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Kinai sprogdina japonų fabrikus
TSINGTAO MIESTE PRADĖJO NAIKIN 

TI JAPONŲ SAVASTĮ. NUOSTOLIAI 
PER $100,000,000.

SHANGHAK Kinija, gruod
žio 19. — Gautais čia prane
šimais, sekmadienio rytą kinai 
sprogdino japonų fabrikus, ku
rie randasi Tsingtao mieste.

Japonų įmonių šiame mies
te vertė apskaičiuojama virš i 
$100,000,000. Keturiolika eks- 
pliozijų, įvykusių greitai vie
na po kitos, sudrebino mies
tą. Po to, milžiniški gaisrai iš
siveržė.

Laukta, kad japonų kariuo
menė, kuri stovėįe**Geltonosios 
upės šiaurės pusėje, tįsojau 
ims veržtis miestą.

Be to, dešimt japonų karo 
laivų, 68 naikintuvai, kreise
riai ir pagelbiniai laivai yra 
sukoncentruoti prie Tsingtao. ti.

Japonai • jau kurį laiką ' sto
vėjo prie Tsingtao, tačiau jo 
nepuolė. Jie vis norėjo išgel
bėti brangią jiems priklausan
čią savastį.

Kai kurie stebėtojai reiškia 
nuomonę, kad sprogdinimas fa- 

l brikų įvedęs Tsingtao naują 
taktiką kinų-japonų karan. Tai 
'agresyvią kinų akciją prieš ja
ponus, naikinant japonų savas
tį visoj Kinijoj ir užgriebiant 
jų koncesijas.

Jungtinių Valstijų du karo 
laivai skubinosi į Tsingtao gel
bėti amerikiečių, kurių ten yra 
apie 300.

Šie pranešimai pasiekė Shan- 
ghajų sekmadienio . rytą ir iki 
popiet dar nebuvo patvirtin-
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LOJALISTAI APSUPO STRATEGINĮ 
SUKILĖLIŲ MIESTĄ

Atstovų butas pri 
ėmė namų staty

bos bilių

36 pripažinti kalti 
dėl teroro Illinois 

valstijoje
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 19. — šeštadien1', grįžod
žio 18, kongreso atstovų butas 
325 balsų dauguma prieš 23
priėmė bilių, kurs taikoma re- daugumoje 
zidencinių namų statybai Jung 
tinėse Valstijose išvystyti.

Prezidentas Rooseveltas-spe- 
cialiu raštu kongresui, namų

SPRINGFIELD, III., gruod
žio 19. — Praėjusį šeštadienį 
prisaikintųjų teismas išnešę 
sprendimą byloje 36 asmenų, 

progresyvių mai- 
į- nierių unijos narių, kurie bu

vo kaltinami teroro žygiais- 
Illinois kasyklų distriktuose.

Visi 36 pripažinti ' kaltais.
sttaybos" reitafiT'n^daS^kad: geistųjų advokatai imreiškS; 
valdžios ekspertu apskaičiavi
mu, Jungt. Valstijoms reik’a 
kas metai po 600,000 — 800,- 
000 butų pastatyti per ateinan
čius penkerius metus. Statyba 
kaštuos tarp 12 ir 16 bilionų 
dolerių, o tai reiškia didelį 
stiną pramonei išjudinti ir 
darbių skaičiui sumažinti.

be-

Amerikiečiai rengia
si kraustytis iš 

Hankowo

kad jie reikalaus naujo teis
mo. Teisėjas Charles G. Brig- 

;gle paskyrė ateinantį trečiadie
nį argumentams dėl naujo by
los nagrinėjimo.

Pagrindinis kaltinimas šioje 
byloje buvo toks, kad kaltina
mieji dinamitavp traukinius su 
anglimi vežta iš kasyklų, ku
riose dirbo U.M.W. unijos na
riai.

* HANKOW, Kinjia, gruodžio 
19. — Jungt. Valstijų ambasa
da, neseniai persikėlusi iš Nan- 
kingo į Hankową, praėjusį sek
madienį jau* ruošėsi keltis ki
tur, japonams paėmus Nankin- 
gą ir slenkant Hankowo link.

Jungt. Valstijos 
gaus japonų užį 

tikrinimus

Pradės naują penk 
mečio planą Ru

sijoje
MASKVA, Sovietų Rusija, 

gruodžio 19. — Su 1938 me
tų pradžia prasidės nauja “pia- 
tilietka” Rusijoje. Bus dedama 
pastangos padidinti produkci
ją anglies kasyklose, aliejaus 
ref merijose, elektros įmonėse, 
chemikalų, vario, nikelio, gele
žies ir kitokiose pramonėse. 
Įvairios pramonės šiame vaju-

TOKIO, Japonija, gruodžio 
19. — Japonijos užsienio rei
kalų ministerija sekmadienį 
pranešė, jogei pirmiausia ja
ponai atsakys į antrą Jungt. 
Valstijų -notų ir užginčys, buk 
japonų laivai apšaudę ameri
kiečių laivų Panay po to, kai 
j jį mėtė bombas lėktuvai.

Antras atsakymas duos tvir
čiausias garantijas, jogei atei
tyje nė japonų laivynas, nė lėk
tuvai nebepuls svetimšalių lai
vų.

Jungt. Valstijų lai 
vynas turės ma- 

nievrus
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[ACME-NAUJlENŲ Foto J

KO MOKINAMI ANGLIJOS VAIKAI.-Europoj c dagi maži vaikai yra lavina
mi kariauti ir pratinami naudoti ginklą. Anglijoje gi vaikus tenka lavinti kaip 
saugotis automobilių, štai vienos privati lės mokyklos vaikams įrengtas kelias su 
visais'pavojais ir ženklais, kad vaikai 3iš noktų tvarkingai važinėti ir vaikščioti.
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MADRIDAS, Ispanija, gruo- kelių ir vieškelių tinklo maz- 
džio 19. — Vyriausybės (loja-|gas. 
listų) pranešimais sekmadienį, 
Teruel miestas buvo apsuptas, 

i » .
Paskutiniai sukilėlių įsitvir

tinimai miėštui ginti buvo pa
imti.

šeštadienio vakare lo j alintai 
pasiuntė į miestą dešimtį su
imtų sukilėlių su pranešimu, 
jogei sekmadienio rytą padary
ta paskutinė ataka miestui pa
imti. Civiliams gyventojams 
duota laiko iki 9 valandos sek
madienio ryto išsikraustyti, o 
sukilėlių kariams pereiti į lo- 
jalistų pusę.

Teruel yra svarbus geležin-

Po aštuonių savaičių rengi
mosi ofensyvui prieš lojalistus 
sukilėliai nutarė atidėti puoli- 
mą Almerijos. Priežastis - 
tai lojalistų užpuolimas Terue- 
lio.

Keletą dienų atgal sukilėliai 
uždarė Ispanijos — Francuzi- 
jos ir Ispanijos — Portugali
jos ru*bežius. Vėliausieji prane
šimai aiškina, kad Salamanko- 
je, sukilėlių vyriausioje buvei
nėje, buvo išvogti svarbus su
kilėlių dokumentai ir didelės 
sumos pinigų. Uždaryta rube- 
žiai, kad neleisti grobį išga
benti į užsienį.
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Mergaitė dviemis 
galvomis

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 19. — Rusijos moks
lininkai pranešė praėjusį šeš
tadienį apie mergaitę, kiVri gi
mė dviemis gavomis, keturio-! 
mis rankomis ir vienu lieme- ( 
niu. Mergaitė gimė šešios sa-1 
vaitės atgal. Dabar ji randasi 
Sovietų Eksperimentalio Medi
cinos Institute. ___  ______
pareiškė, kad mokslui. yra ži
nomas tik vienas panašus at
sitikimas iš praeities laikų.

Pataria liaudies 
frontą į sudaryti 

Meksikoje

Kalėjimas 73 pikie 
tuotojams

Italija paskelbs aš 
trešnę kainų kon

trolę

Painformavo Miką 
do apie Panay pa

skandinimų

MEKSIKOS į MIESTAS, Mek
siką, gruodžiol 19. — Naciona- 

• lė Revoliucijos Partija Meksi
koje yra valdžios partija., Jai 

i priklauso ir palies prezidentas 
Cardenas.

• Kalbėdamas • partijos vykdo- rimeiitaiio ivieiu- , .. . .
Prof Anochin m0J° komiteto nepaprastame 

susirinkime praėjusį šeštadienį 
įprez. Cardenaš patarė Revoliu
cijos Partiją panaikinti, o jos 
vietoje sudaryti liaudies fron
tą, kurių įeitų visos kairiosios 

t^darbininkų, —ūkį-, 
ninku ir kareivių ir sudary
tų reikiamą valdžiai organizuo
tą šalies gyventojų paramą.

, jAliejaus darbininkai 35«®niz.ac‘.jaa
" _ _ _ _ _ _ t - ninku ir kari

gaus $10,000,000 ai 
gų pakėlimų

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, gruodžio 19. — Vėlai šeš
tadienio vakare arbitracijos ta
ryba užgyrė nutarimą pakelti 
Meksikos aliejaus laukų darbi
ninkams algas. Viso pakėlimas 
sieks nuo $7,500,000 iki $10,- 
000,000 metams.

Vertė aukauti Fordo 
malimui \

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 19. — Iš Baltojo Namo

je lenktyniuos gamybos spar-'gauta kategoriškaS paneigimas 
pranešimų, buk Jungt. Valsti
jos planuoja tįsojau pradėti lai
vyno manievrus Pacifiko van
denyne, jei Japonija nepaten
kins Amerikos reikalavimų ry
šium su Panay paskandinimu.

Prezidento sekretorius Ste- 
phen Early paaiškino, kad 
Jungt. Valst. laivyno maniev- 
rai bus laikomi vėliau. Tačiau

tumo išvystymu.

R R
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, gal būt kartais'jie buvo suplanuoti kur kas 
sniego, truputį šalčiau, 
tinio stiprumo šiaurės ir 
rėš rytų vėjai.

vidų-J anksčiau, negu įvyko Panay in- 
šiau- ridentas ir ryšiaus su tuo in

cidentu neturi.

Anglai pasiųs dar 
laivus Į Kinijos 

vandenis •
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LONDONAS, Anglija, gruo
džio'; 19. — Anglijos ministe- 
rių kabinetas nutarė pasiųsti 
į pietų Kinijos vandenis tris 
didžiuosius karo laivus, atsi
žvelgdamas į tai, kad japonų 
operacijos, kreipiamos pietinės 
Kinijos linkui, gręsia Honkon
gu!, kuriuo anglai yra stipriai 
užinteresuoti.

Pas Mae West ir Dėdė 
Šamas atsilankys

nu- 
ka- 
Nu-

ROMA, Italija, gruodžio 19. 
— Praėjusį šeštadienį Italijos 
centralinis korporatyvis komi
tetas nubalsavo įvesti aštres
nę, negu iki šiol, kontrolę 
venimo reikmenų kainoms, 
kainos vis kyla aukštyn.

gy-
nes

NEW YORK, N. Y., gruod
žio 19. — Municipalis teisėjas 
(magistratas) Anthony 
Burke praėjusį šeštadienį 
teisė 60 pikietuotojų vyrų 
lėti nuo 30 iki 60 dienų,
teistieji pikietavo dvi katete
ri jąs Times Sųuare apielinkė- 
je. '

Nuteista taipgi buvo 13 mo
terų pikietuotojų. Moterims 
bausmės paskirta po dvidešimt 
dienų kalėti arba po $50 pini
gais užmokėti. Teisėjo nuomo
ne, pikiėtuotpjąi medžiojo pu-

• tedde&z ■■ ■ į;. ■ ‘ <
Visi nuteistieji yra kafeteri- 

jų samdinių unijos nariai ir 
larės.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 19. — National Auto^Dea- 
lers asociacijos advokatas Hen
ry Roberts praėjusį šeštadienį 
aiškino Jungt. Valstijų kongre
so atstovų buto komitetui, kaip 
automobilių dyleriai, pardavinė
ja fordi/s, buvo visoj šalyje 
verčiami aukas dėti, kad 
pirkti Henry Fordui vėjo 
iuną prie Cape Cod.

Ir šeimynoje nevalia 
kalbėti prastai apie 

nacius

nu-
ma-

Laikys taikos konf e 
renciją Washing- 

tone
CIUDAD TRUJILLO, Domi

nikonų respublika, gruodžio 19 
—Dominikonų respublikos pre
zidentas Rafael Trujillo ir Hai
ti prezidentas Stenio Vincent 
sutiko taikos konferencijai, ku
ri įvyks Washingtone.

Dominikonų respublika pri
skaito 1,500,000 gyventojų ' ir 
turi du trečdalius Haiti salos. 
Haiti respublikai priklauso 2,- 
500,000 gyventojų ir ji turi 
vieną trečdalį Haiti salos. Kė
liais atvejais Haiti gyventojai 
įsibriovė į dominikonų žemę ir 
dėl to įvyko kruvinų susirėmi
mų. Dabar ginčai norima išly
ginti konferencija Washingto- 
ne. •

WASHINGTON,. D. C., gruo
džio 19. — H611ywood aktores 
Mae West ypač paskilbęs yra 
pakvietimas: Corne up and see 
me some time. Savaitę laiko 
atgal sekmadienį Mae West 
transliavo per radio National 
Broadcasting kompanijai savo 
numerį pavadintą “Adam and 
Eve”. 

< f

Federalė vyriausybė gavo v i •
skundų, jogei Mae West trans- j Vilnys daužo laivą 
liuotąs numeris buvęs purvinas 
ir įžeidžiąs. Taigi federalė 
transliavimų komisija pareika
lavo parodyti jai Mae West 
transliuoto numerio kopiją. 
Reiškia, ir Dėdė Šamas atsi
liepė j aktorės pakvietimą 
“Come ęp and , see me ( some 
time”.

Pres. Hoover
MANILA, Filipinų Salos, gr. 

19. — Audringa jura daužė 
amerikiečių pasažieriųį ląiyą 
President Hoover, Vilnys grū
mojo jį visai sunaikinti. Japo
nų pranešinfais, laivas jau per
laužęs pusiau.

-Y
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TOKIO, Japonija, gruodžio 
19. — Japonijos premjeras Fu- 
mimaro Konoye ir laivyno se
kretorius vice-admirolas Yonai 
sekmadienį pilnai painformavo 
mikado (Japonijos imperato
rių) apie amerikiečių laivo Pa- 
nay paskandinimų.

Prapuolė lenkų kuni
gaikštis ,Radziwill

vARšuvUT^kija, gruod- vai pasiekė Tsingtao
Jungt. Valstijų lai

žio 19. — ,Radziwillų šeimos
advokatai ir Varšuvos teismai SHANGHAI, Kinija, gruod- 
praėjusios savaitės gale iežko-j^^0 Jungt. Valstijų ka-
jo kunigaikščio Mykolo Radzi- į lžrtvaj Marblehead ir Pope 
wi.Uof/ 67, metų, kur prapuolė žau JRasj?kė miestą Tsingtao, , . v t-, • ts ntnn<r r>v/bvir»r»i i’nio Lnr. Iri-kartu su savo suzadetme

zJeanette Suchestow.

