauda, be srovių 
skirtumo., Bet kitose kolonijose 
koncertų • rengė j Ai elgėsi par- 
tyviškai ir pasisekimas bu
vo daug menkesnis. Pittsburghe, 
pavyzdžiui, į Rakauskaitės kon
certą atsilankė mažiau kaip 100 
publikos.

Brooklyne irgi išėjo ne per
gena,usia. “Nauj. Gadynė” rašo:

“Ruošiant šį koncertą, atsi
rado visai pigios Pušies par
tizanų, , Smetoniškai “bedie
viški’ tautininkai (iš ‘Vieny
bės’ gardo) ėmė ir sušilt ūka
vo Su klerikalais. Jie monopo
lizavo Rakauskaitės koncerto 
rūošą, tiksliai boikotuodami1 
pažangiuosius. Tai buvo poli
tinių žlibių daiteš, kuris 
šiam koncertui daug paken
kė .. . ”
Svetainėje buvę daug tuščių 

kėdžių. (
GA1 būt, dar blogiAU išėjo 

South Bostone. Tenai, anot “Kė
lei Vio”, koncerto rengimas bu
vo pavestas katalikams, o šie, 
matyt, nėra dideli meno mėgė
jai,, todėl nedaug kas teatsilan- 
kė net iš katalikų vadų. Jei ne 
“bedieviai”, kuriuos koncerto 
rengėjai ignoravo, tai koncer
tas butų davęs nuostolį. Minė
tas So Bostono laikraštis sako:*

“P-lėi Rakauskaitei koncer
tą norėjo suruošti pažangieji 
veikėjai, bet įsikišo Vanagai
tis, kuris koncerto rengimą 
pavedė klerikalams. Rezulta
tas to buvo tas, kad salėj, 
kur telpa ąpję uOO klausyto
jų, daugiaiuįlĮsės sėdynių bu
vo tuščioš?^? tas ne dėl ko- 

.kio boikoto^ nes klausytoj ų 
iŠfcpe buvo visi pažaifg'ėshi 
vietos inteligentai, kaip Dr. 
PAšakarniai, Dr. KapOČiai, 
adv. Šalnai, adv. BagočiAi, pp.i 
Aifisie, Nemasky, ZaletskAi, 
ii* kiU. Tačiau katalikų vadi- 

i narnos inteligentijoj iL biz- 
niėrių “nesimatė, katalikiškoji 
‘publikoj’ matėsi tik apie pu-' 
še tuzino kunigų ir sugargu
sios dAvatkėlės. Aišku, kad 
nehiokėtA koncerto išgatsiriti. 
Įžanga buVo tiktai 45 čėAtai. 
Padėnglis išlaidas, artistei 
vargiai kas liks.”

#
IR OTTO BAUER PASIGENDA 

LAISVES SOVlfcTV 
SĄJUNGOJE .

“Jis (Otto Bauer) pasigen
da laisvės, sovietų sistemoj 
jis beranda laisvės.”
Daug daugiau, negu tai. Otto 

Bauer pasigenda’ Sovietų Sąjun
goje he tik laisvės, bet ir pa- 
prasčiAušio žmoniškumo. Jisai 
negali suprasti, kodėl Stalinas 
savo politinius oponentus gala
bija, — tuo tarpu kai net kapi-biją, 
talistiškose šalyse politiniai gin
čai yra sprendžiami d.skusijo- 
mis ir balsavimais, o ne kulka.

Otto Bauer’ui šita problema 
yra dau£ skaudesnė, negu tiems 
“dešiniems” socialistams, kurie 
jau pačioje pradžioje neturėjo i- 
liuzijų apie sovietų “rojų”. Mat, 
jis da ir šiandien negali visiškai 
nusikratyti to įsivąizdavmo, 
kad Rusijos bolševikai, sugriau
dami kapitalizmą (kuris, tenai 
buvo tik pradėjęs augti), įstei
gė kokį tai savotiškos^ rūšies 
“socializmą”. Jeigu tenai gyvuo
ja socializmas, tai tėrihi turėtų 
būti daugiau laisvės ir žmoniš
kumo, daugiau- pagarbčs ašvie
niui ir jo teisėms, nėgu kapita
lizmo sistemoje, kur vyriausias 
bižhio tikslas yra privatinis pel
nas. Tačiau praktika (ypač tos 
baisios bylos prieš buv. komu
nizmo vadus) rodos, kad tenai 
yra visai priešingai.

Bet paleisime Bauer’ą ir pa
žiūrėsime, / kaip musų stalincai 
bando tų bolševikišką teroro 
sistemą pateisinti.

KOMUNISTIŠKAS HOKUŠ- 
POKUS.

Aukščiaus paminetasai Dū
delė šitaip “sukritikuoja” tą 
priekaištą, kad Stalino “socia
lizme” nėra laisvės. Sako: 

» , i • l
» ■ u

“Bet supratimas laisves 
pas buržuaziją visai kitoks, 
negu4 laisvės supratimas pas 
darbininku klesą. Pats Bau- 
er’is jukįSaĄverkia, kad so
cialistinė Valstybė nusavino 
dVAtpOAių kApItalistų tūr
ius, tai Atėmė Iš jų eko
nominę la’fevę, tuo pat sykiu 
atiB'daniŠĮRs jų ir politiūę 
laisvę. įkėlikia, laisves supra
timas pas skirtingas klesas 
yra taip pat- skirtingas. Kas 

■ VieAiętas laisvė, tas kitiem 
nelaisvė. Buržuazija todėl ir 
rėkia priėš Sovietų Sąjungą 
ir amžinai karkina prieš bol
ševikus, kAd jie atėmė jai 
laisvę. Bet ar mes turime 
verkti sykiu sū buržuazi
ja?”
žinofna^ Dedelč nenori verk

ti, — kol buržūazija. leidžia 
jam sėdėti Ainerikos “vergijo
je” ir neliepia keliauti į “lais
vą” sovietų šalį (anąmet jisai 
tenai nenorėjo nė į svečius va
žiuoti!).

Bet yra , nesąmonė šakyti, 
kAd visoks lAfsVės suVaržymas, 
kurį sriferkia buržuazija, tai 
geras dalykas. Labai daug yra 
protihgų žtuonių buržuazijoje, 
kurie girtų šventąją inkvizici
ją ar gi iš to išeina, kad 
darbinittkai turi būti, inkvizi
cijos šalininkai?

Didelė dauguma buržuazijos 
Amerikoje stotų piestu4, jeigu 
Čia kas bandytų įvesti fašistiš
ką diktatūrų — ar tąi reiškia, 
kad dArbinihkų klesai fašizmas 
dūotų laisvę?

būdelės protavimas yra -da
vatkos protavimas. Jisai ma
no, kad skirtumas yra tiktai 
tarpe dviejų “klesų”, kapitalis
tiškos ir darbininkiškos, todėl 
—■ kas vienai kiesai gera, turi 
būt blogA kitAi klesai, žod
žiu, viskas yra arba juoda — 
arba balta (tariant, raudona).

Jųoking^AŪsiA, kad jisai šitą 
davatkišką logiką ‘ bando - pri- 
tAikyti RusijAi-, kūr daugiau, 
kaip šiūitas .milionų gyventojų 
yra . ūkininkai , valstiečiai, —

Austrijos kairiųjų socialistų; 
vadas Otto Bauer per dattgej. 
metų buvo labai niegiariias ko-! 
tnunis’tiškų publicistų ir agita
torių. Mat, jisai dAžnai .ūžtarcla- 
Vo bolševikišką “proletariato 
diktatūrą”. Maskva ir jos gar
bintojai nuolatos eiliodavo 
BaŪer’o žodžius, rodydami, kAip 
‘getas” socialistas kaibA apie 
Rusijos “socializmą”, ir sar- 
niatydami “rie'gerus”, “dešiniuo
sius” socialištus.

Bet, deja, jau ir Otto Bauer 
pastebėjo dėmes Ant sovietų i 
saulės.. Jisai piktinasi kruvinu 
Stalino diktatūros > tefdru! JisAi 
stebisi, kad Sovietų Sąjurigojė/ 
kuri girįasį įsteigusi “beklasę 
vištremorię” ir įvykinusi “Socia
lizmo” sistemų, valdžia 'dAr te-' 
beVartojA žiauriausias priemo
nes opozicijos slopinimui ir ne
duoda laisvės žmoriėms, Jtik te
nai, kur nėra -klasių priešingu
mų (jeigu jų nėra, kaip-' sako. 
Stalinas)4 neturėtų būti reikalo; 
ką nors slopinti arbA kiėrio nofš 
teises varžyti. O ‘ tuo topu Sp-; 
vietų Sąjungoje siaučia baisiau-. 
šia priespauda. - -

Aftdt eks-sklokininko Dėde- vadinasi, ne. fabrikų darbiriiri; 
lės -

Busimų karų aidai
A ........... ...........-

(Musą specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Tautų Sąjungos bejegumas <
Iš Versalio sutarties Veik nie

ko nebeliko. Tautų Sąjunga, ta 
tokia garbinga žriiųriijos insti
tucija net tokio klausimo, kaip 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ginčo 
dėl Vilniaus anuomet negalėjo 
sutvarkyti, o dabAr jau nepa
jėgia Ispanijos rėikaluoso susi
tarti, kaip nieko begalėjo pada
ryti Italijai jai beginklę Etiopi
ją užkariaVUs Ir kaip lygia nie
ko negalėjo sudrausti Japonams 
tariamai nkūją Maridžuko Valš-i 
tybę įkuruš.

Įžanga į didesnius kartis !
Visai jaU nenuostabu, kad da

bar kilus' Japonijos ir Kibi jos 
karo konAiktui net nemėgina
ma tasai klausimaš į Tautų’ Są
jungą įnešti, esą, kas čia gali 
būti, juk Japonija iš tautų są
jungos yra išstojusi . . .

Taigi, gyvename mes busimų 
didelių karų aidų akivaizdoje. 
Ja*u tų karų aidai aidė j a, j-aū 
tukstahčiais žmonės karų, įvai
rių karų frontuose žūva, jau 
ginklai žvanga, jau kraujas lie
jasi, jau kultūros ilgus metus, 
bet ištisus amžius sukurti tur
tai parako durnuose žūva. Tie 
vietos karai — tai tik įžanga 
būsimą žymiai didesnį karą, ko
kį iki šiol esAme turėję.