BERLYNAS, Vokietija, 
19. — Specialus teismas 
mis dienomis Muniche nagri
nėjo bylą, kurioj ‘tūlas vokie
tis buvo kaltinamas “melų 
skleidimu” savo šeimoje prieš 
Hitlerio vyriausybę. “Melus” 
vokiečio žmona papasakojb ki
tiems, o pasėkoj e vyras atsi
dūrė teisme.

gr.
V • 
S1O-

Kai senis paskelbė ketinąs 
vesti Suchestową, tai Radzi- 
willų šeimoje kilo audra ypa
tingai todėl, kad moteris yra 
žydų kilmės. Pirmoji Radzi- 
willo žmona, be to, tvirtino, 
kad jiz negavusi formalių nuo 
vyro skyrybų. Antra vertus, 
kuomet Suchestovva mėgino 
priimti katalikybę, tai katali
kų ki/nigai atsisakė ją krikšty
ti. Dabar ir senis Radziwill ir 
jo sužadėtinė nežinia kur din
go.

Sfisnturig provincijoje, kur ki
nai pradėjo naikinti japonų 
turtą ir kur laukiama greitos 
japonų atakos. Tsingtao mie
ste randasi apie 300 amerikie
čių. Jų gelbėti ir atvyko minė
ti laivai.

IŠ LIETUVOS
“Pienocentras” gabena 

Palestinos oranžių

New Yorke “vasara”

Nors sakytas vokietis buvo 
išteisintas, tačiau prokuroras 
pareiškė, kad pagal nacių įsta
tymus” nuodymas šeimynos 
proto pragaištingais melais” 
gali būti baudžiamas, nes jis 
yra valstybės išdavystė.

900,000 japonų karių 
Kinijoj

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 19. — Apskaičiuojama, 
kad japonai dabartiniu laiku 
turi daugiau nei 900,000 karių 
Kinijoj. Manchukuo valstybėje 
jų yra tarp 300,000 ir 350,000, 
Peipingo srityje 200,000, Yan- 
gtze srityje .250,000 iki 300,- 
000. Mažesnės japonų jėgos 
randasi Kantono apielinkėje, 
pietų Kinijoje.

Kritiškai serga 
F. B. Kellogg

ST. PAUL, Minn., gruodžio 
19. - Kritiškai serga Frank 
B. Kellogg, buvęs užsienio rei
kalų sekretorius prez. Coolidge 
kabinete ir Nobelio dovanok lai
mėtojas 1929 metais. Serga jis 
plaučių uždegimu.

) /Y * <
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YORK, N. Y., gruo-
— Tik keletą dienų at-

NEW 
džio 19. 
gal New Yorko valstija Buffa- 
lo miesto apielinkėje pergyve
no didžiulę sniego pūgą. O pa
čiame New Yorke praėjusį šeš
tadienį buvo šilčiausia gruod
žio 18-ta nuo tų laikų, kai čia 
pradėta laikyti oro rekordai, 
būtent nuo 1871 metų.

KAUNAS. — Žydų spauda 
rašo, kad “Pienocentras” šio
mis dienomis parsigabena iš 
Palestinos bandymui apelsinų 
ir kitų vaisių. “Pienocentras” 
tuos vaisius pirko pas Pales
tinos žydų sodininkus kompen
saciniais pagrindais už nuolat 
vis didėjantį Lietuvos sviesto 
pardavinėjimą Palestinoj, (b)

PASIUSKIT y ! 
GIMINĖMS U
LIETUVOJ

Mirė Bingham, J. V 
ambasadorius 
t z

Anglijai
BALTIMORE, Md., gruodžio 

19. — Naktį į sekmadienį mi
rė Robert Worth -Bingham, bu
vęs Jungt. Valstijų ambasado
riuos Anglijai, neseniai rezig
navęs iš tos vietos ir sugrįžęs 
į Jungt. Valstijas gydytis.

Bingham mirė, sulaukęs 66 
metų amžiaus, John Hopkins 
ligoninėje, kurion įėjo lapkri
čio 25 d. *š. m.

LONGMEADOWj Mass., gr. 
19. — Naktį į sekmadienį pa
sikorė Joseph T. Woodruff, 441 
metų, Massachusetts School of j 
Technology profesorius ir pla-j 
čiai Jungt. Valstijose žinomas 
kaip miestų planuotojas inži
nierius. ' ’ ,

planuotojas inži-

o
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DOVANŲ
KALĖDOMS

(*)

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

KALĖDŲ
KORTE-

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
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Blackmailing Uncle Sam 
“The Blood of Martyrs’'

BTackmailing Uncle Sam
Whem anie person1 ttiefc-. 

blackmail others, the law narnės ; 
him a criminstl, arui pabiic opin*: 
nion looks u’pon him as belong- 
ing in the šame class with filtb i 
and lice, rats and poisonems; 
reptiles. Birt when the tventy i 
men who contral the pėiicies i 
of American Big Business sėt 
to work to bring about a new 
depression because thėy* disf 
hke the New Deal, especialty 
the tax on corporate surphises 
which don’t bekmg to - those: 
ezars of industry, the corrser- 
vative organs of pubhc opinion 
laud those blackmailing indus* 
trialists as defenders of the 
“glorious constitution/’ as the 
preservers of the sacred ark of 
American liberties; When such 
economic potentates sėt out 
to blackmail Uncle Sam un* 
less he does their bidding, they 
are called geniuses of finanee 
and indu'stty.

Mere are some of the ways 
in which those “big shots” of 
business blackmail the United 
States government. With to
day’s population 5,000,000 grea- 

. ter than it was in 1929, and 
with today’s national income 
$2Q billion less than it was in 
1929, these barons of indus
try liave raised prices esseii- 
tially to the 1929 level, and 
have gleaned profits some 20% 
higher than during the banner 
year of 1936.

Although ten million people 
are štili unemployed, and aL 
though there is an accumu- 
latedj. deficieney of nearly ten 
billion dollarš in necessary,. re? 
place/nent and construcŲ^/į, 
that Stores of big industtialfšts 
have reduced produetion, dis- 
charged workers, elosed plants, 
yelled for a balanced budget 
and no government “interffer- 
ence” with bnsiness. Then, con- 
vinced that they can force the 
federal government to submit 
to their demands, those twen- 
ty industrial barons have sta- 
ged the šit down Strike of ca-4 
pital.

O lt federal government 
headed by President Roosevelt 
can do one of two things: ei- 
ther surrender to those twenty 
cžars of Big Business, or fight 
and defeat Ųiem. Will the . ad-i 
ministration deal as vigorous- 
ly with those blackmailing in-4 
dustrialists as it did with the 
CIO šit downers? Or wi!T the 
government of • 130,000,000 A- 
merieans surrender to a store 
of “big shot” blackmailers?

to

ValdyKth'e statė tenprlsone us-. Soon- 
ęf or later this Iaw( will pre- 
VRilZ’ exclaimed the Rev. Jr. 
Jonsen of Honeff in th# Rhine- 
i^rid.

’ The issue is both religidus 
freedom and saving Christia- 
rdty from death beforb the re- 

! barbarizatfon betng carried out 
by the nazis. Insisting that Je- Kiekvienas šaltis yra,pavojus. Ne- 
sus was net a Jew būt a Nor- 
die Gerrtm, thė nazis are stri- 
vihg to pagahtee th'e chUrches 
of (iermany by returning tb 
the gods of old Teutonic heatlil- 
enism-such as VVotam Particu- 
teriy the nazis- insist that pasr 
tors may 
Hitter’s ..... ...... _ A' i jums skubią i nagelbą. Sek tukstan-
approves. pavyzdį, kuriuos M-K. “prisafk-

_ _ . ’dino.” Pirikuš vaikams. PatsiduodžlDer Fuenrer, of course, wantš |
to make the Evangelical Lu- 
therans bow .the knee to the 
gdldėtt calf of nazifem just as 
he has foteed miUions of other 
Germans' W kowto“w to the 
swastika.' This- ahn is clearly 
brotfght out by his treatment 
of the Rėv. M&rtfrit Niemoeller, 
foremost of the statfnch-stan- 
dmg elėtgy. Imprisoned - for* an 
ihdeffrrite tferm, Pastor Niemoel
ler would be released at once, 
rf He wottld sign st paper pledg- 
ing obedience to the nazi au- 

, thorities*.

' I ‘ ' *> * ‘

<■ I »s Padangėje
į,-Į 11! II I II

LIETUVIŠKI VAIDI- ųių išgarbinamas ir kartu, kai-
NIMAT KRAŽIUOSE 4,0 Pa«onis pasmerkiamas.

gaišink laiką, eksperimentuodamas 
su netikrais daiktais. Įšigyk butelį... 
M-K K k < formalia žvmaus Illipojaus 
daktaro, kurš praleido metfte jį tobu- i 
lindimas ... ir vartojo savo priva- i 
čioj praktiko,} su žymiomis pasėko
mis z

* ' 1 ;

M-iK yra taikomas ypatingai kru- 
tinės slogoms, kosuliams nuo šalčio

i i . ir bronchialįems erzinimams.) M-K į preaeh only wnat tuojau snvaldys įdegimą^ nuramins 
minister of religion ■ karšt}, paliuosuos uzkietėjinią, duos

Sprtlng from spiritual ances- 
tors who braved the hardship 
of a wintry voyage across the 
stormy Atlantic and the dan- 
gers and privaiiions of settling 
a new eontinent to worship 
Goti aecording to the dictates of 
their own' hearts, we Ameri- 
cans watch wiih keeri interest 
the enaetment of a new chap- 
ter in the age-old struggle for 
/eligious liberty.

a

Specialiai
Gauti ši Spec

10411 S

ŽEMAIČIU

17, 18 ir 19 ŠIMT
METYJE

Visi vaidinimai būdavo 
dedami bažnyčioje malda, 

j liau • vaidinimas įvykdavo gat- 
Ką< sako apie Kražių teatrų; ve j ei po atviru dangumi, šalia 

i bajorų archyvai. Lietuviški svietiškojo vaidinimo, būdavo 
vaidinime tekstai. Vaidini- 
mo scenos bažnyčias garbei;
Išgarbinami Lietuvos kuni
gaikščiai ir bajorai.

svietiškojo vaidinimo, 
į te religiški ’ vaidinimai.

Daugiausia vaidinimų buda- 
:vo vasaros metu te didžiųjų' 
švenčių prog&. Vaidindavo Kra- 

Jžių jėzuitų gimnazijos moki
niai mėgėjai. Režisuodavo ir 
tekstus rašydavo patys vienuo
liai. Paskutinieji vaidinimai

pra

Pirmadienis, gr. 20, 1937

Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namūo 
se ar ligonftrtse, 
duodu massage 
ebeetrie t r e a t * 
rrient ir magne- 
tic blankėts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tek Vlrginfe 0036 
Reeidence Tel. BEVERLY 8344 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENITK 
Ofiso ralandss:

nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH' CLAREMONT AVĖ 
Vatandoe—9—10 A, lt? 
Nedalioj pagal stMartj.

nuo

pas visus vaistininkus su Pinigai 
Atgal garantija.

LIETUVOS ŽINIOS
Jau įprasta1

Firmos, savininkas: — Man 
nemalonu tamstai pasakyti, 
kad t^jų panelę, kuri už tam
sta vėliau įstojo į firmų tar
nauti, aš paskyriau skyriaus 
vedėja, nes ji parodė daugiau 
gabumų. Aš suprantu, kad tam
stai, nebus malonu būti jos va
dovaujamam. ’

Jaunasis tarnautojas:—Nie
kai, aš jau pripratęs.

Firmos savininkas:

Keliatijant nuostabių dalykų 
‘tenka pamatyti ir išgirsti, 

sakysime, ir dėl lietuvis-?
’kų Vaidinių Kražiuose 17, 18 įvykę 1854 metais. Tad savai
te 1& šimtmečiuos^ Tačiau iš i 

vėliau susižinojau, jog 
tai esama net1 ir dokumentų 
pas .Kražių bajorus jų archy- 
;vn<dse. Tokių raštų — tekstų, 
berods, kas tai matęs yra pas 
šupylų ir kitus netoli Kelmės 
dvaro senų ’ dokumentų rinki
nyje.

Tuose dokumentuose yra pa
rašyta veikalo turinys, kas vai
dina ir kitos smulkmenos. Ten, 
šalia žemaičių kalbos, yra dar 
lenkų; ir lotynų- kalbos priemo
nių. Patys vaidinimai grynai 
pasaulietiški. Vienas toks vai
dinimas išgarbino Raseinių — 
žemaičių seniūną, kažkokį Kot- 
ką (gal, Kotkevičius). Kitame 
jau kalbama apie didįjį Lietu
vos ir žemaičių valdovą, žuvu
sį prie Tvėrių, ar Tveriaus. Jis 
vaidinamas Vitenovu. Jis kai
po valdovas dėl savo privalu-

■me suprantama, kad vaidinto
jų arba mačiusiųjų vaidinimus 
gyvųjų tarpe nėra. Yra tiktai 
senųjų,-, žmonių, kurie sakosi 
savo jaunystėj pažinę ir pa
čius vaidintojus ir iš, jų nema
ža esą apie vaidinimus girdė
ję*. Tokiu budū1 medžiagos apie 
šį teattą butų galima surink
it! nemaža ir ji be abejo musų 
teatro istorijai' butų naudinga. 
Svarbu ta proga priminti, kad 
patys kražiečiai inteligentai pa
siraustų po bajorų archyvus ir 
surinktų pasakojimus iš gyvų
jų žmonių visa tai, kas dar 
yra užsilikę.

A. Vilainis.

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

Kaiip?
Jaunasis tarnautojas:— 

mėnesį mudu susituokėm
Prieš

MUMS MALONU PRANEŠTI
75-K1Ų METŲ SUKAKTUVES \

CENTLIVRE BREWERY '
PABANDYKIT MUSŲ ” '

UKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ” 
iai padarytų minint jų DEIMANTINĮ - JUBILIEJŲ 
jecialj 6 Menesių Senumo žiemos Alų šventėms pašaukit

PULLMAN 9200

RITZ DIST. CO:
i. Michigan Avė. J. K. SKarkey, Mgr.

BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAIKO PROGRAMŲ
SEKMADIENĮ
PIRMADIENĮ-

•' SE

.. ------------------------

LIETUVIŠKI

9:00 VAL. VA K. 
10:00 VAL. VAK, 

7:00 VAL. VAK
PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

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

ADVOKATAI

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Kės. 6515 So. Rockwell St.
JLelephone: Kepublic 9723

DU L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL 
Tel. PULLMAN 1193-8277

A. Montvid, M. D
We«t Town State1 Be»k Bklg. 

240(1 WEST MADISON STREET
Vai. !• iki 3 »o pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas BruBswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL nuo 2 iki t v. p. p. ir nuo 7 
iki 9' v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel.. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

a j <’ ■ ■ ’ •

AįH BUL ANCE
. "h DIENA IR NAKTŲ : 

Visi Telefonai YARDS 17414742
460&-67 So. Ųermitage Avė 
4447 South' Fairfield Avenue

Tel. LAMfYETTF 0727

T 1 -i koplyčios visose
1_ ’ l Chieagos dalyse

koplyčios visose

^Klausykite musų Lietuvių radio" programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš VU. lt. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

L aido t ųv ių Direktoriai
. r * ' _____ 4j,

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių.