Butų labai neišmintinga; tikė
ti ir manyti, kad sakysime, tos 
trys militaristinės valstybės Vo
kietija, Italija, Japonija pasiso
tins šiuos vietos karus laimėjus. 
Juk šitų trijų valstybių dabarti
nių valdovų (apetitai daug dides
ni, negu tik tuos vietos karus • • 
pribaigti.

japonų militariniai sluogsniai 
jau nuo senų laikų svajoja ir 
net planuoja, kaip jie Sibire į- 
sigalėsių. jie sakosi esą saules 
tauta, tai „kaipo, Jokiai jjėrą val
dyti visa-geltonosios rasės žmo
nijos giminė. '

Vokiečių dabartinis vadas 
tViftinay kad vokiečiai pašaukti 
pašAulį tvarkyti ir tokiai tvar
kai palaikyti būtinai jiems rei
kalinga Ukraina, Lietuva, Lat
vija^ Estija valdyti. '

I ‘ *

Imperijų steigimas
Italai sakosi buvusi kada tai 

Romos imperija, o dabar turi 
būti italų imperija, kuriai dera, 
kaipo didėlei tautai, įsigalėti ne 

; tik Afrikoje, bėt ir pačioje Eu
ropoje, jos įtakoje tūri būti vi- 

: šas Balkanų 'pasia’ūsaiis, Vidurio 
Europa ir dar daug kitų žemių 
jie nori paglemžti. Jūk visos tos 
trys valstybės savo tikslų į< šil
kus nevyni'oja, neslegia., bet a- 
pie tai Viešai visai nedvipras
miai skelbia. Busimas karas tik 
tuomet butų galima išvengti,

jei Europoje visose valstybėse, 
o kartu ir Japonijoje įsigalėtų 
dėhiokratija ir ji pasiimtų kraš
to reikalus tvarkyti.

Jei šito riebūs atsiekta, žmo
nija ramybės neturės. Vietoj ra
mios kultūros ir civįlizaeijos 
kūrybos mes vis matysime gink
lus kalant, štai ir dabar fašis
tų Valdomuose kraštuose mes 
nematome tikrojo mokslo pažan
gos, negirdime, kAd kas nors 
iš tų valstybių vyrų butų buvęs 
mdksle ypatingai nusipelnęs ir 
savo išradimais pasaulyje išgar
sėjęs. Bėt visuose tuose kraš
tuose tik girdime vis naujus 
ginklus išgalvojus, vis naujus 
IšrAdimūs padarius kaip gyvybę, 
žmogaus gyvybę š’ i
VOkiėčfki ne kam kitam, o tik 
karo reikalams jau suvalstybi
no stambią metalo pramonę, 
štai jAu įvedė javų monopolį ir 
ne kam kitam, kaip tik karo 
reikalams.

O jūk jie savo tais darbais 
vetčia ir kitas • valstybes susi
rūpinti savo saugumu ir verčia 
karo reikalams vis didesnės pi
nigų sumas skirti. Europoje, o 
jau ir USA karo biudžeto su
mos staiga didėte didėja ir vis 
tos išlaidos dar labiau didina
mos.

Karo “biznis”
Karo baimės svaiguliu jau 

visi apimti. Ne tik šimtai tūks
tančių, bet jau milijonai jaunų 
vyrų mokomi karui. Jų dvasios, 
būsena, jų psichologija kreipia, 
palenkiama’ ne žmonijos progre
sui ne kultūros kūrybai, bet 
naikinimui. Jūk tie visi jauni 
vyrai mokomi, auklėjami ne 
kaip žmonijos dvasios kultūros 
lobynas didinti, kaip civilizaci
jos turtus auginti, bet kaip vis
kas nakinti, kaip žmogaus gy
vybę skinti. Juk tos jaunosios 
kartos tarpe įsigalėjus šiokiai, 
viso nakinimo dvasiai, bus sun
ku ją pakreipti kita kūrybos 
linkmė. Juk žmogus teoretiniai 
įpratęs galvoti,’ kaip teksią vis
kas naikinti, juk jis tas savo iš
ugdytas pajėgas norės ir prak
tiškai panaudoti.^ Tai jeigu ir 
susidarytų tokios\sąlygos, kad 
reiktų pradėti nusiginkluoti, tai 
jau butų sunku tai įvykdinti. 
Perdaug jau žmonių i ta, saky
sime, “biznį” yra įtrauktų, kad

jie vienu rankos mostelėjimu 
panorėtų staiga pereiti ramiam 
kūrybos darbui. Juk daug kas 
dabar čia daro pasakišką karje
rą, o be to, karo veiksmai kitus 
dai* vilioja ir garbės sumetimais.* 
Juk kad ir pavojingiausia, bet 
lengviausiai ir greičiausiai yra 
išgarsėti, karo metu.

Demoralizacijos klausimas
Tad šiokio jaunimo ir staigus 

nusiginklavimas butų labai kom
plikuotas daiktas. Daug kas iŠ 
jų ramiai nenorėtų pasiduoti, 
nes butų net sunku kitiems ap
siprasti ta mintimi, kad jau ne
teksią kariauti ir jo šios sri
ties karjera baigta. Visi karai 
baigiasi šiokiomis, ar tokiomis 
suirutėmis. Net karą laimėję 
turi daug rūpesčio iki savo ka
riuomenių dalis demobilizuoja. 
Čia visuomet būva daug visokių 
nesusipratimų, nes iš karo par- 
vykusiems būva kartais labai 
sunku kitoms, ramioms gyveni
mo apyštovoms prisitaikinti.

Ir dabar kai kuriuose kraš
tuose paskutiniais metais tik 
todėl įvyko vidaus politiniai per
versmai, kad demokratija, už
valdžiusi kraštą, mėgino karo 
biudžetus siaurinti ir karius pa
leisti.

štai kad ir Vokietijoje prieš 
nacionalistams įsigalint kiek 
buvo šaukta, kalbėta, visokių

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Kainos Sumažintos 
Kalėdoms!

TAIP KAD GALIMA 
ĮSIGYTI

. už *15.99
PHILCO RADIO

Aliejinį (Pečių AMERICAN

už ^39.95
Apsilankykite ir pamatykite nau
ją p. Z. Basinskio rakandų krau
tuvę. | K

Kainos numažintos visoms Ka
lėdų dovanoms—kaip tai: , lem
poms kavos staleliams, Čedar 
skrynioms, knyginėms, rašomiem 
stalams, radioms, paukščių narve
liams ir t t.

Z. BASINSKI
FURNITURE STORE
1701-03 W. 47th St.

Tel. BOllLKVAUD 1751

Patikimas Banko Patarnavimas nuo71882• I ‘ <
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kokiems, ignorantamas Dū
delė rašo, kuomet Jisai pasa
koja, kad laisvė Rusijoje esan
ti atimta tiktai dvarponiams ir 
kapitAlistams? Juk visi žino, 
kad dvarponių Rusijoje buvo 
tik keletas Šimtą tūkstančių, o 
kapitalistų vargiai daugiau, — 
tuo tarpu kai visų gyventojų 
SSRS turi apie 160 milionų.

Be to,, tie dvarponiai ir ka
pitalistai, kaipo ekonominės 
klesos, išnyko jau prieš 20 me
tų, kai buvo "nusavinti jų tur
tai.

Klausimas eina visai ne apie 
tų išnykusių klesų “laisvę”, 
bėt apie laisvę Rusijos darbi
ninkų ir valstiečių^

Jiė šiandie faktihai neturį 
jokių teisių — Bei politinių, 
nei pilietinių. Jie y Va paversti 
valstybes vėrgais-, o tą valsty
bę valdo visagalis diktatorius.

Jeigu toks pavergimas yra 
“iAisVė”, tai kaliniai, kurie sė
di kalėjime ir privatinio kapi
talo nėra išnaudojami, ttfri būt 
pripažinti laisviausiais žmonė
mis

Siųskite KALĖDINIS PERLAIDAS 
DABAR giminėms į Tėvynę

Ligi Kalėdų beliko tik keletas dienų. Jeigu jus keti bate siųsti 
ŠVehČių Perlaidas savo giminėms į Tėvynę — jus turėtumėt pa
daryti patvarkymų kaip galima greičiau.. Nandokitefe Drovers Pa
tarnavimu, kad užtikrinti tai, kad jušų perlaidus būt gautus dar su

LINKSMOSIOMIS KALĖDOMIS
Drovers Bankų Užsienių Perlaidų Skyrius p&siuld jums greitą, 
patikifną patarnavimą ir mažą mokesnį. Ateikite šiandien. Pasf- 
matykite su p. Stungiu prie 22 langelio.

BANKO VALANDOS 
KASDIEN: 9 A. M? IKI 3 P. M. 

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M.

Drovers National Bank 
Drovers Trust K Savinos Bank 

MEMBERS, FEDĘkAL LSPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVEJMUE • CHiCĄGęO

kai 4r ne kapitalistai!
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KORESPONDENCIJA

REZULTATAI

sH£2

PIRŠ

Krautuves atdaros NėdiTioj ir kas vakarą iki Kalėdų

Criterion, Shantųng

Būffet

CREDIT Faultlessros,

583
269

Beautytest 
Springsinj Matracą

Taisom 
trokus.

759
222

AND JE\VELRY STORE
6 Archėr Avenue

Iš Lietuvos Grįžo 
Ona Viliene Su 
Sumini Eugene

Dr, Stanislovai lis
Dr. Biežis...... ....
Dr. Graičiunas ....
Dr. Montvidas ..5.
Dr. Zalatorius ....

P. J. V. GAR’AGE
P. J. VAIČIS, Sav.

ČAfrčIAfcOS
WlLSON BROS 

Valiausios

HIcfcOK-BELTS 
Petnešų ir part-

■ čiakų s'ėtaš 
ir aukšč.'

3516 SO. AALSTED STREET 
r„.v,„ r.-rr.;;-i : •........ .rr.

Kalėdinės Vertybė
VISI NORI KALĖDŲ DOVANOS

.CRITERION 
MARŠKINIAI
Šimtai vėliau

sios mados
$1.65

ir aukščiau

(Tąsa iš 4-to pusi.)
demagogų įtikinėta, kad Vokie
tijai yra būtina stipri galinga 
armija, nės be jos žus tauta. Į 
atsargą išėję generolai ir kiti 
kariai negalėjo nusiraminti ir 
ta mintimi susiprasti, kad ar
mijos skaičius mažinamas. Ir 
nacionalsocialistams įsigalėjus 
pirmoje eilėje buvo armija at
statyta ir dabar Vis didinama.

Prancūzijoje, karui pasibai
gus, taip pat turėta daug rūpes
čio iki kato dalyviai į namus 
buvo paleisti. Ir čia vienu tarpu 
labai genėralinio štabo bukštau- 
ta, kad jisai kokius nors šposus 
heiškrėstiį. Bet viskas baigėsi 
laimingai, nors rūpesčio nema
žai buta.^

Jfcl VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKjEtfcJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRšKIMA -----
JEI GASAj VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

TAVERNŲ
SAVININKAI!

Reinkite Atsakančią
Degtines OLŠELlO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

139, 152, 157
226, 231, 226
284, 289, 301

nijai, o kartu ir Lietuvai tik pa
laimą ir taiką.

Fašizmo ragus nulaužus karo 
pavojus tikrai išnyktų!

Para Beitum
(GALAS)

Duokit KalėdomsSIMMONS
P-iš Viliėnė yra žmona darb

štaus Rorthšicliečio Antano Vir 
lio, ChicagOs Liet. Vyrų Choro 
ir Fondb Piripyn Kelionei Lie
tuvon pitihininko

Reumatizmo ir podargos ligoniai, 
jus susilauksite pagelbos nuo seno 
Vienese recepto. Rašykit ar kreipki
tės prašydami dykai pranešimo.