Laidotuvių ' 
Direktorių 
Asociacijos

Artibulance
■ Patarnavi- 
K. mas Dieną
■ ir Naktį

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn
Roum 1230 

Ofiso Tol. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki (i v. v.

’ Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So, Halsted St.

CHICAGO, ILL

1 Dr; Margeris ;
3325 So. Halsted St?

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni

“The Blood of Martyrs”
“The blood of martyrs is tlie 

seed of the cliurch.” That ring- 
ing challenge has beęil tlie 
battle cry of the church dOw!l 
through the centuries, when the 
l’aitlrful weie jammtd kuojai! 
likę John Bunyan vvhere he 
penned “Pilgrims Progresą0, 
at the stake likę Cranmer and 
Bidley in England dhting the 
short reign of “Bloody Mary1” 
or thrown intb the Roman are
na to fecd’ the wild- beasts dfr 
to šlake the blood Just1 of the 
štili wilder crowds that flocked 
to see those horrible spėctacles. 
Nazi Germany is today furni- 
shing thfc latešt tęst of that 
ringi ng challeiige. -

Since lašt February “nearfy 
700 members df, odr' faith have 
served prison terms, while thif- 
ty wvre forbiddėn to speak, and 
fifty have been' bantiėd from 
their panshes,” accorditig to 
the Rcv. Mr. Kubn of Ammalh 
church in Berlin. “There is a 
law higher than laws by which

NAUJIENŲ

Mes-pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendbrių 
tiktai?

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJlENAS^- 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

, NAUJIENOS
< 173'J SOUTH HATSTBB STREOT

Chicago, Illinois

1646 Wefct 46th Street

V TURIME
T KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

1. J.ZOLP Phone Boul.
Phone Boulevard

S. M. SKŲDAS
718 West 18th Steeet Phone Monroe

5203
5566

3377

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

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2SI4 VZfst1 23rd’Mace ' Phofle Canal 2515
SKWIUS: 42-44 Eaftt' lOftth Stteet Tel.; Pullman H!70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS
; 4704 So. Western Avė. Phone Virgipia 0883

T • ► 1 **■ •' ■

J. LIULŲVIČIUS
1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ ................. .............. ................................................................. -■ i m    

A. MASALSKIS
3307 LituUnica Aveftue Phone Boulevard 4139

A; PETKUS
6834 So. Westėrh Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th’ Gourt Cicero Phone Cicero 2109

P. .h RIDIKAS
3354 So. Halsted Street ,.,A } Boulevard 4089

egzaminuojama mokyklų vai- 
hų akys laike Kalėdinių 

aloslogų (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
NEDEL1OJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimi; akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard. 7589.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
lietuvis akiu Gydytojas

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyry, moterij-U vaiką pagal naujau
sius metoduš X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
10^4 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJA? IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 612 £

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

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

Seredurnis ir ned&L pagal sutarti
Reto. 6681 So. Califomia Avenue

TetefoWaa RepnhHc 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
, Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 591J

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:3Oi-8:30-

Bes:

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Refc. Tetephene PLAZA 2400

Nedaliomis pagal sutarti 
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107 .Rarsmkitčs “N-hosp”
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Amerikos Pirtyj
VIENO AKTO MELODRAMA

Vieta: vysų skyrius pirtyj.
Laikas; dabartis.
Charakteriai: nuogi italai, 

francuzai, anglai, lenkai, rusai, 
žydai, lietuviai, graikai ir kitų 
tautybių vyrai.

PROLOGAS
Pinnesniuose Padaužų veika

luose buvo įdėta^ nesvietiškai 
daug dvasinio ir protinio1 peno, 
tačiau stokavo akcijos. Visų 
dramaturgų veikaluose charak
teriai kalba, kad butų numanu, 
kodėl jie elgiasi taip, o neki- 
taip. Mes mokame parašyti tok; 
ve.kalą, kokio niekas kitas ne
mokėtų. Jame jokio kalbėjimo 
nereikia. Aktoriams nereikės at
siminti rolių. Vien sufleris pa
aiškins kiekvieną jų aktą, todėl 
jis neturi būti įkištas j būdą 
bei paslėptas scenos pakraštyj. 
Jis sėdi bačkoj ir iškiša galvą 
iš jos tik tuomet, kada aktorių 
akcijas aiškina.

žydas. — (Skaitliuoja kostu- 
merius. Papurto galvą ir vėl 
skaitliuoja, tartum bijodamas 
klaidą padaryti. Paskui jis skai
tliuoja viedrus, šluotas ir nuti
lo gabalus. Ir vėl netiki savimi. 
Skaitliuoja iš naujo).

Graikas. — (Įkiša po muilo 
gabalą į abi pažastį ir eina lau
kan).

Prancūzas. — (Paleidžia karš
tą ir šaltą vandenį į viedrą ir 
pats pabėgęs nuo jo šokinėja, 
trepsi, bėgioja, mds kucja ran
komis, purto galva, trūkčioja 
pečius, moja visus į pagalbą, 
tartum kokis striukas ateit ko).

Italas. — (Trenkia vieną vię- 
drą vienur, kitą kitur, spardo į 
visas puses subyrėjusių viedrų 
šulus, kurie užgauna keJs kos- 
tumerius, todėl visi shbėga ir 
jį nusitvėrę bando suvaldyti, o 
jis tąsosi, spardosi, raivosi, ban
do atmušti valdytojus).

Anglas, — (Pasislepia toliau
siame kampe ir su kipšiška šyp
sena veide tėmija kitų imty
nes).

Vokietis. — (Atidžiai apžiū
rinėja kiekvieną nuo galvos iki 
kojų. Nė iš šio,- nei to jis keita 
vienam koslumeriui į veidą. 
Mat, šis į žydą panašus).

Japonas. — (Įpuola į kokį tai 
Šurną. Ima bėgioti, per kitų 
galvas ir nugaras šokinėti. Visi 
pikti ir nustebę, bet niekas ne
bando jį suvaldyti).

Lietuvis. — (jį pradeda stum
dyti lenkas. Prie stumdymo pri
sideda vokietis, rusas, biskutį 
jiems padeda ir anglas, ir fran-

cuzas ir latvis. Nabagas paten
ka į karštą vandenį, Lėga nuo 
vieno prie kito, klonio j asi, šyp
sosi, atsiprašinėja).

Rusas. — (Sėdi ant suolo ir 
laiks nuo laiko kaso plaukais 
apžėlusias kūno dalis, tartum iš 
rūpesčio ar vargo Vabalų apsės
tas, bet jis padaro ir tokių štu- 
kų, kokių niekas nepajėgia, to
dėl į jį visi žiuri ir dyvinasi).

švedas. — (Masažuoja vieną 
kostumerį po kito ir nekreipia 
dėmesio, kas darosi aplink).

Turkas. — (Grupinėjasi apie 
save kaip sena boba ir kodėl tai 
rūstauja ant visų).

Kinietis. — (Duria sau į pil
vą ir kniupščias puola ant aslos).

Irlandietis arba airišis — 
(Užklumpa bausti kinietį už ne
tvarkų elgesį).

Lenkas. — (Jo storas pilvas 
ima visaip rangytis, iš ko mato
si, kad jis perpildytas nesuvirš
kinamų daiktų, todėl lenkas 
lankstosi į visas puses, mušasi 
į pilvą ir smarkiai dejuoja).

Senas vyras. —t (Užklumpa 
mušti jauną vyrą, čia sufleris 
turi paaiškinti, už ką. Publika 
ploja. Visi aktoriai sustoja es
trados priešakyj ir kloniojasi).

(Uždanga)
EPILOGAS

Aktoriai vis lankstosi ir ne
kalba, iš ko aišku, kad jie dė
kingi publikai, o publika vis plo
ja ir žiuri į aktorius, iš ko irgi 
aišku, kad ji nori juos matyti. 
Aktoriams neprisieina mokytis 
bet kurios kalbos ir jiems ne
reikia sekti suflerio, kurio ki
tuose veikaluose pasitaiko ne
nugirsti ir keblume atsidūrę ak
toriai valkiojasi estradoj neži
nodami, kas darytis Aišku, kad 
jus kiekvieno šito veikalo sta
tymą, kada jį stato jūsų grupė 
arba jūsų organizacija, kores- 
pandentai turi aprašyti laikraš
čiuose, kad tai geriausias vei
kalas* ir kad jis liko pastatytas 
genial’škai. Jei koresponden'as 
nerašo, patys aktoriai turi save 
išgirti, kaip yra daroma po visų 
kitų veikalų statymo.

DIPLOMATIJA,
Į klasišką valgyklą atėjo pa

prastas žmogus ir atsisėdęs prie 
stalo pasiėmė nuo jo skarelę ir 
apsidengė krutinę. Susirūpinęs 
savininkas pašaukė patarnauto
ją ir tarė: “Duok jam suprasti, 
kad taip daryti netinka/bet buk 
taktingas ir mandagus”.

Tarė patarnautojas į kostu
merį: “Atsiprašau, pone. Ar 
barzdą apskusti ir plaukus ap
kirpti ponui?”

“IMPERATORIUS IR FAŠISTU 
ŠMYČIOLAS”

INSURANCE
(APDRAUDA) e '

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų' nuo 
ugnies

e Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų

e Apdraudą gyvasties 
gausite

NAUJIENŲ .
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

Į po pietų.

______ n _________ _ j

DOKUMENTALIšKAI
Busimas uošvis: Jeigu aš duo

siu didelį kraitį savo dukteriai, 
ką tamsta turi pasiūlyti?

Busimas žentas: Aš duosiu 
tamstai kvitutę.

SKIRTUMAS
Naujokas neatidavė saliuto 

armijos kapitonui, šis supykęs 
paklausė: “Ar tu' nepažįsti uni
formos ?r

Naujokas, čiupinėdamas kapi
tono švarką: “Iš tikro, geras 
materiolas. žiūrėk, kokiu sku
duru) mane aprėdė.”

TIE PINIGAI
“Man taip reikalingi penki 

doleriai ir nešinau kur gauti”
“Labai malonu. Aš tnaniau, 

tamsta tikėjai iš manęs gauti’.

KAS DAUGIAU ŽINO
“širduk, aš turėjau ilgą pasi

kalbėjimą apie įvairias gyveni
mo paslaptis su musų dukrele, 
nes ji jau šešiolikos metų.”

“Labai gerai, jeigu tik pasi
mokinai šio to.”

>—Ale sakau, mes tautininkai 
turte jame, jei, sakykime, ne do
leriais, tai bent titulais, štai 
kad ir Valstybės prezidentas 
Smetona, pastaraisiais laikais 
mums davė naujoviškų kavalie
rių ir ritierių, o visuomenė 
(musų amerikoniškoji) paskel
bė vanagą imperatorium, o Tys- 
liavą, kurį andai “Naujienos” 
apšaukė fašistų šmyčiolu, musų 
imperatorių iškilmingai pripaži
no de facto ir de jure. Sakau, 
tai laimėjimai, tai musų tautiš
ki .pragiedruliai, — pasididž.uo- 
damas kalbėjo Raulas.

—Eik, Raulai, tu pratęs neig
ti davatkas, bet šiuo atveju pyk_ 
si ar ne, tu man išrodai nedau
giau kaip tautiška davatkėlė. 
Neigi tu galėtum sąmoningas 
būdamas tvirtinti, kad tie titu
lai ištikro tautininkus pratur
tino, pragiedrino? Ne, tu Rau- 
lai nesąmoningas ir šitai kodėl:, 
Smetonos ritierių eilėse randasi 
net .kazimiėriečių seserų, o jos 
nei tautininkes, nei ritieriai . 
o vėl Bridgeporto pralotas, už 
ką jis gąvo tą kavalieriaus me- 
daliką, gal dėl to, kad lietuviš
kas giesmes ir pamokslus pa
naikino? Arba antai marijonų 
organo redaktorius ir daug jam 
panašių . . . juk'jie ne tautinin
kai, tai kaip tu juos gali vadin
ti tautininkų turtu ir pragied
ruliais? Man rodosi nesąmonė... 
juokdamosi baigė Jurgis.

—Vis dėlto svarbus klausi
mas ir aš maniau su tavim rim
tai kalbėtis, bet tu, Jurgi, dar 
tebesi karštuolis ir tavyje vis 
dar nenutrukusi ta raudonoji ci- 
cilizmo gijelė. Na, kas iš to, kad 
tu mane kolioji davatka ir man 
nesąmonę prikiši, nejau tuo ma
nai teisybę nuslopinti? Tegu ir 
bus tiesa,^kad tavo, Jurgi, r. u r o. 
dyti tituluoti asmens kai kurie 
ir ne ritieriai ir ne tautininkai 
bet vis dėlto tokių n\ažuma, o 
dauguma, pradedant* su .Clėve- 
lando Kaziuku ir baigiant Bro- 
oklyno Dėde — nejau ginčyii, 
kad jie nėr tautininku pragiėd- 
ruliai, ritieriai? O kai jau dėl 
imperatoriaus, tai nė kalbos 
nėr . . ’. sakysim, jei jau Chica- 
gos visuomenę savotiškai men
kintum, nors jos paskelbimas 
man aiškus ir be kitko ganėti
nas, bet kai jau toks žymus as
muo kaip Tysliava jį imperato
rium pripažino, tai kiekvienam 
tautininkui tik lieka pridėt a- 
men, — karštai kalbėjo Raulas.

—Raulai, nesikarščiuok. Nors 
tu dar vis manyje randi nėnu- 
trukusią raudoną giją ir vadini 
cicilistu, bet mano rimtų faktų 
neginčini — negali jų paneigti. 
Vis dėlto prie tavo nesąmonin
gos kalbos negaliu dėt amen. 
Beje, ar tu dar neregėjai, ką 
marijonų organo redaktorius a- 
pie “imperatorių ir fašistų šmy- 
čiolą” sako? — klausia Jurgis.

—Į tavo klausimą turiu at
sakyti neigiamai, — tarė Rau
las.

—Taigi, marijonų organo re
daktorius sako, kad Tysliava 
pripažindamas vanagą impera
torium de facto ir de jure, jam 
suteikė meškos pasitarnavimą. 
Esą, imperatorius nevaldo Chi- 
cagos ir išeina taip, kad “fašis
tų šmyčiolas ne ant tos smui- 
kos užgriėžė” — juokiasi Jur- 
gis. ,

—Nesuprantu, apie ką tu čia 
kalbi ir iš ko tu juokiesi. O kai 
dėl marijonų organo, tai jo ne
skaitau — jei ir skaityčiau, tai 
ir tuomet nesirėmčiau ten tal
pinamais lyg ir faktais. Rimti 
tautininkai marijonų organu ne
siremia, tai šlamštas, — pabrė
žė Raulas.

. '—Suprask, Ratilai, kad taip 
įrašo pats redaktorius — ne 
koks korespondentas. Ir svarbu
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Praeity romantiškumas šei
mynose tęsdavosi.ilgiau, nes pa
ti taip pat išrodydavo ir prieį ir 
po nusiprausimo.* -p-

tai, kad jis tvirtina, jogei im
peratorius — vanagui duotas 
pašaipos titulas, o Tysliava jį 
priėmė rimtai ir taip darant 
meškiškai pasitarnavo ir tuomi 
dar save prilygino prie ‘uslužli- 
vyj durak, opaneje vraga”, — 
juokiasi Jurgis.

—Iš viso, ką tu čia kalbi, tai 
jau ne juokas, bet šmeižtas. Ne, 
musų Tysliava' negali'taip silp
nai ^pasirodyti. Jis musų vadas, 
ir dar pridedu, pagal Motuzą, 
jis musų Mozė. Jurgi, dievaž tu 
cicilikiškai kalbi, — karštai pro
testavo Raulas. <

' ' u ■'

—Pradėdamas pasisakei norįs 
rimtai kalbėti, bet matau, kad 
jau visiškai nuo to nuslydai, o 
dar ne viskas, mano mielas Rau
lai, nes marijonų organo redak
torius dar ve ką sako: Ne im
peratoriui jaunimo lietuvinimo 
nuopelnai išimtinai priklauso, 
bet marijonams. Esą, Tysliava 
imperatorių kredituodamas ne
sąmonę kalba, nes kuomet im
peratorius dar tik vargoriinkau- 
ti mokėjo, o Tysliava dar buvo 
negimęs marijonai jaunimą jau 
lietuvino, — šypsodamosi kalbė
jo JuVgis. '

—Marijonai ir jų organo re
daktorius pagyrų puodai. Visi 
žino, kad marijonai lenkiškas- 
romiška's ordinas. Jie liętuvių 
jaunimą airina, o ne lietuvina. 
Jau iš to, ką tu man sakai, bu- 
orantu, kad Tysliava nusimano 
ką sako ir kas dar reik sakyti. 
Tik man keista, kodėl marijo
nų organo redaktorius turi sa
kyti, kad Tysliava kredituoda
mas imperatorių jam meškiškai 
pasitarnavo, — rimtai klausia 
Raulas.

—Gerai, Raulai, prsdedi gal
voti. Marijonų organo redakto
rius prikišdamas Tysliavai meš
kišką pasitarnavirhą yra savaip 
sąmoningas — jis žino tai, ko 
Tysliava nežino'/^Įbrs tu Raulai 
įsitikinęs, kad Tysliava nusima
no, ką sako ir kas dar reik sa
kyti, bet aš rimtai abejoju ir 
abejoju ne be pagrindo. Savo 
abejonę čia pat paremsiu įrody
mu, kuris, tikiu, ir tavo nusi
teikimą pakeis.

—Nereik aiškinti, žinai, kad 
dabar visur “paros” madingos, 
tai neseniai ir p. Sodalienė, ma
rijonų ištikimoji surengė “pą- 
rę”, kur ir aš turėjau progos 
dalyvauti. “Parė” buvo sudėtin
ga' — buvo katalikų, tautinin
kų, romiečių, cicilistu ir gana 
daug kunigė’ių. O jau žinai, kad 
musų “parėse” prisivalgę ir iš
gėrę mėgsta daug ir apie viską 
kalbėti. Ir štai viena, netoli 
manęs, grupė užvedė kalbą apie 
imperatorių. Įdomi kalba'. Iš
tempiau ausis ir su atsidėjimu 
klausiaus. Vienas nuo Leikos. 
tautininkas, gal prisigerinda
mas kunigams, metė imperato
riui įtarimą dėl savotiškų pro- 
gramuose minėjimo mirusių pa
maldų. Bet kun. Juodaitis nusi
juokęs tarė:

—Tas mums nekenkia. Gal tu 
nežinai, tai dabar žinok, kad 
tautiškose kapinėse palaidotų 
minėti ir už jų vėles viešai mels
tis mums uždrausta. Todėl jei 
imperatorius tokius .minėjimus 
daro ir meldžiasi — sakau, jis

mums nekenkia, o pasitarnau
ja . . . jis pilnai musų žmogus...

—Kaip, tai 'kunigėli, juk jis 
ne eilinis tautininkas, p musų 
vadas ? — slegiančiu balsu klau
sia Leikos tautininkas.
—Labai paprasta. Mes žino

me, ką kalbame ir tu žinok, kad 
mes jį krikštijome, mes ji dir- 
ma'vojome, mes jį apženijome ir 
mes jį palaidosime, — tai pa
sakęs kun^ Juodaitis giliai už
traukė papirosą ir, durnus gau
siai leisdamas per nosį greit 
nusisuko nuo Leikos tautininko, 
o šis galvą nuleidęs, mačiau, 
pradėjo mislyti.

—Manau, kad jau dabar tau 
Raulai bus aišku, dėlko marijo
nų organo redaktorius prikišo 
Tysliavai meškišką pasitarnavi- 
mą, — šypsodamasis x klausė 
Jurgis.

-—Prisipažįstu ar taip negal
vojau. Daugumas musų tauti
ninkų irgi taip negalvoja. Iš tik
ro, kun.’Juodaičio filosofija tai 
kaip su skustuvu nurėžė. Nuo 
dabar aš apie tave, Jurgi, lieku 
visiškai kitos nuomonės. Prisi
pažįstu, kad aš kai kur įsišo
kau, bet jei dar teks mums, o 
aš labai norėčiau, vėl pasikalbė
ti tai tokių įsišokimų nebus, — 
aiškinosi Raulas.

—Kavalierius Mogila
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JUOKAI
Tai ne nauda

Kazys ir Jonas broliai. Ka
zys mėgsta miegoti, o Jonas 
turi tikrą aistrą anksti kelti 
ir bėgti į darbą.

Vieną rytą Jonas labai ank
sti išėjo į darbą, kai Kazys 
sau ramiai knarkė. Pakeliui 
jis rado piniginę su gražoka 
sumele .— nudumė atgal į na
mus ir kelia Kazį.

“Matai, Kaži”, sako jis lai
kydamas išdidžiai piniginę, 
“kiek galima laimėti, kai ank
sti keli! Matai radau piniginę 
su pinigais — a!”

“Jei tas, kuris ją pametė, 
už tave anksčiau nebūtų kėlęs, 
tu* jos tikrai nerastum!” atsa
kė murmėdamas Kazys — ap
sisuko ant kito šono ir miego
jo toliau.

Su išrokavimu
Mokytojas: Kas tu‘, 

nori būti: .didvyris ar
Jonukas: — Bailys.
Mokytojas: — Kodėl?
Jonukas: — Man geriau, kad 

sakytų: “čia eina bailys”, nei 
“čia guli didvyris”.

FURKAUClAI

Jonuk, 
bailys.

Tie 'kautai bus išparduoti publikai už krautuvėje laikymo mokesti 
ir pataisymą, plūs keletas centų pelnui. Kiekvienas yra puikiose 
sąlygose, o kitus negalima atskirti nuo naujo!

VISI NEATSIIMTI — KIEK VARTOTI.
Jūsų atsilankymas- j šią krautuvę įtikins jus, kad niekur drabužių 
krautuvėse Chicagoje, jūsų doleris tos vertės negali gauti.krautuvėse Chicagoje, jūsų doleris tos vertės negali

IR 150

MOTERIMS KAUTU

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

Midget Radios po 
$6.95□
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IR AUKŠČIAU.©verkautais nuo

□

□ 
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Mieros nuo 16 iki 54. Tie kautai buvo nupirkti 
nuo valymo įmonių už tokias mažas kainas, kad 
mes galime juos pardavinėti už pusantrų dolerį.

Parkwai Tailois
Garsi drabužių krautuvė su vyriškais siutais ir

o

NAUJIENOSE

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

PASIEKS VISUS JŪSŲ:
•GIMINES, 
•DRAUGUS ir

x •KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

405 East 61st Street
PRIE SOUTH PARK

Viena krautuve—be skyrių—Vak. iki 9—Sekmadienį iki pietų

Pasveikinimai

e 
i

Skalbiama Mašina 
naujausios mados po 

$39.50 ir $49.50

Perkant Bulovą Laik
rodėli jus gausite už 

seną Laikrodėlį 
$10.00 nuolaidos.

Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

> 

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAŲO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

Jos. F. Sudrik,
INCORPORATED

3417-21 S. Halsted St.
3409-11 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

iiiiiiiiaiiiiiaiMiiiiHaiHtiiiiiimi

Sudrik Jewelry
3343 So. Halsted St.

'imu lllllllltllll lllllllll llllltllllllllll

Dykai gražus kalen
dorius visiems

■iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiittitiik

Radio WCFL, 970 K. nedėlioję 
kaip 7:30 vakare, Budrikes leid
žia gražų RADIO programą su 
simfonijos orkestrą, Helen Bar- 
tush, Stasys Rimkus, Silvestras 
ir Petras.
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NAUJIENOS
The LithaanUn Daily Newa 

Publlshed Daily Except Sunday 
rhe Lithtianifln News Puh. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

by

Sttbscription Ratės: x
$8.00 per year in Canada
$5.00 per yčar ouiside of Chicago
$8.00 per ycar in Chicago 
3c per copy.

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

Natijiėnos eina kasdien, išskiriant 
šektotadignitiš. Leidžia Naujienų Ben
droje, 1739 S. RalsUd Št., Chicd^o, 
III. Tfilefdfi&š tdii&i 8900.

Užsakymo kalnai
Chicagoje paštu:

Metams ______________
Pusei mėtų__________
Trims mėnėsi&nls ____
Dviem mėnesiams 
Vifenftin inSrieslui ____

Chicagoj per išhėšiotojus
Vidria kopija __
Savaitei _____ —; ____ 18c
Mėnesiui ________________  75c

Su vienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .........  $5.00
Pusei metų ----------------------  2.75
Trims mėnesiams __ 1.Š0
Dviem mėHėbiamš -----  1.00
Vienam mėnesiid —sk .^5

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams ;--- -------  $8.t)0
Pusei mėtų ---- ;4.Č0
Trims mėnesiams u;......-------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monfey

Orderiu kartu sii ulšėkymu.

__ $8.d0
------ 4.00
—t—.. j,,.1 2.00
____ 1.50

.75

8c

Administracijos priešą laimėjimas
Atstovų būtas Wūshingtone 216 balsais prieš 198 

“atidėjo” įstatymo sumanymą darbo valandų ir algų re
guliavimui pramonėje, šitą sumanymą rėmė C. L O. va
das LeWis ir prezidento Roošėvelto administracija. To
kių būdu jo atmetimas reiškia smūgį industriniam ko
mitetui ir-Naujajai Dalybai.

Prieš kiek laiko atstovų buto komisija atmetė kitą i 
sumanymą, liečiantį darbo santykius pramonėje. Jį rė
mė Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Green. ši-| 
tuo sumaftymu buvo pasiūlyta nustatyti įstatymo keliu 
40 centų, kaip minimumą atlyginimo už valandą darijo, 
ir 40 valandų, kaipo maksimumą darbo savaitei.

Taigi kongrese pralaimėjo ne tik valdžia, bet ir abi 
Amerikos darbininkų grupės, Amerikos Darbo Federa
cija ir G. L O.

Aišku, kad dabartinėje kongreso sesijoje, kuri prieš 
Kalėdas turės pasibaigti, jau nebus laiko svarstyti dar
bininkų algų ir darbo valandų sutvarkymo klausimą. O 
reguliarioje sesijoje, kuri prasidės po Naujų Metų, kon
servatoriai jau bus taip įsidrąsinę, kad bus sunku jų 
pasipriešinimą nugalėti.

Darbininkai pralaimėjo dauginusia dėl to, kad dvi 
priešingos jų grupės nesusitarė dėl įstatymo sumany
mo. Ką viena grupė rėmė, tą aiitroji grupė atakavo. To
kioje padėtyje ir valdžia negulėjo nieko padaryti.

Bet šitokie atsitikimui turėtų būti pamoka darbinin
kų judėjimo vadams, k&d jau laikas jiems eiti prie 
kOS. .!! .

kai Sovietų Sąjungoje dar nė- 
sudaro nė trečdalio gyventojų.

Net priskyrus darbininkds 
prie tarnautojų, pasidaro tik 
34.7% (truputį daugiau, kaip 
trečdaly s visų gyventojų), o 
[valstybės tarnautojų Rusijoje 
yra milžiniškas skaičius. Be to, • 
dėl algų menkumo Tenai* y ta 
priverstos dirbti fabrikuose arba 
valdžios įstaigose ir moters. 
Atskyrus tarnautojus nuo pra
monės, susisiekimo ir prekybbs 
įmonių darbininkų, rastume 
veikiausia, kad pastarieji tesu
daro, gal būt, tiktai tokią penk
tą, daugiausia ketvirtą, dalį 
gyventojų.

Tūo tarpu nuošimtis valstie
čių, kurie gyveha kolektyviūo- 

Jsė arbk pavieniuose ukiuoše, 
siekią apie 60.

Reiškia, netoli du trečdaliai 
[gyventojų Rusijoje yra ūkinin
kai. Tačiau Stalinas tiems ūki
ninkams neduoda teisės orga
nizuotis. O betgi yra gudruo
lių, kurie tokią tvarką vadiiia 
“demokratiškiausia pasaulyjė”»

KOMUNISTIŠKĄ ARIT
METIKA.

tai

Japonija reikalaus “reparacijų”
Japonija sako, kad ji veda prieš kinus “apsigyni

mo” karą. Iš to išeina, kad, sumušusi kinus ir užgrobu
si jų žemę, ji pareikalaus iš jų atlyginimo. Kinai biis 
verčiami Užmokėti už tai, kad japonų armija juos žudė

Bet tokia yra teisybė kare: kieno galia, to tiesa.
Tenai, kur militaristai įsigali/tai ir taikos metu jie 

praktikuoja tokį “teisingumą”. Jie atima žmonėms Vi
sas teises ir priverčia Juos savo skriaudikus penėti. Tai 
yra esrtiė fašizmo ir kiekvienos diktatūros.

A p ž V a 1 g a
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LlTBhATURA Iš MASKVOS.

Nežinla, kas davė sovietų 
valdžiai “Naujienų’’ adresą, bet 
šeštadienį atėjo iš Maskvos 
“Mbsėow Nėwsb nūmėris, pa
švęstas Sovietų Sąjungos 20 

• metų jubiliejui.
Tdi yra bolševikų propagan

dos leidinys, kuriame puikiau
siomis spalvomis piešiama so
vietų valdžios “atsiekimai” ir 
“laimėjimai”. Aišku, kad ko 
kito tbkiamfe leidinyje ir be
buvo galima tikėtis. Bet visą 
fcJdgyrų ceritras tdi — Stali
nas. Leidinio viduryje įdėtas 
jo “herojiškas” paveikslas; be 
to, jo išgMrbinimui pagaminta 
ištisi ątislapiai tx>ezijos. 

t r
Toje poezijoje neva įvairių 

tautinių grupių—kazokų, Azter- 
beidžano, ukrainiečių ir t;t. 
atstovai kelia į padanges Sta
liną, vadindami jį skvo. “tėvu” 
ir “tautų vadu”.

Straipsniuose, žinoma, giria
ma sovietų “demokratija”, ku* 
ria, matyt, nė patys rašytojai 
netiki.

SSRS — AGRIKULTŪROS 
ŠALIS.