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

hAn§en
TINĖS, importd'd- 

toš ddps 
MOCHA Suėdė s

. Cdachjr Four 
ir aukšč

Keletą dienų atgal iš Lietu-* 
vos grįžo .chiėagitie Ona V l e
ne su sūnumi Eugene. Ji ten 
praleido kelis mėnesius lanky
dama tėviškę ir kitas Lietuvės 
vietas. P-iai Vilienei kelidnė la
bai patiko. Patiko ir Lietuva'. 
Bet mažas Eugene “glad to be 
back in Chicago”.

Tel. Bvuleyard 2508 
TURKIŠKA PIRAIS

JUOZAS BIKNIUS, Sav.
Pirmos irųšieS turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais. penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Rainė 40c ypat.

4625 SO PAULINA ST.

Čia yra paduoti visi rezulta
tai kokius tik buvo galima 
gauti. Nepasirinkta geriausios 
kuopos, imta 'visokios. Todėl, 
šie rezultatai teisingai nušvie: 
čia nominacijų eigą, jie paro
do kokių kandidatų SLA nariai 
pageidauja Pildomo j 1‘arybDje.

, pAraiščiai
Profesionalus daktaro paraiščių 
pritaikymas pigiai kaip ŪŽ $5.d0. 
Patenkinimas garantuotas. Beto, 
apvyniojimai ir gumos pančiakos.

DR. P. SCHYMAN 
Specialistas 

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. Armitage 8200

M. B fe R t A S H
Pristato į Valgyklas Visokios rų 
Sies mėsas. Rėstaurantų aprūpi 
nimas MUSU SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel.. VICTORV 2031-2

Būffer Toe 
ir Ęėel 

bylios — Pukios — 
j vairių rast”

- 25< - 39ę

Marškiniai
Celanese with Byrd Wibbing, Lay- 
rite Collars
Skrybėlės—Paragon vėliaus, mados 
Pirštinės—Hahsen, Mocha, Goat, 
N.ew Coach ir Foūr
petnešos—lUėkok, Actibp Bak va- 

o aujamos mado’s
Diržai—Hičkok, LiVe Leather
Kaklaraiščiai—Hork, Rankų darbo 
Šalikai—Eiseųstead, ImpOrtėd and 
Domestis, Vilnų ir šilkd
Apatiniai, VVilson Bros.—-Visų ma
dų—Vilhų, Šilko ir Vilnų, ir 11.
Kojinės, W i ls o n Bros 
Toe and Heel.
pajamas, Wi!son
Nobelt, Visokių 
bosiniai, Wįlsoų Bros.— Pilna Ei
lė Lininių, Inicialinių, ir 11. 
Jewelry, Wilsųn Bros-—-Visokių.
Kalnierių, Wilson Bros.—Ųolden 
Ąrrow, Tuxedo ir Djfess kalhieri'ų.

M AN VFAC.T U «

4179:83 ArčherAve 
Tel. Lafayette 3171

Š. NAiOROšiŠ, vedėjas
■KaKlARAIš'ČIAI 

Rahkomiš siūti 
importuoto šilko 
55c—Ž už $1.0'0
.... kiti . ...

Peoples Krautuvės parduoda
SIMMONS BEAUTYREST
Matracus specialiai lengvais išmokėjimais
Įmokėkite tik .... •.............. ...................... .....

Mokėkite Po Biskį Kas Mėnesi
Jei norite duoti ką tokio kas geriausias ir naudingiausias, 
duokite SilViMOfe BEAUTYREST Matracą. Tai yra auk
ščiausios rūšies scentifiškai padaryti matracai, kokie su
teikia geriausį poilsį. Galite pirkti ant lengvų išmokėjimų 

Beautyrest bus nurėžtas kur reikalausite.

FRANK’S BAITERY STATION
ST. KURAUSfcAS, Savininkas

Parduodam naujas batėris ir pataisoj senas. Taipgi atliekam visų 
autoįriobilių elektrikini darbą. Turime 15 metų patyrimą ūnt tų darbų. 
Taipgi užlaikom visokios rųšies aliėjų dėl automobilių, iiižihų ir an- 
ti-freezerius dėl radiatorių.

650 West 35th St

Mes turime Viską, kas reikalinga vyrams — fcfeLAufctr, pirkite 
ANKSTI tiesiai savo apylihkėje, patogiai ir ištaigiai

Jus galitef dar pirkti siutus ir oVeirkautus ŠVENTOMS—Ir mokėtis 
vėliau — Mažas į mokestis — likusi per 12 iki 20 sa vaičių 

ATDARA VAKARAIS 9:30. SEKMADIENIAIS VIDURDIENY

šeštadienis, gruod. 18, 1937

Busimų Karų Aidai

Teismo pirmininkas įspėja 
liudininką, kad jis turįs teisy
bę sakyti, nes savo parodymus 
turėsiąs prisiekti. “Tamsta gA- 
li sakyti tik tai, ką pats esi 
matęs, bet nesakyk to, ką iš 
kitų sužinojęs. Taigi, pirmiau
sia: kada Tamsta esi gimęs?” 

“Pone teisėjau, bet. juk tai 
aš žinau tik iš kitų!”

NAtHAN KANTER

Mutual Liq“or Čo.
4707 So. Halsted Št

PHONE YrARDS 0801

Peršovė 
Gatvekaty 

______________~i •

47 gatves gatvekario konduk
torius John Duffy, 31 m., 6130 
S. Rockwell St., vieną jaunuo j, 
Thomas Keisa, 20 m., 650 W. 
47 St., pęršovė, o kitą, Elmer 
Mitchell, 23 m., 4835 S. Union 
Avė., suėmė, kada jie buk ban
dę jį apiplėšti gatvekary.

Jaunuoliai sakosi buvę girti, 
bet nebandę Apiplėšti ir pas 
juos jokio ginklo nesurasta. Bet 
vistiek jie laikomi kalėjime iki 
juos apžiūrės kiti apiplėštieji 
konduktoriai.

Rockford* 111.
Viešas padėkos žodis /

Šiuo mes norime tarti širdin- 
giausį padėkos žodį visiems da
lyviams, kurie prisidėjo prie su- 
fengimo “siurpraiz” pokylio 
musų dvidešimt penkių Rietu 
Vedybinio gyvenimo proga. A- 
Čiuojame to pokylio rengėjoms, 
kaip antai Merkevičiėnei, Šimo
nienei Zukliėnei ir Evans bei 
visiems dalyviams ir tiemp drau
gams, kurie nepabijojo tolimos 
kelionės ir atvyko iš Chicagos, 
JBeloit ir kitur. Taipgi didelis 
ačių už suteikimą mums taip 
puikios dovanos pokylio metu.

Mes to pokylio ir jus, drau
gės ir draugai, simpatijos ilgai 
nepamiršime. Nepamiršime, iki 
gyvi busime. Linksma buvo ma
tyti tokis didelis būrys draugių 
ir draugų, kurie atjautė mus ir 
išreiškė gerus linkėjimus.

Dar kartą visiems Širdingai, 
ačiū!

—Emilija ir Povilas JaiVeliunai

PIRKIT SAV KARĄ DABAR-NELAUKIT 
ATEIKIT Į DIDŽIAUSI CtilCAGOJ AUTOMOBILIŲ 

i&PAtUbAVIM'A

Dar niekad musų Ž0 Alėtą automobilių finansavimo ir pardavhno 
patyrime nebuvo kainos taip žemės.

i i. ........... . ■ • *.

Virš 300 automobilių—didžiaušis Chicagoj atakas puikiausių ka
tą pųėauljr—kiekvfeiios išdirbystės ir modelio praktiškai už jūsų pa- 
čių kAhų.

Nelaukit—Ateikit šiandien
Turlinė 102 19&7 melų 'modėlio kkrų visų išdirbysčią. kai kurie 

hadjutėtiai—ir 93-^1986 metų karų visų iŠdirbysčių ir virš 1,00—1935 
metų, 1984 ir 1938—-ir kitų modelių už taip pigiai kaip $25.00,

f jąs ndHte nhują hr varldtą karą, mes visvien garantuojam, 
kad jus sutaupysite pinigo

Viši kdr&l g’arahtuoti 90 diėndms ir 10 dienų bandymui
Priimsim Jūsų šėhą karą kaipo rankpinigius, o likusių dalį jus 

galit sumokėti mažais ihdkėjlmais per 2 fh'etus.

U. S. AUTO FINANCE €0. 134# W. 63 St
Atdara kasdien iki 10 l\ M. ir visą sekmadienį

KUOPOS:
11, 27, 30, 36, 38, 55, 63, 68, 

79, 86, 100, 105, 109, 125, 129, 
134, 135, 136, 
178, 198, -208, 
260, 273, 275, 
313, 353.

NOMINACIJŲ
Į pre^ittentils

E, J. Bagočius ..
V. Laukaitis ......
K. Jurgelionis ....

Į vice-prezldentus
J. K. Mažukna ..
V., BtikŠnaifes.....
AdV. šalna .... ....

Į Sekretorius
M; Vihikas.... .....
J. Miliauskas .....

'V. MichelsOnas ...
A'dV. Andziulaitis

Į iždiniiikus
K. P. Gugis .......
A. S. Trečiokas ..

• J. Račiūnas ____
Į iždo globėjus

Ė. Mikužiutė ......
x S. Mockus .........

Kerševičius .........
j. Martin ...........
J. .Tarus ...L.........

. A. Zalatorius .....
Pivoriūnas .... .

Į Dr.-kvotėjus

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokių malevų, var 
nisių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 SOi Rockwell St
Tel. LAFAYKTTK 46S»

Kaš atsitiktų šu Lietuva
Taigi, kaip mes nežiūrėtume, 

bet šitas toks, spartus ginkla- 
vimasis, i gerą neišeis. Teks 
dar pergyventi visokių sukrėti
mų, kurie daug kur baigsis kru
vinais, ar vienais ar kitais, mū
šiais.

štai jau ir dabar SSSR turė
jo daug rūpesčio su savo gene
raliniais štabais ir reikėjo pa
vartoti tokią žiaurią priemonę 
kaip mirtis. O juk palyginamai 
ramiu laiku tai dėjosi ir tame 
krašte, kur tiek daug yra kūry
binio darbo, kur tiek daug tu
ri suversti energijos, kad kultū
ringąsias valstybes pasivijusį 
tai ką jau bekalbėti apie kitus 
kraštus, kur vienas kitam ant 
užkulnių lipa. Lietuvai* visas 
tas, kitų valstybių ginklavima- 
sis, taip pat daug rūpesčio su
daro. Bet jei ištiktų karas Lie
tuvai tektų daug skaudžiau nu
kentėti, negu kitoms valsty
bėms, nes jos žemėje vėl eitų 
dideli ir smarkus mukiai.

Gyvename mes kaip 'ugnikal
nio slėnyje ir vis baimingai lu- 
keriaujame, kada tasai ugnikal
nis išsiverš, kada pradės'jisai 
veikti.

Kadangi tą militaripę dvasią 
įžiebė fašizmas, tai kam, ,kam 
bet Lietuva šitokios fašistines 
santvarkos labiausia, negu kas 
kitas turėtų kratytis. Lietuvių 
tautai turėtų būti visai svetimi 
fašistiniai dvasios polinkiai ir 
lietuvis kur jisai nebūtų, kur 
jisai negyventų, turėtų visomis 
savo išgalėmis kovoti su fašiz
mu. Tai yra garbinga ir graži 
kova, nes tai kovojama už civi
lizaciją, už kultūrą, šiokios ko
vos laimėjimas neša visai žmo-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafajrettė 4560

Langam Uždangalus Padarote ant Užsakymu
FIRANkOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UžKĄBlfrAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS YENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET . (ARTI WOOD ST.)
‘...............................................................................................................................................................................................................44..^

ANGLISS.^'*“
Plnlrtj! Buk OtfiruB

dega—Dldla kart t U—Ko geri augia tptJ.T-V 
1OQ% POCAHONTA8 MINE AK

8 ton. Liodfis—Brangėliau imant maliau 
SUPER UOAL CO

10 80. LA 8ALLE ST. Dearbom 0264

Už mažą depozitą jūsų dovaną palaikysime iki Kalėdų... 
arba pasinaudok LENGVAUS IŠMOKĖJIMO musų PLANO NAUDA

JOHN A. KASS ■
MUŠI

A.R.PATRICK
(PETRIKAS)

Turime Didžiausi Pasiririkinią Kalėdinių Dbvahų
VIENATINIS LIETUVIU OLSELIS AMERIKOJ

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

Virš 15 MeiLų, Teisingo Patarnavimo

2806 W. 63rd St. Tel. Hemlnck 0220
KYLA 

HEMOROIOAS
4 •

Ncra reikalo kentėti tas kankinan
čias liga^. Dj. ,$hek’o jpaųjoyinis ne
varginantis kYlos IR heMorčI- 
bO gydymo būdas yra našūs be ope
racijos, pašalina paraiščių nešioji
mą feikaią, apsaugo ligonį nuo li
gonines išjaidų ir laiko nuo kasdie
ninio darbo gaišinirtio.

Nežiūrint kaip ilgai kenčiate tą 
ligą, sutikite ir pasiduoki! jo me
todui.

NĖRA JOKIŲ PRIEVOLIŲ 
Dr. H. B. Shek, Reg. Gydytojas 

NORTHWEST
HEALTH CENTER
4734 MILWAUKEE AVENUE 

Tel. Klldare 4239
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vak 
Sekmadieni nuo 10 iki 1 po pietų 
AntrftdiėHj. ykėtviHAdiefiį ir EeŠla-

visokius automobilius ir 
Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Westėfh Avė.
Tel. LAVAYETTE

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

M. T. KEŽAS, vedėjas
C.ril'CA'dO, ILLINOIS

Vyrų vien vilnų ir šilko $1.00 
skepetai ................. .

ir aukščiau

DOVANOS, KURIOS YltA NAU 
DINGOS IR VISŲ 

BRANGINAMOS

Tėl. Yards 6701

NIDA
Alkaline Digestaiit Fowder Miltelius
• jDidelė Dėžė Tik už 56 čėiitų

klauskite Vaistinėse arba Pirkit tifesieig ttUo

Nida Laboratories
_ A. G. KARDANAS, Sav.

2555 \Vest 69th Stfeėt, Oicag-o 
Telefonas Uėmlock 0818

Dabar laikas pasirinkti Kalėdinės cfovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
CASH /
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Diena 1$ Dienos

Sunkiai Serga 
Balienė

ENGLEWOOD — Jau antrį 
savaitę sunkiai serga žinoma 
biznierė Barbora Balien, 6558 
So. Morgan St., kuri guli lovoj 
savo namuose. Daktaras sakęs, 
kad ligonė per keletą dienų visai 
nesikeltų iš lovos. Kaip namiš
kiai, taip ir daktaras labai rū
pinasi jos sveikata.

Rep. B. P.

Nušovė Briedi
T0WN OF LAKE. — Dide- 

lis medžioklių mėgėjas ir 
“strielčius” kepėjas Dominikas 
Pivoriūnas, neseniai grįžo iš 
Pennsylvania miškų, nukovęs 
briedį ir kitokių žvėrių. Taip 
kaip vasarą jis skuba golfuo- 
ti, taip sniegui nukritus skuba 
medžioti. D. Pivoriūnas yra 
Golfininkų Sąjungos pirminin
kas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
( Chicago je)

Albert Bainor, 36, su Irene 
Hensel, 34

James Sąmmmons, 22 su^EIiza 
beth Zubas, 19

Harry Zelms,
Mastandrea, 26

John Rėmės,
Raispis, 22

John Kendra,
Kvilas, 23

Gavo
Perskiras

Agnės Jakovec (Jakavičius) 
nuo Frank Jakovec

Josephine Wajda nuo George 
Wajda

Estelle Jozaitis nuo George 
Jozaitis

Golfininkai Rinks 
Valdybą

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

nos, taip ir paukštienos, čia 
viskas parduodama neaukštom 
kainom. Kostumeris

27,

24,

21

si! Louise

su Edythe

Su Cecilia

Reikalauja
Perskirų

Jocelyn1 Lewen nuo Roy Le- 
wen

Iowa Meat Kompanijos 
Savininku Lietuvis

T0WN OF LAKE. — Tik 
k'ostumeriai ir draugai težino,

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

I VISUS GROSERIŲ SEILSMANUS
Jei jus dabar pardavinėjate gro- 

sernėms, tai jus galit pelnyti iki 
$20 extra kas savaitę, be investmen- 
to, be ilgesnių valandų. Palaikyk 
dabartinį darbą. Daryk daugiau pi
nigo. Vieta dėl kelių gerų vyrų. An
trašas Box 759. Rašykit ką parduo
date, teritoriją, telefono numerį. Ra
šykit šiandien, angliškai.

Priemone
“Visą dieną mano žmona de

juoja ir dejitoja dėl kažkokios 
ten nežinomos ligos!” skundžia
si vyras vienam pažįstamam.

“Ar Tamsta mėginai ką da
ryti tiems dejavimams išveng-

Susilaukė 
Sunaus

Pp. Antanas Jurkaičiai, 
VVhipple Street, neseniai 
laukė vizito nuo garnio,
paliko 8 svarų ir keturių 
cijų sūnų. Per kurį laiką 
Įėję St. Bernard ligoninėje, 
tina ir kūdikis jau grįžo 
mo.

10919 
susi- 

Jiems 
im- 
gu- 
mo- 
na-

“Taip! Nuo vakar jau ausis 
prikimšau vatos!”.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

REUMATIZMAS
Natūralūs Namų Gydymas paša
lina nuodus ir rukštis-stabdo 
skausmus. Ateik ar rašyk klaus
damas DYKAI patarimo, ar ban
domo gydymo ir tyrinėjimo.

• DR. P. SCHYMAN
Specialistas '

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. Armitage 8200

Kalėdų Gėlės
ATEINA TIK SYKĮ 

I METUS

e ŽYDINČIOS GĖLES
• SKINTOS GĖLES

• GĖLES PRISEGI- 
MUI

Sakyk

‘LINKSMŲ KALĖDŲ’
SU GĖLĖMIS

Gėles Siunčiame Telegramų Visur $

JOS. VACHA l
& SONS Į

4710 S. Western Avė. Tel. Lafayette 6248 |

ŠVIEŽIOS ŽUVYS
W. M. WALKER

213 S. WATER MARKET
Kampas 14th Place ir Racine Avenue.

Kasdieną šviežus ešeriukai, lydekos, karpęs, oisteriai ir 
įvairus kitas jūrių maistas.

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina

TONSILAI

Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo- $15 
ninėje. Vaikams ................ 1 **

Užaugusiems ........ $20

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėjitnas prieš gimdy
mą ir* po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ............ TUw

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.

TIKTAI *100*125
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turinčio 
puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio patogumas

BLAINE RAMSAY HOSPITAL 
35 South Hoyne Avenue 

(Tarpe Madison ir Monroe)
Telefonas dieną ir naktj SEELEY 4700

Gruodžio 21 d., Lietuvių Gol
fininkų Sąjungos nariai rinks 
paują valdybą 1938 metams. 
Metinis Są j Angos susirinkimas...----- ------ - ----- - --------
įvyks J. Yuškcs salėje, 2417 kad Iowa.Meat Co. adresu 1630 
West 43rd Street, 8:30 vai. va-, W. 47 St. įsavininku yra Julius 
kare. Apart rinkimų, susirin- Ciekutis. Vadinas, šios dideles 
kimo dienotvarkėje bus naujos mėsos parduotuvės valdytojas 
golfo aikštės parinkimo reika-’yra lietuvis, 
las ir komisijų paskirstymas. x ‘ .

Dr. G. I. Bložis šioj lietuvio bučernėj užlai- 
t i koma didelis mėsos pasirinki- 

L. G. S. Sekretorius mas, kaip jautienos ar kiaulie-

KALĖDOM DUOKITE NAUJĄ

RADIO
Progress Krautuvėje

Prieš Kalėdas Radio Kainos Sumažintos iki Pusei!
$129 Nauji Philco Radios po .... $g0.5O

$125 Nauji RCA Radios po .... $^^-50

$119.50 Nauji Grunow Radios $RQ.5O 
P” ........... -..............................

$98 .RCA
Radios po

$75 Nauji
Radios po

$44.50

Philco
$39.50

$69 Nauji 
nith, RCA, 
kili Radios

Philco, Ze-
Victor ir
$32.50

po :

Nauji Midget Radios 
pasirinkimui už (pusę 

kainos, po— 
$5, $7-50 ir $9.75

Didelė Nuolaida Už Senus Radios į Mainus Ant Naujų

LENGVI IŠMOKĖJIMAI. .

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, yedejas > 

Tel. VlCtory 4226 * Chicago, Illinois

Pasiklausykit musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kilocyvies.

Krautuv8ė atdara Nedėlioj ir kas vakarą iki Kalėdų

Madni AKioiai

AUROLEK Stiklaiss '
ARBA TOLUMUI

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI _____

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarkit su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamčs Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

ATGAL Į MOKYKLĄ
Bet Pirmiau į ’Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-o Albert Earl Winner, O. D., D. O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOŠ

Vadovybe D-to Albert Earl Winner, O.D., D. O. S>.

WINNER OPTICAt CO.
,3206 W. 63rd St. Near Kedzie Ąve.

Atdara Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak. 
Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Ekstra
Rųšies

r, / - '-.j
N‘.. 'r.

fr

Aukštos 
Rųšies

R< į

Vertė 
$2“50 

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galit Gauti Setų Kiek Tik Norite
TIKTAI Už

“Faun”
Design
Gražus

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus j musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš* 36 gabalu, 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 

k sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

’ Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą
į BBĮB Puikus pilnas

ROGERS
Sidabro Setas

Tiktai po 99^ už I 
kiekvieną setą 2

su 6 - kuponaisLargo Servlng Spoon 
Buttorknlfe, Sugar Spooa

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su K kuponais

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. ’ ? , c . '

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
. -V '• , '

NAUJIENOS * 
1739. S. Halsted St. 
Chicago, III

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 ,iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

Siunčiu ...... ......... kuponus. Taipgi pinigais .................... .................. .