Pirma vienas, o dabar jdū 
ir kitas komunistų laikraštis 
rašo, kad Brooklyno prakalbo
se, kurias gruodžio 3 d. ren
gė “Naujienų” redaktoriui LSS. 
19 kuopa ir LDD. kuopa, bu
vę “tik 200 žmonių”. Bet tai 
yra “komunistiška aritmeti
ką”. ' >

Toje salėje (Grand Pdra- 
dise), rodos, telpa 700 ar 800 
publikos — ir salė buvo piliia; 
Ne tik buvo užimtos kėdės sa
lės asloje, bet dar didelis skai
čius žmonių sėdėjo galerijo
je..

Tai kokiu budū iš tiek -pub
likos galėjo pasidaryti “tik 
200”?

Beje, toje pačioje svetainėje) 
savaitei laiko praėjus, kalbėjo 

[“Keleivio” redaktorius ir “Lais
vės” redaktūriūs.’ ’'' Jas rengė 
draugijų komitetas, iš kurio su
sidaro Am. Liet. Kongreso vie- 
tiijis skyrius. Aišku, kad šitos 
prakalbos buvo reklamuojamos 
kuošfharkiaūsiai. O kokios bu
vo pasėkos? Pati “Laisvė” 3a- 
ko, • kad salė buvo “pilnoka”, 
vadinasi, ne visai pilna. Ir ji 
aiškina tatai šitokiu budu:

“Tai gana daug, atsižvel
giant į tai, kad pastaromis 
pora savaičių buvo labai daug 
prakalbų ir didėlių priešme- 
tinių susirinkimų.”
Tačiau yi^a faktas, kad kai 

kurie tų priešmetinių susirin
kimų įvyko kaip tik tą' Vaka
rą/ kada kalbėjo P. Grigaitis 
— ir visgi žmonių į jo prakal
bas prisirinko pilna svetainė. 

!| t

Taigi komunistai su šaVo 
“aritmetika” be reikalo dūmia 
sau akis.

Iš LIETUVOSNors Maskva ir jos agentai 
daug pasakoja apie Sovietų 
Sąjungos industrializačiją, bet 
faktai, kuriuos padudda “Mbs- 
cow News”, rodo, kad SSRS 
dar tebėra žemės ūkio šalis. 
Gyventojai pagal savo užsi
ėmimą, anot to laikraščio, da
linasi taip:

Darbininkai ir tariiautOjai 
sudaro 34.7% gyventojų;

Kolektyvių ūkių valstiečiai 
kartu su kobperatyvų amati
ninkais — 55.5%;

Individualiai ūkininkai ir 
amatininkai ne koopferatyvuor 
se '■

Likusioji 
(studentai, 
gaunantieji ir t. t.) — 4.2%.

šitos šMtliriės hėha višailtdią id^lai ‘šriiūai, tėvynėi ir 
aiškios, hbs skiHihgos"gyVbn- •dyksiri^Ms įįV^bŽHfs yra tite paf 
tojų grupės yra suverstos į tys, kad lietuvią v^rų ir 
vieną krūvą — pav. darbiniu- rų buities kovoje pasireiškė jų 
kai su valstybės tatnaūtbjalsJ r'dikalų sAlidabūhtas, bet ne priė- 
ūkininkai su amatinihkaiš. Tai I šingūHIas. Suvažiavimas viehr 
čiau iš tų skaitlinių vlstlbk gd- baisiai nutarė įidsVeikititi Aižsiė- 
Įima numanyti, kad darbiniu- nio lietuves.

LIETUVOS MOTERŲ JUBlttfc- 
jlNIŠ SUVAŽIAVIMAS SVĖI- 
JsiNa ūžŠiENiO LifeTuVfcs

5.6%;

KAUNAS. — Gruodžio 10 d. 
Penktadienį įvyko Lietuvos Mo- 

. teriį Jubiliejinis Suvažiavimas, 
- | kurį plėžidentas A. Smėtoha 

pasveikino pasakydamas, kad 
Lietuvoj moterų teisės sulygin
tos Su Vytą teisėmis be kbVOsį 
nes tos rūšies lygybės sąVbkd 
eina iš Lietuvos šbiioves dvaf 
sios, ’kad^kb Vakarą Europbj'4 
tebelalikidifia, pks mus jau šū?

gyventojų dalis laukta, kad tautiniame atglniu 
armija, pensijas me lietuvės moters vaidmuo bū

va labai žymus, kad vyrų ir ihoi

Fašizmo pinklės
____- • ‘ • ■__;..... X

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

VokiŠkasai nacionalsobializ- 
ftiks ir itališkas fašižmas Savo i 
valstybių sienose Viski nėsiten- , 
kilia. Jiedu abudu militariznio 
dVasia pakaustyti ir imperializ
mo užgaidų pilni Visoje Europo
je pina pinties ir visame pasau
lyje sėja neriiną. štai jau ne^ 
ginčytinas faktas, kad italai 
pranėūzų ir anglų valdomoje 
kolonijose tarp vietos tautų 
pradėjo varyti stiprią .akciją 
tas' tautas kurstydami prieš an
glus ir prancūzus. Palestinoje' 
arabą nėrimas, tai yta ne kier 
no kito darbas, kaip tik italų.

Fašistų agentūros
Tiek italai, tiėk Vokiečiai vi

sur, kur tik gali, steigia šaVo 
agentūras, ir svetimose valsty
bėse Varo proVokacinį darbą.

Italkmš šėkftiirigai pavyko iš- 
sprogdinti Ispanijos ramų gyve
nimą ir nusigyvenusius genero
lus ąjjkiirstyti prieš respublikos 
ndštatytą tvarką. ■ .I ■

Jau dabar galutinai paaiškėjo, 
kad tokio pat darbo siekia vo
kiečiai Prancūzijoje. Tik dėka 
Prūricuzijds-policijos budrumo 
pavyko dabar visa tai viešumon 
iškelti ir kaltininkus kalėjimai! 
sukišti^ Fašizmas nėra tiek pa
jėgūs, kad šioms valstybėms at
virai kibti į kr litis, todėl jis 
mėgina jas iš Vidaus šprogdyti; 
Vieną gyventojų dalį sukeldami 
prieš kitūs, kad vėliau sukilu
siems, pavidale savanorių, galė
tų ateiti padėti. Taip buvo Is
panijoje, to dabar siekta Pran
cūzijoje. O .lygiai tūo pačiu me
tu Japonija puola beginklius ki
nus ir SSSR karu grasina. Tai 
planingai nustatyti fašizmo žy
giai. šių žygių tikslas, tai įsiga
lėti ■ pasaulyje ir.jisai tvarkyti, 
kaip tinkamai.

Kaip vokiečiai stipriiia savo 
įtaką Anglijoje

. f c • . ,Vokiečiai mėgino savo įtaką 
sustiprinti ir Anglijoje, štai jau 
kuris laikas, ’ kaip buvo paste- 
biama vokiečiu įtakos Anglijoje 
stiprėjimas. Jis tiek čia pradė
jo augti, kad Anglijoje net pa- . ✓
sigirdo tokių kalbų, kurie pra
dėjo net užtarti buk tai Čeko
slovakijoje skriaudžiamus vo
kiečius, kurie tikrumoje tūri 
kiir kas daugiau teisių tiek kul- 
turiiiidme, tiek pblitihiame ir so
cialiniame gyvenime, negu Vo
kietijos piliečiai Hitlerio valdo- 
hli.

Tik štai dabar aiškėja, dėlko 
čia Anglijoje vokiečiai pradėjo 
įsigalėti; Visur vokiečių ir italų 
fašizmo agentai svetimose vals
tybėse šiiranda likimo nuskriau- 
Štiiošiuš, nusigyvėnusiūs»kame-4 
hiš iš diduomenes tarpo, kurie 
dar Visuomenėje nėba galutinai 
šAvbš Itaįbs praradę, štai Išpa- 
hijbje jie s’ūrado tokią skriaū- 
džikmą generolų tarpe, kurie su
tiko pasipriešinti teisėtai vy- 
riaūšybei. PrkhČužljoje tokių 1p 
kimo htlbkūstų surado buvusių, 
milijofiiėrių taii’pė, ir čia mėgifio 
sudaryti sau Ezdų, ‘ bet riėišde^ 
gė. .

’ f.

Vienos aristokrates saliohas
Londone jau nūo senesnio lai

ko yra žinomas aristokratės po
litinis - salionas ponios Astor. 
šiame. salione jau daug metų 
kaip susitinka įvairus anglų po
litikai. Ddf tie taip šėfiiai iš šito 
namo sklido SSSR Stalino veda
mos politikės įtaka. Čia •ariglų 
žymesni palitikai susitikdavo šu 
SSSR Valstybės visokiais agėnj 
tais ir tarptautinės politikos rei
kalais konferuodavo. Tuomet vi
siems buvo aišku, ko Astor na-i 
mas siekia. Jis siekė Anglijoje 
SSSR įtakdš šilštiprinimo. Štai 
staiga ta^ki ’ AšfČr galionas š'a- 
Vq oriėhtaciją pakeitė. Jauna
me name nesilankė SSSR vals
tybės Užsienyje gyveną vyfai^ 
bet vietoj jų atsirado vokiečiai,

Vokiėčiki šiuo atsitikimu gerki , 
sali j galVą įsidėjo, kad vienos 
įtakingos ponios saliOno išlaiky- 
ftias kur kaS pigiaū kaštuoja, 
ripgu naujai ginkluojamos divi- 
žijos ‘įrengimas.

Vokiečiai visa ką čia galėjo if 
darė. O jų svarbiausias tiksiąs 
buvo tai sudaryti vokiečių ang
lų sutartį, kuri aklinai butų nu
kreipta prieš prancūzus. ,

Tūo budu vokiėčiai norėjo 
Užmigdyti anglų budrumą, su- 
šilphinti prancūzų įtaką, įsiga
lėti Europos viduryje ir paskui 
pro Lietuvą pulti SSSR ir pir
moje eilėje įsigalėti Ukrainoje.

HulifUkšo misija
Be to, vokiečiai kartu norėjo 

gauti iš anglų paskolą, kuri 
jiems būtinai reikalinga. Veik 
neabejotina, kad štai,tos ponios 
Aštor saliono įtakoje lordas 
Halifaksas nuvyko į Vokietiją 
su pačiu Hitleriu pasimatyti.

si radijo abonentai, nors 35% 
jų yra nekatalikai. Bet to jiems 
dar negaha. Jie dabar nori, kad 
tokids Romos katalikiškos pa
maldos butų transliuojamos kas 
dieną. Ir tai reiškia, kad vals
tybė tai turi daryti nemokamai!

Toliau, Romos bažnyčios ka
pelionai sauvaliauja mokyklose 
ir terorizuoja mokinius, staty
dami Žemus pažymėjimus vi- 

įsieTns mokiniams, kurie išreiš
kia bent mažiausią nepalanku
mą jiems, arba neateina bažny
čion kapeliono įsakytam laike, 
arba atsisako eiti ausinės išpa
žinties taip dažnai, kaip kape
lionas įsako.

Juk teikia atminti, kad Lie
tuvoje gyvena ne vien katalikai, 
bet ten yra ir tiesiatikių, izra
elitų, mahometonų, liuteronų ir 
laisvamanių. Juk kitų tikybų 
sekėjai netori jokių specialių 
privilegijų, kaip kad turi kata
likai. O jie juk moka tokius 
pat mokesčius valstybės iš.a

Bet Hitleris labai prastas diplo- i 
matas, jis tuoj Halifaksui ati- , 
dengė savo-kortas. O tos [kortos 
Juvo tiek aiškios ir taip mažai 
gero lemiančios, kad net Hali- 
faksas savo gyvenime daug ma
tęs ir girdėjęs vis dėlto nuste
bo Hitlerio akiplėšiškumu.

žurnalistų apsukrumas
Halifakšui daugiau nieko ne

paliko, kaip tik grįžus į Londo
ną pas save pasikviesti Pranch- 
zijos užsienių reikalų ministėrį 
Delbus. Prahcužai ilgai spėliojo, 
dėlko paskutiniuoju laiku Ang
lijoje taip sparčiai augo vokie
čių įtaka. DelboSt Važiuodamas 
į Angliją taip pat neramiai jau
tėsi. Kartu su juo vyko daug! 
Prancūzijos žurnalistų, akylių 
vyrų. Sako, kad šie žurnalistai 
labai gražiai Dėlbos misijai pa
tarnavo ir vokiečius mrvainika- 
vb. Apsukrus žurnalistai greit 
susitidstė ir aptiko tą namą, iš 
kur Vokiečių įtaka eina. Kitaip 
tarus, prancūzų žurhalistai nuo
dugniai susipažino sų ponios As- j kymui, ir nemažiau kaip katali- 
t'os salibiio ypatybėmis ir tai vi-| kai. Tai kur gi tas tariamas Dr. 
sa viešumoje iškėlė.

(Bus daugiau)

<

Kritika ir Polemika
APIE RASTA KRAUJU RAŠYTA

“Draugas” gruodžio 1, 2, 3 
dienomis jdėjū straipsnį apie 
Romos katalikų bažnyčios rei
kalus šiahdienincje Lietuvoje. 
Autorius pradžioje pareiškė, 
kad rašo krauju, po jo plunks.- 
na verkianti lietuviu kataliko ir 
patrijoto širdis. Ir nubedavoja, 
kaip Lietuvoje Romos katalikai 
nesudaro behdro fronto. Dalis 
dvasiškijos einanti su dabarti
ne vyriausybe ir ta dvasiškijos 
dalis einanti klaidingu keliu, o 
kita dalis esanti Valdžiai opozi
cijoje, ir; tai ta dalis esanti tie
soje.

Autorius įvardija tris kuni
gus, kūrie Viėšai svetimam Ve
žime sėdi. Yra tai kun. Miro
nas, kun. Tamošaitis, ir kun. 

[Bielskus. Kun. Mironas esąs 
toks, kuriam netrūksta išmany- 
ino, kun. Bielskus esąs ramuš 
ir geros širdies . žmėgus, tik 
kun. Tamošaitis jau esąs pav'a- 
dintinas ex-kunigu.

Tai va ir visi baisumai.
Na, o juk krikščionių demo

kratų gadynėje buvo daug bai
siau. Tada politikaujantieji‘ku
nigai metę sutanas, romiškūs 
kalnierius, užsiželdino barzdas, 
iielaike mišių, Sportavo, šoko, 
baliavojo. Aišku, kad krikščio
nių Jėmokratų politikaujautieji 
kuhigai daug daugiau papikti
nimo dafė, negu minėti kunigai, 
šėdihtieji dabartinės valdžios 
Vėžirhe. Bet nei tada, nei dkhar 
apie krikščionių demokratų p'o- 
litikaūjahčius kunigus niekas 
iiė tik kraujp nerašė, bet niekas 
hė nėūžš'imiilė ir dabar neužsi
mena, Maštks tdkiu budu nely
gus. Kėdei? Tai ir klausimas.

Gal minėto Drauge tilpusio 
straipsnio autorius atsiminė 
krikščionių demokratų auksines 
dienas, apsiverkė patsai vienas 
ir paraše tą straipsnį.