Atsiuskit njan ........................... .?......................................... .......•...................

Vardas ,.i.,u..............   .......

Miestas ...........................’................................. Valstija ...... -.....................
1 V * '

k
Kupono Nr ,6 Gruodžio 18 d.

Lietuviškas
Krupnikas

—• 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
tinsit slogas.
Mes parduodam tikį
,avemu8. Ten jr rei
kalaukit.
' kitus miestus te
zėm ams orderius pa
du nčiame ekspresu.
Pirkdami paatebškit

musų label}

INTERNATIONAL
.Wine & Liųuor Co.

FRANK V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

Gerkit Lietu

CRANE
COAŲ COMPANY 
5332 So. Ixmg Avė.

Tel. Repnbltc 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
tSrr<»ened^ .................... tunas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............. r........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
^’sokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
antųotas. Taipgi pristatom an

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

Saukit Te).' VAROS 3408

Kodėl mokėti Retail 
kainais už moteriškas 

PANČIAKAS
Pirkdami visas jūsų PANČIAKAS 

tuzinais galite gauti 
WHOLESALE

KAINOM.
Vyrams vilnonas ir fancy 

ŠILKINĖS 
PANČIAKOS

$1 nn už tuziną 
NUO I aukščiau.
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, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
"CONRAD

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

420 W. 
Tel.

LIGONTN ® s— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI *12
PALAGUT PAGELBA CCfl

LIGONINĖJE -..........
PALAGO PAGELBA $90

NAMIE už ----- -----------
EKZAMTNAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPTTAL

Avenue
5727.

RESTAURANTAI
UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We®t 81at 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



NAUJIENOS, ChlcagO,

Šiandien Atsidaro - 
Pirmyn Choro 
Kalėdinis Bazaras

■— ■ V-1 1 !■ ■

Kalėdinės Dovanos. — Bran
gus “Dury” Prizai. — Bal
savimo Mašina,

1—— 
šiandien atsidaro didžiulis 

Pirmyn Choro. Kalėdinis Bava
ras. “ .

Ilgai lauktas, plačiai reklia- 
mųotas, tas parengimas tęsis 
dvi dieni, iki rytoj vidurnak
čio. Dufys Chicagos. Lietuvių 
Ąuditęrijoje, kur bazaras vyks, 
atsidarys apie 12 valandą die
ną, šiandien.

Fondas Pirmyn Choro Kelio
nei Lietuvon, kuris rengia ba- 
zarą, nuoširdžiai kviečia visus 
Chicagos lietuvius šiandien ar 
rytoj atsilankyti. Parengimas 
bus pepaprsfetai1 įdomus ir ver
tas vizito: . ■

BuV didejis pasirinkimas Ka
lėdinių dovanų ir Kalėdinių at
viručių; 4 :

Buš daugybė gražių rankdar
bių, > elektros reikmenų, papuo
šalų, žaislų, indų, etc.;

Didelis pasirinkimas maisto 
produktų; ./

Bus Santa Claus, kuriam jū
sų vaikučiai galės išpasakoti 
visus savo sekretus;

Lankytojams, per abi dieni, 
bus demonstruojama Balsavimo 
Mašina, kurią kitos valstijos 
naudoja balsavimams vietoj 
popierinių baliotų;

Virtuvė visiems pagamins 
pirmaeilius lietuviškus valgius;

Bus barąs, muzikaliai pro
gramai protarpiais ir žaidimai.

Durų Prizai
O, svarbiausiai, rengėjai pa

skyrė keletą brangių”- daiktų 
durų prizams, kuriuos gaus lai

mingieji bazaro svečiai. Durų 
prizams paskirta:

1938 metų Ęadio aparatas, 
gautas nuo J. F. Budriko

Apmušta “upholstered” kė
de (vertęs $6(1) nuo Roosevelt 
Furniture Company

Rašomasis Stalas ir . Kėdė 
nito Peoples Furniture Com
pany

“Indirect lįghting” grindine 
lempa nuo Barskis Furniture 
House

Elektra varomas “toasteris” 
nuo Malelo Electric Shop, ir 
daugybė kitų daiktų. Nepapra
stai gražus durų prizas, kurio 
norės ne viena mergina, yra 
moderniškas •■Cedar Chest”, 
didelis, gražus, moderniškai pa
gamintas. Jį bavarui padovano
jo p. J. Kelly-Kaledinskas, Pro
gresą Furniture ^.Company ve
dėjas.

Įžanga į bązarą yra tiktai 
10 centų asmeniui.

Choristas.

Kviečia Lietuvių 
Moterų Draugijas 
Taikos Konferen- 
cijon
Gruodžio- 30 d., Didžiulis Ma

sinis Mitingas Auditorium 
Teatre

Trumpą laiką atgal Chicago
je susidarė moterų organizacijų 
komitetas suorganizavimui di
džiulės Chicagos moterų demon
stracijos prieš karą ir už tai
ką.

Komitetas . pradės darbą, su
šaukdamas masinį mitingą gruo
džio 31 d., garsiam Auditorium 
Teatre, 1 valandą po pietų. '

Chicagon Grįžta 
Garsus Rusų Baletas

Pirmadienį, gruodžio 20 d., 
Chicagon sugrįž garsusis rusų 
baletas, Ballet Russe de Monte 
Carlo, hųrio metiniai vizitai 
šiąme mieste paliko kaip ir Ka
lėdų sezono-tradicija.

■ lt ' X' '

■ Kaip ir praeityę, taip ir šį 
kartą baletas apsistojo Audi- 
torįtfm teatre,, kur pastatys 
penkioliką baletinių programų. 
Į repertuarą, apart praeityje 
šoktų 
nauji 
cesca 
Eina 
lėtas
paties vardo tragingos operos. 
Muzika čaikęvskio.

baletų, bus įtraukti du 
numeriai; baletai “Fron
da Rimini”, įr “Dievai 

Maldautų”. Pirmasis ba- 
yra paremtas turiniu to

6 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ANEįĖ ANDRIKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

21 dieną gruodžio jnėn. 1931 
m., sulaukus 45 metų ąmž., 
gimus Krokąlaukių parap., 
Virbių kaime.

Paliko dideliame ąuŲudiine 
vyrą Vincentą Andriekų, 2 sū
nūs Vincentą ir Juozapą, duk
terį Anelę ir Marijoną ir 
daug kitų giminių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios prisiegos ir motinė
lės bus laikomas ŠY. Mišios 
Gimimo Pan. šv. bažnyčioje 
gruodžio 21 d., 1937 ną. 7:45 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir -pažįstamus 
atsilankyti į pamąldas.

Mes Tavęs mųsų brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebeiųgrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus atei- 
naųt! e /

Nuliude liekame, 
s • U " •

Vyras,1 Sunai ir Dukterys.

LUCILLE YJEįLLE, • pq( tčyais 
Adomavičiu'kė.

Persiskyrė su} šiuo -paguliu 
gruodžio 16 d., 8:30 vąl. ryto, 
1937 m., sulaukus 34 metų 
amž., gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Clarenee, dukrelę Leone, 
ipotiną ir patęvį Mąvįjoną ir 
Juožapą Barskius, seserį Jo- 
sephine, 2 brolius: Juozapą ir 
Antaną, 2 brolienes Nęllię ir 
Martą ir dąug kitų gįmipįų.

Kūnas pašarvotas 936 West 
33rd St. Lrddotuvėte įvyks 
pirmadienį, gruodžio 20 die
ną, 8:00 vai. ryto iš namų į . 
Šv. Jurgio par. bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į £v. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Lucille Yelle gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ' 
jai paskutinį patarnavimą ir

Nuliūdę liekame
Vyras, Duktė, Motina ir 

Giminės.
Laid. dir. S: P. Mažeika, Tel
YARDS 1138.

dąn, naują maleva, geri tairai — tik
ras pirkinys už .........   $165.00
1985 Plymouth, touring sedan—va
žiuoja ir atrodo kdip naujas $395.00

1 t

A. J. Oosterbeek Motors 
Co., Ine.

7544 S. Halsted St. 
Tel. Triangle 1610

, . . _ 1 ... y. i l936 Chevrolet, Deliixe townlaivakortės, kai kviečiau savo užgirtas karas su šildytuvu.
brolio dukterį/ 22 metų, ^Vero- Veik dovanojamas už ...........

Viešas Laiškas 
“Naujienoms
Gerbiamieji:

Aš noriu. padėkot “Naujie
noms” kad taip maloniai ir' tei
singai patarnavę jnan reikale

niką Sauteliutę iš Lietuvos.
Iš širdies uorių patarti, kad 

biznio reikalų, kreiptųsi prie 
“Naujienų”.

Alexander Sąutelis
Drevei Av.
Chięago, m.

L K. M. Choro 
Vakaras

; ........... $440.00
1931 De Soto 4 dąrų sedan, Gerame 
stovyje ..................’........... j... $125.00
1^34 Chevrolet, Deluxe Town Se
dan ................     $325.00

Ruby Chevrolet, Ine.
7158 Stony Island Avė. 

Dąrcheętpr 2310
1934 Chevrolet, lijąster Sedan, knee
actioų, kąina žema už ........... $295.00
1984 Ford, 2 door, geras už $225.00
1935 Ford, convertible sedan; Jus
ngeaUt sųbytint šį už ....... $265.00

CLASSIFIBD ADS. 1
Situation Wanted

Darbo Ieško
Business Chances

Pardavimui Bizniai

PAIEŠKAU DARBO bučernėj arba 
galiu dirbti taverne už baro ar Lunč- 
ruimyje. Esu patyręs ir atsakomin- 
gas žmogus. Naujienos, Box 761 

1739 S. Halsted St.

Help Wanted—-Female

DELIKATESŲ, GROSERNES, KE
PYKLOS prekės, pirmos rųšies vie
ta, renda $25.00 — gyvenami kam
bariai, vonia, elegantiški fiksčeriai— 
didelis stakas. Jei bus nupirkta grei
tai — parduos viską už $850.00. Ver
ta daugiau, negu dvigubai.

3651 No. Ashland Avė,

Komiteto viršininkė Harry 
L. Canmann, 1845 Kincaid str., 
Highland Park, kreipiasi ir į 
lietuvių moterų organizacijas, 
kviesdama jas prie darbo prisi
dėti.

(ir. 30 d., .masiniame mitin
ge kalbės garsus senatorius 
Gerald P. Nye, kuris pasižymė
jo kaipo labai konservątyviškas, 
bet energingas taikos šalinin
kas J. V. senate.

Choro Daipų Iškilmės įvyks 
Lietuvių Auditorijoj 

t .
Jau nuo seniui Choras 

rengiasi, ir kaip choro koresp
ondentas p. J. p. Bendokaitis 
praneša, tai šį sekmadienį gruo
džio 19 d., bųs; pirmos takios 
rūšies dainų įškilmes k<ĘM 
choro Chicagoje.

LKM Choras yra gerai susi- 
mokinęs gana melodingų dai
nų. Tai' bus pilnoje to žodžio 
prasmėje Dainų Karnivalas. Dai
nos bus perstatomos su turinį 
iliustruojančiais vaizdais.

Be LKM choro, ku*rį diriguo
ja p. J. Kenstavičius,, dainuos 
ir Kroatų Choras ir šiaip pa- 
skilbę komunistų rateliuose 
dainininkai solistai.

Iš 'programo turinio, kaip 
yra skelbiama', galima manyti 
kad LKM choras turės sėkmin
gą dainų vakarą. Programas 
prasidės 4:30 ! vai. po pietų^/Į- 
zapga 50 centų, prie durų 65. 
Į šokius, kuri^z tęsis po koncer
to, tik 25 centai.

į —F. Bulaw
------r—r:------ ?----- ......

Šio

K LIETUVOS

Ashland Ąve. Motor 
x Sales 

5436 S. Ashland Avė. 
Phone Republic 6200 

1936 Chevrolet. Trunk Sedan—lygus 
su nauju Daug ekstras, pilnai gdran- 
tuptas. Bargenąs už .......  $385.00

Nash—‘Vėliausias 1935.—Ambassa- 
dor Delųxe trunk sedan. Įrengtas 
šildytuvas, ir tt. Gatavas žiemos va
žinėjimui. Specialiai už ....... $365.00
Ford — Vėliausias 1933 Deluxe 
Cpupe. Perdėm geram stovyje, 

tiktai ..    $165.00

REIKIA PANTĘĖS, MERGINŲ 
jaunų, south, $15; pastry kepėjų, 
vidmiestis, dienomis, $15; Salad 
sandwich merginų, south, $12; vei- 
terkų visokioms vietoms, valandoms, 
$8 iki $12; soda fountain merginų, 
dienomis, naktimis, $15; marškinių 
finišerkų, $15; busų merginų7, $8, 
valgis; indų plovėjų, $10.00; kaun- 
terio merginų, $12;
HIlįERS EMPLOYMENT AGENCY 
22 E. Van Buren, Wabash 5382— 
5891.

Real Estate For Sale
N amai-žemė Pardavimui

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

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

Hemlock 0800.

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

GLOBĖ LAUNDRY GO. 
4224 West Division.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams sortuoti. Nuolatinis dar
bas. G«ra mokestis. BEltGER BROS.

2248 W. Lake Street.

MODERNAS 2-flatis — 5 ir 6 
kambariai — karšto vandens šildy
mas — atikas /— 5,0 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.

Caley Bros.
10524 So. Michigan Avė. 

Tel. Pullman 731.
1935 Chevrolet Deluxe Coach, 
malevotas—knee-ac|ion, turret 
mažai važiuotas .... ..............
1935 plymouth, Deluxe Touring Se
dan. Permalevotas — hydrauliški 
Stabdžiai, tobulam mekaniškam sto
vyje ....................;.............. $425 00
1986 Chevrolet, Deluxe Town Sedan, 
permalevotas, hydrauliški stabdžiai, 
knee-action. Atrodo ir. bėga kai 
naujas ..........    $475.00

Help VV'anted—Mąle
Darbininku Reikia

PARDUOSIU lotą labai pigiai 
58^x125 kampinis, 69 ir Campbell 
Avė Atsišaukite 1789 So. Halsted 
St. Box 752.

per- 
u top, 
$395.00

hydrauliški

James Levy Chevrolet
44OO Archer Avenue 
Tel. Virginia 1141 

1937 Chevrolet Deluxe, 2 dorų 
dan, su trunku, radio, visas įrengi
mas. Maroon dual .......... $565.00
1083 Dodge, 4 durų sedan, built in 
.trunk, karšto vandens šildymas, dual 
Įrengimas, išimtinai švarus. Bar- 
genas už ............................. $495.00

se-

■ —I I . ............................. ..... ■■ I,
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Miscellaneous
Įvairus

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

Musical Instruments
Muzikos instrumentai

PRIVERSTAS PARDUOTI Italijo- 
nišką Piano Acordion su 120 basų, 

pigiai. 3425 S. 59 Avė., Cicero.

TETYKITE, 
SKOLINAM PINIGUS ANT NAMŲ 
ir kitiems reikalams. Taipgi per
kam morgicius.

MAINOM nuosavybes, Chicagoje 
ir kitose valstijose.

TURIM BARGENŲ namų ir ūkių 
pirkimui ir mainymui.

NAMON FINANCE, CORP., 
6757 So. Western Avenue, 

Biznis įsteigtas 1919 metais.

Furnitųrę & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDUOSIU BIZNIAVĄ TA- 
VERNO NAMĄ arba mainysiu į 
rezidencijos namą arba farmos.

6101 So. Racine Avenue.I • I -

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio ' didžio su Coi 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatyk’te mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CAlminet* 5269.

Automobile^

ONA MO^DEI^AĮTĖ
* Persiskyrė 'su Jiiųo pasaulių 
gruodžio 17 d„ ,2.05 >va|| ryto, 
1987 m., sulaukus 21 metų am- 

‘ žiaus. Gimus Cicero, III.. >•
Paliko dideliame nuliūdime 

Tėvą Kazimierą, motiną^ Agnės, 
brolį Walterį, brolienę Aldoną, 
seserį Frances ir švogerį Paul 
Maxwell, dėdę Juozą, dėdienę 

.Antosę Stašaičius ir Joną įr 
Connie Stašaičius; dėdę Joną 

. Lukoševičių, dėdę ir dėdienę 
Kalinauskus, ir daug kitų gi
minių. Kūnas pašarvotas 733 
W. 17 PI. Ląjdotuvės bus ąpt- 
radienį, gruodžio 21, 8:30 vai. 
ryto, iš namų į Dievo Apveizd. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o’ iš 
ten bus nulydėta šv. Kąžimie- 
ro kapinės.

Visi a. a. Onos Mondeikaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame,
Tėvai, brolis, sesuo, dėdės ir 

.. giminės. .

1
 Patarnauja Laid. direktorius

S. M. Skudaš.
Tel. Monroe 3377

Jatt e ispųrtiiota 
00(1 žąsų.

9

KAIŠIADORYS. — Paukš- 
čių supirkinėjimo punktas žą
sų supirkimo pirmąją partiją 
baigė ir kol kas daugiau žąsų 
neperka. Viso supirkta ir eks
portuota 150,000 žąsų. Antys 
supirkinėjamas ir toliau.

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokiom 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtiė.1 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei 
dalijama. ' x

BB(DGEPORT ROOFING CO 
3216 Sp. Halsted Sticei

PLYMOUTH 1936 Sėdam Ištiktų
jų kaip naujas.. Šildytuvas. Atrodo 
i?' bėga kaip tuoj iš .dirbtuves išė
jęs. Priverstas’ paaukuoti ■ už vos 
$375.00. Gali duoti terminus.

3150 ’Cly.bourn Avė., Basemente.
CHEVROLET vėliausis 1936 Town 

Sedan. Trtink. Radio. šildytuvas.OvUciii. JlUJih* oiiuyvuva^. į
Puikios sąlygos. Ištikrųjų kaip nau-1 
jas karas, Reikia pinigų. Paaukuos' 
už tik $3^5. Terminai duodami.

Buckingham 8646. 

li ECIVERISI PARDUODA
Arti Marųuette Road, 6 f lėtus mu

ro kampas. Apšildomas, $11,500.
Marųuette Park — 3 pagyvenimų 

po 6 kambarius mūrinis bungalow 
stogu. Apšildomas, $8.500.

4 pagyvenimų namas, arti Mar- 
ųuette Park, 75 pėdų lotas, kampas, 
$6750.00. . .

Brighton Park 6 kambarių namas, 
$2450.00. Gali pirkti su $300.00 cash. 
Du fletis po 4 kambarius mūrinis, 
apšildomas, 2 karų garadžius, — 
$4,650.00.

West Side 3 pagyvenimų mūrinis 
ąpš.ildomąs, $3,650,00;

Turim ir daugiau.- Cash, išmokėji
mais- arba rffllinais. į* ‘

CHA£, URNICH (URNIKAS) 
56 W. Wash1ng|on St.. Room 514 

Arba 4708 So,. Węstern Avė.
Teisingas patarnavimas.

Bųsinesč Service
Biznio Patarnavimas

S*”**

FURNISHED ROOMS

Geriausi Pirkimai Var 
totų Karų Pas 

Chevrolet Dealers .

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

4630 So. Whipple Street.

BRIDGĘPOĘTĖ KAMBARYS, iš- 
rendųos tįk dirbančiam žmogui — 
yra maudynė 3336 Lįtuąnica Avė. 
antras aukštas nuo užpakalio.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNA PARDAVIMUI geroj 
švedų apgyvento j vietoj, geras biz
nis. Pigi renda, daug vietos. Prie
žastį patirsįt vietoj.

815 West 59th Street./

McManus Motor Sales
6711 S. Westem Avė. 
Phone—Republic 5300

1932 WillyS, Model 8—80, Deluxe 
JVicto.ria, 5 passenger, 6 wire wheels 
Naujai malevotas, beveik nauji tai-' 
rai.  ................'......... ........... $115.00

1036. Uelųxe FORD, 2 do.or puikiam 
stovyje motoras. Mažai važiuotas

•................................. ........... $345.00

RENDON FORNIŠIUOTI KAMBA
RIAI

3540 So. Halsted St.

DALYSIS konstabelio apšildomą ap- 
ąrtmentą su patikima pora arba ren- 
duos vieną kambarį.

5351 So. Peoria Street.

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

SPRING INN TAVERN 
82nd jr Kean Avenue, 

Willow Springs

Pątaisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET . 
Tel. BOULEVARD 0250.

-"'■n??
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RoselĄntfc cL. 6. Namo Bendrovės metinis šėririipkų ir draugi
jų. delegatų sųšįriBkimas įvyks pirmadienį, gruodžio 20 d., 
7:30 v. vakare, Liet. Diarb. svetainėj, 10413 S. Michigan 
avė. šis susirinkimas svarbus, bus lapoitąi iš bendrovės 
stovio, taipgi, renkami direktoriai sekantiems metams, šė- 
rininkai ir draugijų atstovai bukite laiku. —G. Kirkus, sek.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliybas 12 
Wardo laikys prięžmetinį susirinkimą sekmadienį, gruo
džio 19 d., 1 vai. popiet, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. 
Nariąi privalo skaitlingai suąirinkti, nes yra daug reikalų. 
Be to, pasirūpinkite au mokesčiais atsiteisti, kąčį nelaimei 
įštįkus nebųtų keblumų. —Paul J. Petrąitjs, rast.