Toliau autorius, taip filosofuo
ja: “Valstybė, mažindama' Baž
nyčios Veikimą liaudies sluoks- 
iliuose ir griaudama pasitikėji
mą Jos vadovavimu, plačiai ati
darė dūris komunizmui.” čia aū- 
torius visai prasilenkia' su tie7 
sa. Ar komunizmas greičiau pla
tinasi tada, kada Romiškos baž
nyčios autoritetas' yra pačioje 
ankštumoje, ar kūda' jis stovi 
žemai? Prieš Rusijos reVoliuėi- 
ją, ar Bažnyčios autoritetas ne
aukštai buvo iškilęs, o kodėl ten 
atšitiko kaip tik priešingai ? Ki- 
’.o tokia rėVoliucija, kokios dhr 
pasaulis nebuvo matęs. Meksi
koje Romos katalikų bažnyčios 
autoritetas ar ne aukštai buVo 
iškilęs; vieną trečdalį visbs 

hitlerizmo apklialai., Vpkiėčių Meksikos žemės plotą -Romūs
agentai čia išsijuosę darbavdši. šventa bažnyčia buvo užgriebu-1 slų ir pamaldų turbklausytis vi-

Didžiulio katalikų persekioji
mas ir jų teisių mažinimas? 
Lietuvoje Romos katalikai tu
ri tiek daug tų privilegijų, ku
rių kitos tikybos negali nė pri
siminti, Ir tai dar jiems yra ne
gana.

Toliau “Laisvoji Mintis” pra
neša, kad Lietuvos vyskupai su
manė reikalauti, kad visose Lie
tuvos geležinkelių stotyse butų 

I įsteigtos koplyčios. Ir tai turin-Si, o kodėl ten kilo revoliucija?
O dabar Ispanijoje, ar netaipĮti valstybė savo lėšomis pasta- 
pat aukščiausiai Romoš bažny- tyti koplyčias ten, kur tik ran- 
čios autoritetas buvo iškilęs, o dasi bufetai su svaigalais, 
kodėl ten kilo revoliucija ir ko
munizmas atėjo per labai pla
čias duris.

laigi, atroao, kad revoliucjus 
kremą ir Komunizmas įvyKsta 
tose saiyse, kur šventos nomus 
uaznycios autoritetas stovi aun- 
sciausiai, bet ne ten, kur jis sto
vi žemai. Tas pat galima pasa
kyti ir apie Lietuvą. Lietuvoje 
joks komunizmas neateis itada,’ 
Kaaa Komos bažnyčia turės 
žkuomažiausiai ganos. Tačiau 
gali būti priešingai, kada Ko
mos bažnyčia turės kuomažrau- 
siai galios. Tačiau gali būti 
priešingai, kada Romos bažny
čia užgriebs ir pasisavins visas 
piliečių teises, ir pradės ramius 
piliečius terorizuoti.

štai pavyzdys, prie ko Romos 
bažnyčios fanatikai veda musų 
tėvynę Lietuvą. Lietuvoje lei
džiamas laikraštėlis “Laisvoji 
Mintis” paduoda žinią tilpusią 
No. 11. lapkričio mėnesio 1937 
in., iš šviekšnos. “Ten pasimirė 
pilietis V. P—šys, pažangus ir 
apielinkėje gerbiamas žmogus, 
šviekšnos kunigas neleido jo 
laidoti šventose kapinėse. Tada 
artimieji ir kaimynai nutarė ve
lionį palaidoti Bliudsukių kaimo 
senose kapinaitėse. Bet ir čia 
sutiko pasipriešinimą. Kunigų 
suagituoti fanatikai su basliais 
ir kastuvais stojo į kovą prieš 
bedievius ir grasino visus už
mušti, kurie mėgins nešti kars
tą į kapines. Teko šauktis poli
cijos. Kada vienas ūkininkas pa
klausė uolaus bažnyčios tarno, 
kur gi dėti mirusius, jei taip 
daro fanatikai klerikalai, šis at
rėžė: galite mesti šunims suės
ti...”

Na, 'tai, matote, kaip elgiasi 
tie, kurie skelbiasi viską darą 
vardan Kristaus, kurie sakosi 
norį atnaujinti viską Kristuje. 
Ar tai yra,pas juos tolerancija, 
ar yra ta jų skelbiamoji Kris
taus meilė? Juk Kristus įsakė 
mylėti savo artimą. O kas yra 
artimas, tai jau, rodos, nebe
reikia ailčabtoti iš evangelijos 
posakį, kur Samaritonas sutei
kė pirmą pagalbą sumuštam 
svetimšaliui keleiviui.

Tolįau tas Dr. J. Didžiulis 
prirašė baisybes, ko dar, pagal 
jo manymą, trūksta Romos ka
talikų bažnyčiai Lietuvoje. Ta-* 
čiaū čionai pažiūrėkime, ko jau '. tų, kad juos persekioja valdžia. 
Lietuvoje Romos bažnyčia turi.

Lietuvoje, per valstybinę ra
diofoną Romos katalikų pamok-

Na, ar gali kas sakyti, kad 
Lietuvoje Romos bažnyčia tu
rėjo daugiau teisių prie krikš- 
čionij demokratų valdžios, ar 
dabar prie tautininkų valdžios? 
Lietuvos klerikalai visomis ke
turiomis stoja prieš įvedimą ci- 
vilės metrikacijos.

Įdomu, kodėl musų lietuviai 
Romos kunigėliai nekelia pro
testų prieš eivilę metrikaciją 
čionai Jungtinėse Valstijose? 
Juk čionai jie negali nei krikš
tyti, nei šliubą duoti, nei lai
doti negavę leidimo iš civilės 
valdžios. O juk tas įstatymas 
čia' jau gyvuoja daugiau kaip 
150 metų. Tačiau čia dėl to nie
kas triukšmo nekelia. Ir šven
toji Romos katalikų bažnyčia 
tuo įstatymu yra pilnai paten
kinta.

Tai kodėl tokis pat įstatymas 
negali būti įvestas Lietuvoje? 
Kodėl Romos katalikų bažnyčia 
taip jam priešinasi? Ar Lietu
vos Romos katalikų bažnyčios 
vadai mano, kad jie tokiu savo 
nusistatymu komunizmą nuo 
Lietuvos nustums toliau? Ar 
jie mano, kad taip terorizuoda
mi Lietuvos kitų tikybų žmones 
privers juos mylėti, mylėti tą 
šventą Romos katalikišką baž
nyčią? Jeigu jie taip mano, tai 
jie labai ir labai klysta.

Ateis ta diena, kada Lietuvos 
kitų tikybų žmonės taip atsi
mokės Romos katalikų kuni
gams ir visiems, kurie padeda 
Lietuvos liaudį terorizuoti, kaip 
atsimokėjo jiems už tokius pat 
datbus Meksikoje, Rusijoje ir 
Ispanijoje.

Tad, užuot taip veidmainiškai 
verkšlenę ir besiguodę, kad Lie
tuvoje dar yra per maža Ro
mos katalikams kokių ten išgal
votų teisių, turėtų jie pagalvoti 
ar tik neperdaug jie turi privi
legijų, kuriomis jie kenkia ki
tų tikybų Lietuvos žmonėms.

Juk reikia atminti, kad da
bartinė Lietuvos valdžia moka 
visiems kubigams algas, ar jie 
ką dirba, ar ne. Ir tai jie dar 
drįsta sakyti ir kaltinti dabar
tinę tautininkų valdžią, kad tai 
ji katAlikiis persekiojanti. Juk 
tai didesnio absurdo niekas ne
gali sugalvoti. Mano manymu, 
reikėtų partaikinti algas visiems 
kunigams, ir tada tegul jie rėk-

Tada tai suprantama butų už 
ką rėkti. Dabar jie ieško 'to, ko 
nepametė.

—Laikraščių skaitytojas

I.
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Pittsburgh Įvairenybės
U h i t e d States Steel 
Corp., savo “headąuat- 
terš” kelia iš New Yot- 

ko i Pittsburghą
PfTTSfeURGH, Pa. — Suvie- 

nytų Valstijų Flieno Korpora
cijos (U. S. Steel Corp.) vir
šininkas Myron T^aylor pranešė/ 
kad su pirma sausio diena 19&8> 
m. didžiulės plieno korporacijoš 
raštinės bus perkeltos iš Nėvv 
Yorko j Pittsburghų.

Reiškia, Suvienytų Valstijų 
Plieno Korporacija ir vėl grįž
ta į tą patį plieno miestą, ku
riame pirm 40 metų buvo su
organizuota ir jos raštinės, bet 
po įtekme P. J. Morgano buvo 
iškeltos į New Yorkų.

Nežinia ar P. J. Morgano 
įtekmė S. V. Plieno korporaci
joj yra susilpnėjus ar ne, bet 
ta milžiniška įstaiga grįžta į 
gimtąjį miestų — Pittsburghų<

Iš Pittsburgho bus diriguo
jamos visos didžiulės tos kor
poracijos plieno liejyklos. Nėw 
Yorke bus paliktas tik finansų 
tvarkymas ir didžiojo plieno 
veikimo taktikos nustatymas.

Pasirodo, kad didysis plienas 
(big Steel) visai nesibaikština 
plieno darbininkų Unijos veiki
mo, nes Plieno Darbininkų Or
ganizavimo “headąuarteriai” 
randasi Pittsburghe ir iš Pitts- 
burgho buvo pradėta organi
zuoti plieno liejyklų darbinin
kai. Iš Fittsburgho yra diriguo
jamas ir vadovaujamas organi
zavimas visoje šalyje plieno 
darbininkų į. Unijų.

Reiškia, musų surukęs Pitts-^ 
burghas pasidarė tuo centru/ 
iš kur bus tvarkoma plieno pro
dukcija ir pilėno darbininkų or
ganizavimas.

S i u 1 omą Pittsburghui 
$10,000,000 Gtiov i m u i 
lušnii ii* statymui nau-* 

jų namų.
Miestas turi sukelti tik vieną 

mihoną
Federalė Namų Statymo ad

ministracija pasiūlė Pittsburgnd 
miestui dešimts milionų dole
rių griovimui lūšnų ir statymui 
naujų moderniškų namų, ku
riuos galėtų prieinamomis kai
nomis ir lengvomis išlygomis 
darbininkai įsigyti ir juose gy
venti.

Tik Federalė Valdžia reika
lauja, kad ir pats miestas prie 
namų statybos turi prisidėti 
su dešimtu procentu, tai yra, 
turi sukelti apie vieną milioną 
dolerių.

‘ Kaip išrodo, Pittsburgho 
Miestas turbut priims FederA- 
les valdžios pasiūlymą.

Griovimas lūšnų ir statymas 
naujų namų pirmiausiai bus 
pradėtas kalnų distrikte. Mano
ma, kad už vifršminėtą sunlą 
bus galima aprūpinti naujais 
namais apie 2,000 šeimynų.

Majoras Sctilly patarė 
pakelti mokestį Už mie
sto vartojamą vandenį.

Miesto Majoras Scully, pa
teikdamas budžieto projėktą 
Miesto Tarybai, rekomenduoja., 
kad 25 nuošimčiais butų pakel
ta kaina už miesto vartojamą 
vandenį tiulis miešto pilie
čiams, kurie perka miešto van
denį pagal taip vadinamą “flAt 
rate”.

Reiškia, nori pakėlei kainą 
tiems vandens vartotojams, ku
rie nėtUri savo namuose “me- 
terių” it miestui už vandenį 
moka he pagal suvartotą van
dens kiekį, bet mokėdavo po- $5 
į metus už kiekvieną kraną ir 
vandens gajedavo naudoti tiek, 
kiek tik norėjo arba visai ne
kartoti.

Jei Miesto Taryba priims 
Majoro Scully rekomendaciją, 
tai vandens pabranginimas pa
lies apie 53,000 vandens Varto
tojų, kurie sumoka miestui už 
vandenį tik apie 20 nuošimčių 
visos sumos vandenį.

Manoma, kad pakėlimas kai
nos už vandenį tiems piliečiams, 
kurie vartoja vandenį pagal 
“flat rate”, paskatins juos įsi
gyti vandens myterius.

Korespondentas.

SOHO PITTSBŪRGH, Pa. — 
Gruodžio 12 d. Lietuvių Moks
lo Draugijos lietiniame susirin
kime valdybos rinkimuose lai
mėjo sekami kandidatai: Prezi
dento urėdui kandidatavo 5 
kandidatai ir gavo sekamai bal
sų: V. Virbickas 43, A, Žvirb
lis — 56 bal., J. Baranauskas 
14, V. Rūkas — 6 ir K. Kregž
dė 6. A. žvirblis, daugiausiai 
balsų gavęs, laimi rinkimus.

Vice-prezidento urėdui: K. 
Šinkūnas — 78 bal., G. Abro
maitis — 7 ir K. Leliušis — 39 
bal.

Sekretoriaus Urėdui nebuvo 
jokios opozicijos. Jonas Katela 
stirinko 113 balsų.

Finansų sekretorius irgi ne
turėjo jokios OpdžiČijOš. J. Sa- 
molavičius surinko 112 balsų.

Iždininko urėdui: A. Zddnkus 
— 84, bals., ir J. Želionis — 37 
bal., direktorių utėdūi tūrėjo 
būti išrinkti 3. Balsai pasidali
no sekamai: J. Ambrdzaftis — 
73, J. Saveikis — 79, Joiias Mi- 
keška — 60, Edwardas Baltrh- 
šaitis — 39, J. KaTaūškas — 
55 ir J. Grigaliuita’s -—•’ 31. Na
mo gaspadoriadš ūrėdui Povilai 
Sliekas irgi neturėjo jokios opo
zicijos ir surinko 105 balsūs.

» » »
S. S. PITTSBUilGH, Pa; — 

Gruodžio 7 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos mėtiniame susirinki- 
rrie laimėjo Sekami kandidatai: 
Prezidentas F. Rodžius; vice
prezidentas — J. Talnkevičius, 
finansų sekretorius 
tas; sekretorius —
norius; iždininkas — J. Čiūbls. 
Direktoriais liko išrinkti: J. A. 
Kažląuskas, J. A. Narauskas, 
Charles Gutauskas, A. Marčiu- 
konis ir Jonas Tafokevičius.

Ga’spadorium vienbalsiai iš
rinktas Vincas Burdulis.

Reporteris.

J. Berno'-
G. J. Vaiš-

Jau Atėio No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant —
J Laužikas. ' >

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

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

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkūs. '
Paryžiaus gatvės ir liaudis —

Adatas.
Kas buvo VladirMftfs čėrtkdVas 

Edv. LeVinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalgė 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STftEĖT

Chicago, 111.
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KUNIGAS COX KALTINAMAS KAIPO 
“RAKETIERIUS”

Pašto viršininkai kunigą ir jo 
projnoterį suaršetavo ir kalti
na paštd naudojimu apgavin- 

gais tikslais.

PITTSBURGH, PA.— 
džio 17 d.—Jau kelintą 
Pittšburglio dienraščiai 
rašo apie kunigo James' R. 
Cox siiafeŠtavimą dėl naudo
jimo pašto apgavingais tiks
lais. Vieni sako, 'kunigas Cox 
įsivėlė į trubelį dėl loterijos, 
kiti kad dėl raketo.