Sekmadienį, gruodžio 19 d.» 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj, 
įvyks s’vąrbų^, Draugijos “Lietuvos Ūkininko” priešmetinis 
ausiripkimas. Prasomk visų narių susirinkti, nes bus vab 

. dyba repk^11* fef dąuu ^varinu dalykų svarstomą. Taipgi 
atsilikę nariai su mokesčiais malonėkite užsimokėti. '

J. Žukauskas, pirm.
Chicagos Liet, Draugijų (Amerikos Liet. Kongreso) metinė 

konferencija fvyks nedėlioj, gruodžio 19 d., Burinskio sver 
tainėje, 2244 W. 23rd Pk, 1:30 vai. popieti Visi išrinkti 
draugijų delegatai malonėkite dalyvauti. Po konferencijos 
įvyks vakarienė ir draugiškas, pasikalbėjimas. Delegatams 
dykai, svečiams 25c; i-E. Mikužiutė, sekr. v

BADĖKAVONĖ

ANTOINETTE SHUKIŠ

kuri mirė 8 dieną gruodžio ir , 
palaidota tapo gruodžio 11 d. 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimų ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindąmi ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems ląįdo- 
tuvėse žmonėms ir suteikų- 
siepis vainikus draugams. Dė- 
kųvojame* musų dvasiškam tė- ; 
vui, kun. BriŠkai if kitiems 
kunigams.' kurie atlaikė įspu- 
dingąs pamaldas už jos sięlą; 
dėkavojame graboriui 1 S. P. 
Mažeikai, kuris savų geru ir 
mandagiu* patarnavimu g r- 
bingąi nulydėjo ją į amžinastį, 
o rųums palepgvipo perĮęęsti 
nuliūdima ir rūpesčius, dėką- 
vojame šv. Mišių ii- gėlių au- 
kąutpjams, grabnešiams ir pa
galios dėkavojąme visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mano mvlimas 
vyras. Jonas ąakau: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Southwest Chevrolet, 
Ino.

9220 S. .Ashland Avė. 
Cedarcrest 3500

1934 Chevrolet, % tuno-panel $195.
1933 Diamond T; 1% tono C and C, 
Duąl p. k.’d .................... $335.00
1932 Ford, topo, Panel, 4 cylin- 
derių ........................    $125.00

1 '------------

Superior Motor Sales
6948 S?? Halsted St. 

Englewood 3400
1936 Chevrolet iCoach — geram 
žiavimo ąto.vy .įC:—.-*-..---—$395.00 
1931 Crevrolet, 6 wheėl DeLuxė sė

ya-

ILOVEIKIS S!
■ Dalis.

KVIETKĮNINKAS
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.I 3316 So. Hąlsted Street
Tel, BOtlLEVARD 7314

Urbą Flower Shoppe 
peles Mylintitems—-Vestuvėms 
—fiąnkictams-rLaidotųvėms—

Papuošimams I
4180 Archęr Avenuę. I 

Phone LAFAYETTE 5800 Į

*•. • _• • -■ • •% • s •

RENDON KAMBARYS, su ar be 
valgię. 3158 S. Union Avė.

Antros lubos.

GRAŽUS KAMBARYS rendon — 
Prie mažos šeimynos.

3559 S. Emerald Avė.

‘ KAMBARYS RENDON, puikus, 
šviesus," su visais patogumais. Vie
nam arba dviem. Antros lubos.

4517 S. Hpękwell. Laf. 0541

ESMU VIENA MOTERIS bę šei
mynos, turiu 4 gražius kambarius 

•i maudyne, mūriniame name. Pri
imsiu pavienį žmogų, kuris apsiim
tų pusiau mokėti rendą.

3138 So. Litęuanica Avenue 
2-ros lubos. Kreipkitėts nuo Vyto 

iki pietų.

RENDON apšildomas kambarys 
dėl vaikino, be valgio prie mažos 
šeimynos, matykite vakarąis. 6934 
So. Maplewood Avė.

------ ---------------- ------- r—

CLASSIFIĘ©
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAR, 

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
L popiet ir nuo 4 iki 7:80

x vai. vakaro.
Tel. CANAL 850Q

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

. 2301 So. Leavitt Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS tarpe 
dirbtuvių, išdirbtas per 18 metų.

611 West <h Street.

PARSIDUODA TAVERNA už 
$650.00. 4 kambariai pagyvenimui, 
pečium 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.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
didelio biznio kampe.

2408 West 71st St., Chįcago.

PARDAVIMUI TAVERNAS, South 
Side. Gerą vieta. Greitam .pardavimui 
parduosiu pigiaį. prie gątvekarių li
nijos. Pigi rendą. Telęfonuokite pp 
pietų. Tel. Dorchester 5081.

PĄRDAYĮMUI TAVERNAS, pigįąi 
hąmharįąi gyvenimui. Įlenda pigi. 

Priežastį patirsite ant vietos.
8139 Sp. Ralstęd St.

TS------- •- .------- r—r--t—rr—-rr~

PARSIDUODA TAVERNAS, geras 
kumpas. SĮteam Heąt gyvenimo kam
bariai. Pigi ręnda. Priežastis—liga.

2458 So. Kędzįe.

SENIAI GYVUOJANTI Geležiau 
daiktų krautuvė parsįą ioda. Turiu pa
aukoti. Gera apielinkė. $4,500 cash. 
Ne mainais. Naujienos, liox 700, 

1739 S. Halsted St.
» ’ .....

ĄUGŠTOS ĘŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ..........................
MINE RUN ................... .
ĖGG ..................................
NUT ....... . .........................
SCREENJNGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975 -

$6.00 
5175 
6.00 
6.00 
5.00

ILLINOIS EGG .............. -....... $6.85
STOKER COAL' ............. ........ 5.50
MULCAHY COĄL CO, 

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

’ • * • • >. ■ , , -

JEI TURIT
U PARDUOT r '

PAGAHSINKIT
z NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mtuojau

CANAL 8500
Ąpgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

J
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Mirė Lietuvaitė, Kitos Dvi Mergaitės 
Sužeistos Dirbtuvės Sprogime

Keturios Kitos Sužeistos Darbininkės 
Kritiškoje Padėtyje

. ,. \ • *:
21 metų lietuvaitė Anna Mon- Velionė Auna Mohdeika bus 

de-Mondeika, 733 West 17th palaidota ateinantį antradienį,; 
Place, mirė naktį, iš ketvirta- gruodžio 21'd. šv. Kazimiero ka- 
dienį į penktadienį, nuo žaiz- pinčse. 9 valandą ryto, laidotu-* 
dų, kurias panešė degtukų dirb- vių dieną, bus atlaikytos gedu-: 
tuvūs sprogime ir gaisre. jlingos :pamaldos Dievo Apveiz-

Taipgi mirė kitos dvi mergi-'dos bažnyčioje. Kūnas veikiau-' 
nos, gulėjusios su p. Mondeika siai bus pašarvotas namuose. 
Passavant ligoninėje. Jos

Jean Lasky, 19 metų 
žiaus, ir

yra: 
am-’mjesto advokatūra vakar pa

Ugniagesių departmentas ir

! ŠIANDIEN IR RYTOJ DEMONSTRUOS LIE- Darbo Beieškant 
Pas Plieno

« tv \ : r •4. • a ja Liejyklos BosąBus Išstatyta Chicagos Lietuvių Audton- ;..J

TUVIAMS BALSAVIMO MAŠINA
W

šeštadienis, gruod. 18, 1937
ii  ' ' N. m' " ■ y.— ■: . ................................-........- - —•

819 Cleveland avenue.
Daktarai

skelbė, kad gaisras išsivystė iŠ 
Catherine Terleski, 19, nuo užsidegusios degtukų knygutės.

Kadangi dirb uvė buvo pilna v>! 
abejoja ar išliks šokių pavojingų chemikalų, rei- 

gyvos dar keturios merginos,' kalingų degtukų gamybai, tai1
pagimdytos po gaisro toje pą-( liepsnos apėmė visą namą aki- 
čioje Passavant ligoninėje. Vi- mirkos greitumu. Visos mirų- 
sos yra kritiškame padėjime. 
Nukentėjusios mergaitės pa
nešė labai sunkias žaizdas, ban
dydamos ištrukti iš* degančių 
dirbtuvės tumų per liepsnų sie
ną, kuri joms buvo "užstojusi 
kelią iš visų pusių.

merginos 
knygelių

Compąny,

sios ir sužeistosios 
dirbo prie degtukų 
sagstymo.

Supęrior Match
kur tragingas gaisras įvyko, 
randasi prie 60 West Stfpcrior 
avenue. R.

Lietuviai Civic 
Southwest Federa 
tion Valdyboje
Reikalauja Gražinti Kryžkelių 

Sargus ir Įvesti Naujų 
Trafiko šviesų

,Xeli šimtai Lietuvių 
Jedarbių Remon
tuoja Miesto 
Airportą

Išviso WPA Pristatys Prie 
darbo 4,00Q

'Chicagos WPA valdyba pri
statė kelis šimtus lietuvius be- 

prie remontavimo ir 
Chicagos municipialio 
prie 63-čios ir Cicero 
Iki ateinančios savai-

joje, Kalėdiniam Bazare

Paveikslas parodo kaip Balsavimo Ma
šina išrodo ir kaip operuojama

ir

Netikėtas Siurprizas Plieno 
Bedarbiui

Didžiulė Minia 
Šiandien Laidos 
Jaunuolį K. Ratelio

Mirė sulaukęs vos 21 metų 
amžiaus

CICERO. — šiandien, 2 vai. 
po pietų Ciceroj įvyks didžiu
les laidotuvės,’ kuriose dalyvaus 
šimtai lietuvių. Iš A. Petkaus 
koplyčios, 1410 South 49th 
Court, ilga automobilių proce
sija nulydės 21 metų jaunuo
li, Kazimierą Katello, kuris mi
rė sulaukęs vos 21 metų am
žiaus, į Tautiškas Kapines.

Velionio gyvybę pakirto li
ga. Jis buvo žymus sportinin
kas vidurinėse mokyklose ir pa
sižymėjo kaipo gabus ir darb-. 
štus studentas Illinois univer-

Moteris Dėl
Liežuvavimo 
Pateko Kalėjiman

INDIANA I1ARBOR, IND — 
Kaip danguj, taip ir ant. žemes. 
Tai žodžiai poterių šventų. 
. • t

Kai darbai sumažėjo kitur, 
tai sumažėjo gal kiek daugiau 
ir pas mus, Indiana Harbote. 
Man, kaipo plieno darbininkui, 
gana riestai. Darbo nėra ir val
gyti nėra ko. Bet darbo beieš
kant, kartais gauni ir gana ge
rai pavalgyiti.,

Aną vakarą aš sumaniau, kad 
reika i/žeiti pas savo buvusį 
bosą, kuriam buvau dirbęs. Tai sitete. Jo mirtis buvo nevien 
Juozas Valavičius. Jis yra bo- skaudus smūgis tėvams, Onai 
sas American Steel Foundry jr Kazimierui Rateliams, bet 
liejyklos jau, rodos, per 25 ir daugumai ciceriečių ir gar
inėtus. Bet kai darbo nėra, tai, fieldpaAi

Visų Chicagos pietvakarinių 
pilietinių organizacijų sąjun
ga, Southwest Civic Federationj darbius 
šios savaitės pradžioje išsirin-( didinimo 
ko naują valdybą 1938 metams, airporto, 
Į valdybą pateko ir keli atsto- avenue. 
vai nuo lietuviškų organizacijų. I tės pabaigos prie airporto darbų

Pirmininku išrinktas Alfred dirbs, viso, apie 4,000 pašalpos 
N. Nilsen, nuo 6104 Campbell 
avenue. Vice-pirmininkais 
ko:
John D. Siamansj* nuo 
ąuette Park Lithuanian 
zens Club; ’
Walter Mallus, nuo Lithuanian 
National Democratic Club cf 
Chicago, ir
Paul Antononis, nuo Lithuani
an Democratic Club of the 15th 
VVard.

Carl Pomerance, nuo 
Association of Chicago, 
išrinktas sekretorium ir 
ninku.

Organizacija kreipėsi į 
su* reikalavimu grąžinti 
kelių sargus, kurie buvo 
ti, kad WPA pradėjo atleidinė
ti bedarbius. Nariai taipgi pri
ėmė rezoliucijas, reikalaudami 
trafiko šviesų prie California 
ir 63-čios; 47-tos ir Archer ave
nue; 59-tos ir Kedzie avenue.

bal- 
bus 
žiu-keli demonstratoriai, kuTie 

retojams viską apie mašiną iš
aiškins ir norintiems leis “bal
suoti”.

Mrs. Lorraine Can on, miti
na trijų vaikų ir žmona policis- 
to Hąrry Conlon, 6059 S. Cali- 
fornia Avė., pateko kalėjiman 
dėl palaido liežuvio. Ji yra apie 
3Q m. amžįaus.

Ji su kita-savo prietelka Mrs. 
Catherine Schragg, 6419 So. 
Ciaręrhont Avė., besikalbėdamos 
per tvorą užsiminė apie savo 
kaimyną Mrs. Getrude Kosary, 
6417 S. Claremont Avė. ir taip 
gerai ją liežuviais išplakė, kad 
Mrs. Kosary abi jas patraukė 
teisman, reikalaudama $1,000 
atlyginimo už jos apšmeižimą.

Prie bylos betgi tada nepriė
jo, nes Mrs. Kosary sutiko tai
kintis už $70. Mrs. Schragg sa
vo pusę sumokėjo, bet Mrs. 
Conlon nepasirūpino tai pada
ryti. Tadą Mrs. Kosary ją vie
ną patraukė teisman ir^tSišmas 
priteisė $300 atlyginimo. Te- 
čiaus ir dabar Mrs. Conlon ne
mokėjo. .*

Nesulaukdama sumokėjimo 
atlyginimo, Mrs. Kosary dabar, 
piHeš pat šventes pasodino M^s. 
Conlon į kalėjimą. Ir ji turės 
sėdėti kalėjime iki šešių mėne
sių, arba, iki sumokės tuos $300.

Pasodinta ji kalėjime vien tik 
keršto 
Kosary 
savaitę 
Conlon
yra pasiryžusi ją išlaikyti ka
lėjime bent iki po švenčių.

metus. Bęt kai darbo nėra, tai, fieldparkiečių, kurie jaunuolį 
žiiioina, ir geriausias bosas iŠ gerai pažino. Pp. Katello gy- 
savo kišenės nemokės darbiniu-' vena ties 4676 W. End avė. 
kūk z

Aš užėjau paklausti ar kar
tais nebusią progos darbo gau- i 
ti. Įsidrąsinus, apie 8-tą valan- ‘ 
dą vakare paskambinau į už
pakalines du*ris. Jas pravėrė 
pp. Valavičių duktė. Aš tuoj ke
purę po pažastim ir klausiu ar 
Mr. Valavičius namie.—Prašom 
į vidų!

Įeinu į vidų, ogi pilnas- pil
niausias svečių. Kaipo nepra
šytas svečias, aš nusigandau. 
Aiškinu, kad tenoriu pasima
tyti su p. Joe Valavičių,—sa
vais reikalais. Bet negavau pro
gos nei žioptelėti apie “foun- 
drės” darbą. Tuoj mane u‘ž ran
kos ir supažindino su visais 
svečiais. Nebuvau patyręs ka
me dalykas, tie tiek žinau, kad 
mane kvietė prie stalo valgy-: 
ti. O to gėrimo—tai buvo tiek 
kad ir • aš labai mėgstąs, neva- ’ 
liojau, viską iš grti. Vė.iau mai I 
paaiškėjo, kad tai butą pp. Va- ’ 
lavičių dukters gimimo dienos 
.vaišių, 'p jąųpįpjp; ir tų sve
čių ąš niekad nebuvau tiek ma
tęs. Daug buvo ir iš Chicagos.
Taigi, darbo beieškodamas, pa-! 

kliuvav? tarpe šaunios publikos 
ir gavau skaniai pasivalgyti,; 
Visi žino, kad pas pp. Valavi-, 
čius stalas visuomet kuo pui
kiausiai pataisomas. Valgių ga- - 
minime niekas neprislygs p.

: Onai Valavičienei. J

Kaltina Vagystėje
Aštuoni trokų draiveriai, 

duonkepiai ir vienas barzdasku
tys liko suimti už pavogimą 
$10,000 vertės miltų.

Kaltinama, kad draiveriai 
kurie dirbę vienam ma’unui, 
tuos miltus pavogę per eilę me
tų, kiekvieną kartą, kraunant 
trokus, pasiimant po kelis mai
šus ir paskui juos pigiai par
duodant duonkepykloms.

Draiveriai yra kaltinami vo
gime 'miltų, o duorkepiai ir 
barzdaskutes už priėmimą veg-

4

sumetimais,* nes Mrs. 
turi mokėti po $3.50 į 
už visą laiką, kol Mrs. 
sėdi kalėjime. Bet ji

tų daigių. Vsi . jie, išėmus 
barzdaskutį, prisipaž'nę p.ie 
kaltės.

Pirmyn Bazaras, kuriame ma-

DAR GALIT
pali-

atkerta

■■4

Išteisino

neledo

Mar- 
Citi-

$3.00 
5.00 
6.50 - 
8.50

WPA 
kryž- 
atim-

Civic 
buvo 
iždi-

kortelės 
kortelių 
kortelės ' 
kortelių

25
50
75

100

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

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

Migla Sulaikė 
Lėktuvus

Tiršta: migla vakar 
lėktuvams pasikelti ir todėl ne
galėjo įvykti masinė lėktuvų 
demonstracija paminėjimui 34 
metų sukaktuvių nuo pirmo 
Wright brolių skridimo lėktu
vu.

( Padėkojęs, apleidau namus, 
Kiek laiko buvo nežinau.' Visa 
laimė, kad rytojaus dieną man 
nereikėjo eiti dirbti. j

Bedarbis

at-

* te į

I |

O

darbininkų.
Svarbiausia darbininkų už

duotis bus ištaisyti šiaurinę 
airporto dalį, kurią nuo išvys
tytos airporto dalies 
gelžkelio bėgės. ...

Prie progos norime patarti 
visiems lietuviams WPA dar
bininkams pasirūpinti pilieti
niais dokumentais, kad jiems 
negręstų pavojus darbus pra
rasti. Keletą savaičių atgal, kai 
WPA atleidinėjo, tai darbų 
pirmiausiai neteko visi ateiviaj 
kurie nebuvo piliečiais.' >•'

Šiandien ir rytoj Chicagos lie-. sipažjnti su operavimu 
tuviai turės progą pamatyti sivimu budu. Prie mašinos 
nepaprastą aparatą—Balsavimo 
Mašiną.

Ta mašina bi.*s išstatyta Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
“Pirmyn” Kalėdiniam Bazare,
kuris ten įvyks šiandien ir ry- j šina bus išstatyta, prasidės šian- 
toj. Bazarui ją parūpino garsi! 
Chicagos moterų organizacija, 
VVoman’s City Club of Chicago, 
per “Naujienų” administrato
rės p. Maria Jurgelionės ir Mįss 
Mary Louise Rajnsey pasidarė 
bavimą. P-1Č Bamsey yra dar
buotoja garsioje įstaigoje Hull 
House.

• . x ■ i '

Aukščiau suminėta moterų j 
organizacija varo plačią agita
ciją už Balsavimo Mašinų įve
dimą. . Illinois valstijoje. New 
Yorko, Rhode Island ir 26 ki
tos valstijos jau tūri įvedtteids 
tas mašinas, bet Illinois valsti
ja tam priešinasi. Nesipriešina 
tiek balsuotojai, kaip politinių 
mašinų lyderiai, nes su magina 
negalima baliotų “sufiksnri" 
ir visas- balsavimo procesas bū
na slaptas.

Didžiumai Chicagos lietuvių 
apie Balsav’“»iO Mašiną nėra te
kę daug paarti, tad visiems bus 
įdomu ją pamatyti bazare, su-

(ACME-NAUJIENŲ Fotol

PASIRUOŠUSI, BET NEINA. — Lincoln parko žvėryno 7 metų 
šimpanzė Skippy pildai pasiruošusi žiemos sportui. Bet jai juo ne
teks užsiimti, kadangi jos visai neišleidžiama į lauką, prisibijant, kad 
ji gali persišaldyti ir gauti plaučių uždegimą.

dien, apįe 12 vąl. dieną ir tęsis, 
su .< .pertrauka nakčiai, iki sek
madienio vidurnakčio. Įžanga į 
bazarą 10 centų. Balsavimo 
Mašina bus rodoma ir demon
struojama nemokamai. Už V 
žangą lankytojams1 bus išdalin
ta kelioliką brangių “durų pri
zų, kaip naujas 1938 radio apa- 

! ratas, modernišką grindinė “in- 
direct” lempa’, fnije^įs, rašomasis 
stalas su kėde;- e-tc.

Valstijos augščiaųsias teis
mas atmainė nuosprendį byloje 
Robert W. McKinlay, kuris bu
vo nuteistas vieniems, metams 
kalėjiman už bandymą pa.ve k:i 
vieną jury narį Zintak byloje. 
McKinlay nuteisimas liko pa
naikintas pasiremiant techn š- 

1 kūmais: j

Skelbimai Naujienose . 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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[ACME-NAUJIENŲ Foto j

Hayward, vetera-

|
3 z
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Leland 
nas keliavimo oru ir vyras 
filmų žvaigždės Margaret 
Sullivan, su savo maža du
krele Brookę skrenda iš ' | • 
Hollywood į Nėw Yorką. | 
Bet šventėms parskrisiąs |

3

e;- 
X

namo.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

, Miss Lonriie Jean Wran- 
kle, kuri buvo užvedusi by
lą prieš Raleigh Fremont, 
55 m. senį, reikalaudama 
$200,000 atlyginimo, nes jis 
buk ją išgėdinęs. Bet teis
mas jos bylą išmetė. Krimi
nale j byloj Fremont buvo 
rastas kaitąs, bet apeliaci
jų teismas 
ųiętč.

* nuosprendį

UŽSISAKYTI 
LIETUVIŠKAS 
KAtfiDŲ 
PASVEIKINIMO 
KORTELES

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

(A^ME-NAUJI^NŲ FnM’

LAUKIA LAISVĖS. — Penki iš daugelio kalinių, kurie sėdi kalė
jime už nemokėjimą alimentų. Vieni jų laukia paliuosavimo, bet kiti 
visai to nepaiso. Teisėjai 13 tokių kalinių jau paliuosavo, 8 gi pasi
liko sėdėti, o 4 pasiliko kalėjime sąlyginiai.