O tikrenybėje, buvo varoma 
plačios skalės loterija ir ra
ketas. Kunigas Cox yra nepa
prasta “žuvis”. Jisai yra žino
mas netik PittSburghe, bet vi
soje šalyje, tad jo suarešta
vimas šukelė labai didelę sen
saciją, o Su jo suareštavimu 
išėjo į aikštę visas tas negra
žus biznis, kurį kun. Cox va
rė susidėjęs su raketeriais, po 
priedanga religijos. Kunigas 
Cox daugiausiai yra pagarsė
jęs iš Hooverio laikų, kada jis 
vadovavo bedarbių armiją į 
Wašhingtoną prašyti pašclpos 
iš prezidento. Paskui jisai bu
vo įsteigęs taip vadinamą 
“Shanty Town”, netoli nuo sa<- 

tuščiuose miės- 
šclpė bedarbius 
žmonių maištą 

i

Gruo
dienę 
daug

‘‘ėhain” lettėrs. Štojąs į tę 
“Garden Stakes” turi užsimo
kėti po $1 ir Už tę dolėrį gaip 
na iš kunigo Cdx Šv. Kristupu 
stebuklingą dalykėlį, paties 
Coxo pašveiitintę Už įmokėtų 
dolerį. Ant to ihedalikb 'liu
dijimo yra kun. Cox paveiks
las. O kad tasai šv. Krištupb 
medalikėlis būtų tikrai “cU- 
daunas”, tai buvo žadama, 
kad dalyviai galės laimėti net 
$25,000 padalintus į 10 prizų.

Na, jei radoši tokitj, kurie 
netiki Uė į stebuklus, nė į lai
mėjimus, tai tiems buvo aiški
nama, kad surinkti į pinigai eis 
bažnyčios reikalams. Tačiau 
pašto inšpektorių tyrinėjimds 
parodė, kad iš surinktų pini
gų tik 25 
bažnyčiai, 
Cox’ui ir 
Gliffordui.

Tos visos transakcijos buvo 
atliekamos per paštų, o įsta
tymai draudžia paštę vartoti 
tokiems tikslams.

Sakoma, kad kun. Cox iš 
lengvatikių žmonelių surinkęs 
apie $400,000.

Už tai ir papuolė į “IrubC- 
K

nuošimtis tetenka 
o 75 nuošimčiai 
jo p-agelbininkūi

I

Puiki prietabnė 
. X •» »• • •

' — Kaip, pagaliau, tamsta 
padarei, kad kaimyno vištos ne
beateina į tamstos sklypą?

— Vakąrais slaptai padėda
vau žolėse po keletą kiaušinių 
ir dieną, kai kaimynas būdavo 
savo sode ir galėdavo pamaty
ti, aš parnešdavau tuos kiau
linius namo. Taip ir atprati
nau.

to lotuose ir 
rinkdamas iš 
ir pinigus.

Prezidentui Rooscvcltui lai
mėjus , rinkimus ir valdžiai 
pradėjus rūpintis bedarbiais, 
kun. Cox’o “shanty town’’ iš
nyko ir bedarbiai nebėjo pas 
Cox’ę ieškoti pagelbos.

Savo laiku tas kunigas Cox 
tiek buvo pagarsėjęs tarpe be
darbių visoje šalyje, kad ji
sai net buvo šuprganizavęs be
darbių politinę partijų ir sta
tė savo kandidatus į įvairias 
valdiškas vietas ir net turėjo 
savo kandidatus į Suvienytų 
Valstijų Prezidėnto ir Vice 
Prezidento urėdams.

Tačiau kun. Cbx šelpda
mas bedarbius niekam jokių 
atskaitų nedavė c ir, yra • ma
noma, kad ir iš bedarbių šel
pimo. jisai yra gerai pasipel- 
hęs, jali neskaitant to, kad ji
sai buvo ' skaitdmhs dideliu 
Veikėju it geradariu. Jisai da- 
tyvaudavo politikoje ir viso
kie politikieriai su juo skai
tydavusi kaipo šu dideliai 
įtakingu žmogumi.

Ėe't prezidento Rodsevelto 
naujoji, dalyba netik, kad at
ėmė iš kun. C6x bedarbių 
šelpimų, bet nustelbė ir jį pų- 
tį politikiškai. Dauguma {jo 
buvusių sekėjų pradėjo į jį 
žiūrėti kaip į paprastų šarla
tanų; Pradėjo nuo jo atsi
mesti.

Pastaruoju laiku visai ma
žai kas buvo girdėti apie Fa- 
'ther Cox ir išrodė, kad jišai 
jau yra visai pasitraukęs iš 
pasaulinio veikimo ir tenki
nasi vien tik bažnytiniais Rei
kalais.

Tačiau, štai, visdi netikėtai 
ir vėl laikraščiai. pradeda įra
šyti, kad jau kun. Cox yra 
areštuotas kaipo “raketierids” 
už apgaudinėjimų publikos.
Už ką kun. Cox areštuotas
Suvienytų Valstijų palto 

departamento valdininkai Su
žinojo, kad kun. Cox, susidė
jęs su tulu promoterium iš 
Clėvelando, Oliio,' kurio var
das yta Člifford, operuoja 
taip vadinamų “Garden Sta
kes”, kuriame dalyvauju ga
lės laimėti $25,000. Kiekvie
nas stojęs į tų kun. Cox aGŪr- 
den Stakes”, kartu rckoknėii- 
duoja kitus savo draugūs ar 
kaimynus, o tie kitus ir tAip 
toliau ir taip toliau. Patašiai 
kaip kad savo laiku tam tikri 
raketieriai

Vyskupas ginasi.
' Iškilus skandalui dėl kun. 

Cox ąreštąvimo, Pittsbrgho 
vyskupas Hugh C. Boyle pa
reiškė, kad jisai nieko bendro 
neturįs su kunigo Cox suma
nymais ir planais dėl to 
“Garden Stakes.’’

Bet daugumas žmonių yra 
tos nuoinoųes, kad kun. Cox 
šavo planavus turėjo ir vys
kupo sutikiną. Tik dabar jis 
Užgina, uės (ai nekokia gdrbė, 
kad jo žymiausias kunigas 
yra areštuotas kaipo raketie- 
rius. —S. Bakdnas.
———;———. v. ; į

JUOKAI

Gruodžio 15 d. 1902 m. mirti 
tūo ■ laikū ]2&šižyinej$s poetaš 
Jdiiaš Mkčys, TAfgi, hūo jo inir- 
tiėš' sukako jAu 35 mėtai.

Mifrė j i^Ai dAr būdamas visai 
jAuhAš, Voš 35 mėtų amžiaus 
sūladkęs; imčiau ir £et tą thim- 
ūą ‘Amžitį jis daūg btivo bergy^ 
vėnęs'iri gėfAi gyvenimą {ta^ino. 
Gyveno jis tokiais laikais, kada 
dAr nėbūVo gAlima’šavb taūtos 
gefOVėi ditbti. FaktiškAi toks 

’clarfrAs dArifti Lietuvoje būvu 
•labAi pAVojiūgAs. Viėhdk dfaūgė 
su Dr. Kudirka ir kitAis jis btP 
dino Lietuvą. Tiek Dr. Kudir
ka/ tiek Jonas Mačys išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo apie tą patį lai-* 
kų. Abu juos į kapus nuvaTė 
džiova.

Gyvendamas Lietuvoje, Ma
čys rašė į laikraščius ir platino 
juos. Jis buvo pasiryžęs pasi
aukoti s&Vo šAlies gėrovei, jo ei
lėraščių išleista knygutė liudija 
apie jo nusistatymą. Nors A- 
merikoje jis vos tik dvejus me
tus teišgyveno, tačiau spėjo a- 
pie save ir savo fėdaguojainą 
“Vienybę Liėtūvnirtkų” suburti 
visas tų laikų pažangesnės jė
gas. Jo įtaka ouvO itin jaučia
ma. Jis stengėsi įkvėpti visiems 
norą tobulintis ir šviėštis.

žinomai, Mačys butų dadg 
daugiau • nuveikęs, jei butų bu
vęs sveikas. Tačiau ir šiaip jis 
vis dėlto- nemažai padarė. Pir
miausia jis įvedė geresnę kalbų, 
grynesnę ir taisyklingesnę ra- 
šybą. Asmeniškai jis taip pat 
stengėsi kiekvieną pamokyti/ 
kas lik į jį kreidavosi.

Kai per šešis mėnesius ang
liakasiai turėjo labai sunkiai ko
voti, tai Mačys rodė jiems kelią 
ir palaikė juose laimėjimo vil
tį. Jam iš “V, L.” pasišalinus, 
laikraštis liko visai kitoniškas. 
Faktišk£i>aLmošiera ten susida
rė tiek nepakenčiama, kad jisai 
prieš mirdamas persikėlė pas 
Dr. J. Baltrušaitienę ir ten bai
gė savo paskutines diepas. Mirė 
jis. gruodžio 15 d. 1902 m. Jis, 
tur būt, buvo pirmas Amerikos 
lietuvis/ kurio kūnas, liko sude
gintas krematoiyoįe. Jo pelenai 
yra nuvežti j Lietuvą ir sudėti 
Vytauto Lidžiojo Universitete.

—I)r. J. Baltrušaitienė

... r
Nėra reguliaraus 

šUšigiėkitno
Tur būt, ne viė-j 

kampelis, nėra:

Išpeikė plikę
Vaikai: — Ar nėra čia 

dės JOno?
Dėdė Jokūbas: — Ne. ' 

ko jus iš jo norite?
VaikAi: — Mes norėjome 

juo indėnais žaisti!
Dėdė Jokūbas: — Tai ar 

negalėčiau jo pakeisti?
Vaikai: • 

be skalpo!

Bot

šit

aš

Ne. Tamšta j du
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TEATRO 
MĖGĖJAI - 
ARTISTAI

T

Kdi udSarlį > prdšitdvtn- 
sH-^rddėriyjfe galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių deikalų. Jei getai į 
susilošit—publiką pra- 
jupkinsit —- pravirk- 
dinsit.

darbavosi sti
' i- /.

No., 87—į-PRlEš VEJĄ NEPA^ 
PUSI, 3 veiksmų kome-, 
dija. Lošia & 
rai ir 5 motėfys

No; 78—GADYNĖS 'ŽAIZDOS, 
4 veiksnių drama.

\ , vyrai ir 2 mo
teris ... .......

No. 79—GERIAŪS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
V^fai Ir “8 Kio- 
tei'jrs ................!<V*

No. 84—MEDICINOS DAKTA- 
RAŠ, vieno vėikšmo ko
medija. ■ Lošia 6 .OCČ 
vyrai ir 3 m o te rys* M ~

Užsisakydami prišiųskitė tftb 
riejr frrdėjr.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO, ILL.
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ŠAKIAI. — 
rias Lietuvos 
taip nuskriaustas susisiekimo 
atžvilgiu, kaip vakarų Zanavy
ku a, nors jos keliai geri. Reik
tų atidaryti autobusų liniją: 
Šakiai — Kiduliai — Jurbar
kas vieškeliu. Tuo butų labai 
p&sitaffiauta Zanavykuos vi
suomenei ir žymiai pagyvėtų 
risas pietų Lietuvos judėjimas 
su Klaipėdos kraštu, (j)

TAVERNŲ
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

ĮSTAIGA
JuSų Draugas žydukas

J 

d 
x 
j Mu&ktilų fckAudEjhnas, 

kuri sudaro persldirbknai, 
drėgnumas ir nuovargis *

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejėpo didumo: 35c. ir 70c.

PA|N-EHEUEff 
linini

H O R L 0 F A M O U 5

Ll N I M E H T
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.Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis (eRgAfh)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fZith Ihe best te chooso from thes^ days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. Ih buėiness Iffe as in the sočią! world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst oi faiilts.

Unfortunątely everybod t uuffers from thia 
dffelislve condition ut soihe timo or otner— 
many more regųlarly than they tM k. Fermen- 
tation of fpoa partklea skippėd by the tooth 
brush is tne cause of most cases. Decaying 
teeth And poor digestion also cause odorš.

The quick, pleasant way to improve yotir 
breath is tb ūse Listcrine, tne quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listetine ha’ts fermentation, a fnajor cause 
of odors, and overcomes the odors themselvea- 
Your breath bfecdmes sweet and agreeable. I 

•’U| not offend others.
Tf ydų value your job and your friends, ua> 

Lifcerine, the safe antiKeptic, regularlv.- I^im-* 
bert Pharriiacal Company, SU Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
halitosis witb LISTERlNE

PtN!GUŠ UE.TUV0N 

to prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banl®

A. R. PATRICK
(PETRIKAS)

Turime Didžiausį Pasirinkimą Kalėdinių Dovanų
VIENATINIS LIETUVIU OLSELIS AMERIKOJ f-

Cigatai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės/
Smulkus .Daiktai ir t. t.

Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

2806 W. 63rd St. TeL Hemlock 0220

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygų
Kaifta su persiuntimu tiktai S 1.10

NMMDEINIOS
1739 So. Halsted St.

GHIGAGO, fLL.

t

; 4

•i

6

d

m » Nigiit feną Mtffliiiig
^U&tNE, Prbmote a Clean, Healthy Condition

Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite kėletą lasų Mu- 
Hfrė; ‘ Jiš AtjraįVinSrf Sūrdmihs.PdfilriaKiita;
Sale for Infant or Aduit. At ali įDruggists. | 

^rite fSr Firee Ėye Book Murinę Company, pept<;jl. S.» Chica^o J

f

nAthan KANTER

Mutual Liq*’er Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE VARŪS (1801 
i rr r ... .. n/ .h...... iin

Čhicži^os Dfau£ijU, 
Kliubų V aldybo? 

1937 metams
UųMRdLbT PARk LIETUVIŲ PO
LITIKOS HLiufcO Valdyba 
METAMS: K. Walskis—pirm., 8341

Eyergreen Ąve.. tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Piėrce Avė.; 
Anton Lunjrevicz—nut. rašt., 1814 
Waibahsla Avė., tel. HunibOldt 
*J285; S. Būnečkis—fitiattsų faSt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
šiėriūs, 3327 Le Moynė St.; T. Ku
bilius—Hiaršalka, 3222 Piėrce Av.

DRAUGYSTES PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos ahtraŠai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockvvell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, parelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. \Vestefn Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4^17 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linški—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sheriiėtis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

1AŲNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO . KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS; J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
8534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas menes; 
pirma penktadien;, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
ChicagOS Lietuvių Auditorijoj,

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Prdhciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 8118 West Per- 
shing Rokd, Chicago, 111.; Mrs. 
Shriauliėnė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, Ill.;‘ Mrs. Matuzgn Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chickgo, III.; Mrs. Ida Ka- 
pinsken— kksos t’ohėja, 7204 So. 
Rockwėll St., Chicago, III.; Ama
nas Cfcėsna—kasleriūs, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
\Vashtėhaw Avė., Chicago, III.; Li- 
gdtiių lankytojai: Mre. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožnų įpėnesj 
kas rintfų sekmadieni nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 450) So, Paulina St. (Tel. 
HoUlevkrd 4552). Chicago. T1L

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM:

Pirmihirikas—A. J. Povilonis, 3204 
S. Lituariica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys BaguŽis, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zftsy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Al. Butkus, 
8500 S. Union Avė.; Iždininkas— 
Bdlešlovks Lfekna, Š427 So. Litu- 
anką AVcriue; Tvilrkdarys — 
Gpniotis. Susirinkimai laikomi 
pirma p.cnktadienį po pirmo, kas 
menes; Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 7 ;30 v, v. trečiam 
dukšte, Chiėago, III.

LffcTtJVTŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkaš—Anianks Mitrauskas; Pro- 

ybokblų ’raŠtlhtnkas — S. Wernis, 
6804 PerTv AVe.; P-Hia Stewart, 
5948: Finansų raštininkė: Anna 
Allėlibnienė; Pagelbininkė—Jose- 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbinirkas— 
EdNVkfd Blūritas; KaŠierius—Jus- 
tiri Vuškėnaš; Ligdhių apiekunai 
-^-Josdphine YuškienŽ ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka-—F. Žukauskas.



Diena Iš Dienos
Mirė ketvirta 
apdegusi degtukų 
dirbtuvėj mergaitė

khmibnos, chicagft, a

“Kalėdiniai” Pietus 
Darbininkams

Joslyn Manufacturing Com- 
pany. 3700 So. Morgan Street, 
kur tarnauja didelis skaičius 
lietuvių,. (apie 50% iš 500 dar
bininkų) šeštadienį surengė 
Kalėdinius Pietus visiems sa
vo darbininkams. Vaišės įvyko 
dirbtuvėje. Vienas iš seniausiai 
tarnaujančių lietuvių dirbtuvė
je yra Adam Maskaliunas. '

Joslyn Mfg. Co., gamina te
lefonų dalis. VBA.

Tame gaisre žuvo ir viena, lie
tuvaitė, Ona Mandeikiutė.

Svečias Iš
Californijos

Chicagon trumpą laiką atgal 
atvyko Dr. Frank Euronis, 
“physioterapąs”. Jis buvo at
siųstas eksperimentinėms stu
dijoms į Hines, III., Veteranų 
ligoninę. Dabartiniu laiku gy
vena Maywocde, Ilk, ir su lie
tuviais daug kontakto neturi. 
Vienok jis labai interesuojasi 
lietuviškais klausimais. Atvy
kęs į “Pirmyn” Choro Bazarą, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
pasipirko didelį kiekį iš Lietu
vos importuotų produktų, ku
riuos pasiuntė savo draugams 
Los Angeles, California 
pats nuolatiniai gyvena’. -

Passavant ligoninėj mirė 
ketvirta iš septynių mergaičių, 
kurios apdegė gaisre Superior 
Mateli Co. dirbtuvėj, 60 West 
Superior St.

Ketvirta mirusi mergaitė yra 
Annabelle Murphy, 19 m., 5257 
Aberdeen St. Prie jos ,ir Olga 
Kodna mašinos ir kilo gais
ras, užsidegus pjaustomiems 
degtukams. Jos tėvas, kuris 
laukė gatvėj išeinančios iš 
dirbtuvės savo dukters, kilus 
gaisrui, išlaužė priekines dirb
tuvės duris, kurios buvo užra
kintos ir degančias mergaites 
išlaisvino.

Pirmiau mirusios darbinin
kės yra lietu Vaite Miss Anna 
Mondc-Mandeikis, 21 m., 733 
W. 17th Place, Miss Catherine 
Terleski, 19 m., 819 Cleveland 
Avė. ir Miss Jean Lasky, 19 
m., 2143 N. Austin Blvd.

Dar trys mergaitės ir 
nas vyriškis guli ligoninėj, 
kiai apdegę tame gaisre.

Pavojingos dujos 
Chicagos 
apielinkėj

Pavojingos methane dujos, 
žinomos kaipo pelkių ir black 
damp dujos, surastos Chicagos 
apielinkėj — Kane kauntėj. 
Kane kauntės mokyklų viršinin
kas McCoy iš Elgin tų dūjų 
dideliame kiekyje rado dauge
lio tos kauntės mokyklų van
deny, kuris yra. imamas iš gi
lių šulinių. Dujų rasta tokia
me dideliame kiekyje, kad dėl 
jų gali kilti smarkių 
zijų. Daroma žingsnių 
pašalinti.

Jau keliose vietose 
šuliniuose Illinois 'valst. ištiko 
tų dujų eksplozijos. Vienoj vie
toj vienas darbininkas buvo už
muštas, o kitoj keli darbinin
kai sužeisti.

( 
eksplio- 
pavojų

giliuose

Į Chicago gryžta 
lenkų “stebukla
darys”

vie
šu n-

kur
R.

Apie Pilietį 
Iš Kankakee

P-s Velička yra pažangus 
žmogus. Gyvena Kankakee 
miestelyj apie 33 metus laiko 
ir turi išauklėjęs gražią šeimy
ną: 5 sūnūs ir 2 dukteris.

Buvo palikęs našlys, bet jau 
apie metus laiko 
dė antru kartu.

P-a Veličkienė 
tus moteris ir
“Naujienas”. Velička turi ge
rą darbą Public Service Co., 
kur jau dirba per 22 metus. 
Jis turi gerų draugų tame mie
ste. T. R.

atgal apsive-

yra apsišvie- 
myli skaityti

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Emil Burda, 24, su Beatriče 
Mikaitis, 22

Joseph Stancevich, 37, 
Blanche Gambon, 27

Gavo
Perskiras

Lottie Dūda nuo Joseph 
da.

SU

Du-

Rado nušautų 
piktadarį

So.Jo sesers namuose 6204 
Park Avė., rastas miręs nuo 
žaizdų William S. Thomas, 29 
m., 932 W. 62 St., pabėgęs ka
linys. Spėjama, kad tai jis da
lyvavo persišaudyme prie Mil- 
wai.*kee, Damen ir North gat
vių, kuriame du policistai, vie
nas pravažiuojantis automobi
listas ir praeivė mergaitė liko 
sužeisti. Bet ar jis buvo sužeis
tas tame persišaudyme, ar vė
lesniame persišaudyme prie na
mo 542 Cullerton Avė., tebėra 
neišaiškinta.

Sąryšy su tais dviem persi- 
šaudymais sulaikyta jau 10 
žmonių, jų tarpe ir Mrs. Vera 
Daukšis, 27 m., 1934 Union 
Avė., kuri yra kamantinėjama, 
ar tai ne ji buvo su* piktada
riais, kada ištiko antras su jais 
persišaudymas.

Policija 
piktadario, 
motina ir 
imtos.

dabar 
John 

žmona

ieško antro
Wolfe, kurio 
jau yra

Naujas planas 
aridinti 

airportų

SU

Rusų baletas 
Chicagoje

Pradedant nuo šiandie Au
ditorium teatre vidurmiesty 
pradės gastroliuoti pulk. W. 
de Basil Bąllet Russe de Mon- 
te Carlo, kuris viso duos Chi
cagoje 15 vaidinimų.

šis baletas yra geriausias iš 
visų rusų dar užsilikusių ba
letų. O šiemet jo programas 
bus daug įvairesnis ir gra
žesnis, nes yra pridėti ir keli 
visai nauji dideli veikalai.

“Pažinkime 
Chicago”

turai 
dalis

po 
šią

Jis dolerines paversdavo į 
šimtines. Bet gryšta jis 
ne savo valia, o vežamas 
policijos.

Kovos Clearing 
durnus

pasi-Chicagos miestas yra 
ryžęs pradėti kovą su Clearing 
dirbtuvių durnais. Nors mies
tas ir neturi teisės kontroliuo
ti to miestelio dirbtuves, nes 

• jos yra už miesto rybų, bet 
tie durnai kenkia ir Chicagai, 
ypač aviacijai, nes tos dirbtu
vės yra arti Chicagos munici
palio airporto ir tų dirbtuvių 
durnai tankiai tirštai užgula 
airportą, trukdydami lėktu
vams leistis ir kilti iš airpor
to.

Meras Kelly patiekė naują 
planą » padidinimui Chicagos 
municipalio airporto. Ikišiol 
negalima buvo jo padidinti, nes 
per patį vidurį eina geležinke
lio bėgiai, ganyta buvo gele
žinkelį iškelti kiton vieton, bet 
žemės savininkai pareikalavo 
tokios didelės kainos už žemę, 
kad ji pasidarė neįkandama. 
Dabar meras siūlo pravesti ge
ležinkelį palei pat padidintą 
airportą. Tas visai mažai su
mažintų airportą ir nereikėtų 
ieško naujos žemės. Tečiaus ir 
tas planas turi savo blogumų, 
nes airporio žemė priklauso ne 
miestui, bet mokykloms, o ge
ležinkelis reikalauja pilnos sa
vasties jam pavedamos žemės.

SUSIRINKIMAI

Susipažinimas su Kalėdomis, 
kaip jos švenčiamos įvairiose 
šalyse. Susirinkti 8 vai. vak., 
Harrison parke, .prie 18 ir 
Wolcott (buy. Lincoln) gal.

• Chiniečiai biznieriai vakar 
viešai prie 22nd ir Wentworth 
gatvių sudegino Japonijos pre
kes, kūrios ikišiol buvo parda
vinėjamos jų sankrovose.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

SPECIALUS

jugoslavų kolonijos 
miesto daly. Bus 
dainos Jr jų šokiai. 
8 vai. vakare. Dvo- 

Cullcrton ir

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Ekstra
Rųšies

Už kelių dienų į Chicago 
sugryš didysis lenkų “ste
bukladarys” Juozas Splaw- 
ski, kurio Chicagoje laukia 
daugelis lenkų.

Bet ypač jo laukia jo ar
timas draugas Juozas Si
korski, kuris jo laukia jau 
jeptyni metai. Laukia re 
tiek jo, k.ek savo $10,000 
r tų žadėtųjų turtų.

Jiedu susipažino 1930 m. ir 
tuoj a us labai susidraugavo. 
3plawski gyveno labai išlai
džiai ir visuomet turėjo daug 
hnigų. Kartą dagi Sikorskiui 
davė $12,000 palaikyti. Kartą 
Sikorski ir pasiteiravo iš kur 
jis gauna tiek daug pinigų. 
Tucj Splawski atsinešė “ma
gišką” dėžutę, kuri dolerines 
paverčia i šimtines.

Parodymui kaip ji veikia, 
3pla.wski įdėjo i dėžutę kelias 
Jolerųies ir bematant iš dėžutės 
iškrito dešimt šimtinių. Bet ta
da išsibaigė “juodylas”, kuris 
brangiai kainuojąs.

Sikorski sumanė Splavvskiui 
padėti ir tuo tikslu išsiėmė iš 
aanko $10,500, kuriuos ir ati
davė Splawskiui — $10,000 pa
versti į šimtines, o $500 nusi
pirkimui ”juolylo”,

Splawski išėjo pirkti “juody
to” ir daugiau nebegryžo. Vie
ton to jis ‘atsidūrė Lenkijoj, kur 
nupirko savo seserei ūkį, o pa
skui sugryžo atgal į Ameriką 
ir apsigyveno Lavvrence, Mass. 
Čia jis vėl pasidirbdino “ma
gišką” dėžutę ir ėmė dauginti 
pinigus. Bet atsidūrė kalėjime, 
'š kurio tik dabar išėjo. Bet 
prie kalėjimo jį laukė Chicagos 
policija, kuri dabar gabenasi jį 
į Chicago, kur jo laukia daug 
nuskriaustųjų lenkų.

Nors Splavvski gal ir vėl gaus 
kalėjimo, bet, aišku, nuskriaus
tieji žmonės savo pinigų nebe
atgaus.

WPA rengiami 
įvairias Chicagos 
savaitę įvyks sekamose vieto
se:

Antradieny, gruodžio 21 d- 
—“Kalėdos Jugoslavijoj.” Ap
lankymas 
vakarinėj 
jugoslavų 
Susirinkti
rak parke, prie 
Carpenter gatvių.

Trečiadieny, gruodžio 22 d- 
—“Kalėdos pas negrus”. Lan
kymas didžiausios negrų ko
lonijos, jų sankrovų ir didžiu
lio jų apartmentinio namo. 
Susirinkti 8 vai. < vak., C. J. 
Walker School of Beauty 
Culture, 4703 So. Parkway, 2 
aukštas.

Ketvirtadieny, gr. 23 d. — 
“Rolandų ir flamandų” dailė” 
Pamatykite didžiųjų tos mo
kyklos piešėjų darbus— Rem- 
brandt, Franz Hals ir Rubens. 
Susirinkti 2:30 vai. popiet, 
Art Institute.

Ketvirtadieny, gr. 23 < 
“Kalėdos įvairiose šalyse

Aukštos 
Rųšies

Pirmadienis, gr. 20, 1937

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repnblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Srreened) .................. tonas
SMULKESNES $7 25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas

Padegė Town of 
Lake mokyklų

kir-

“Faun”
Design
Gražus

Vertė 
$2-5°

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galit Gauti Setų Kiek Tik Norite
' v . TIKTAI Už

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek norį- £B SM L* •

t ma 'įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- Įjį H| ■
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba ' tsB 
atsiųskite 6 kuponus* paeiliui numeruotus BB^» B| 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. .
šeši setai susidaro iš 36 gabalu, 6 a^mr- &e as
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. 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
lų “X-TRA”., Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus pilnas

ROGERS
Sidabro Setas

Tiktai po 99^į už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Sukirptos mieros 
44, 46 ir 48 colių

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 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 paštų 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.

Largo Servlng Spoon 
Butterknife, Sugar Spooa

MMtFork

vieną ar dau

D. L. K. Vytauto Draugijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 21 d. šių metų, 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl kiekvienas privalo būtinai 
atsilankyti, taipjau reikės išrinkti valdybą sekantiems 1938 
metams. Kurie esate pasilikę su mokesčiais, pasirūpinkite 
apsimokėti. —P. K., sekr.

Roselando L. D. Namo Bendrovės metinis šėrininkų ir draugi
jų delegatų susirinkimas įvyks pirmadienį,ygruodžio 20 d., 
7:30 v. vakare, Liet. Darb. svetainėj, 10413 S. Michigan 
avė. šis susirinkimas svarbus, bus raportai iš bendrovės 
stovio, taipgi renkami direktoriai sekantiems metams, šė- 
rininkai ir draugijų atstovai bukite laiku. —G. Kirkus, sek.

Joseph Kosinski, 19 m 
ris du metai atgal baigė Stew- 
art pradinę mokyklą, 4600 S. 
Hermitage Avė. ir nuo to lai
ko jau spėjo susipažinti ir su 
kalėjimu, naktį įsilaužė į mo
kyklą ir ją padegė. Gaisras 
pridarė nuostolių už $10,000.

Jis jau prisipažino prie kal
tės, bet teisinasi buvęs girtas 
ir turėjęs degtukų, tai ir už
ėjęs. noras sudeginti mokyklą. 
Dėl panašaus nusikaltimo jis ir 
kalėjime sėdėjo. Jis gyveno pas 
Garucką, 4607 S. Paulina St., 
kurie buvo jį priglaudę, jam 
pasišalinus iš CCC kempės.

No. 4677 — Daili sporto suknelė. 
Ji tinka visur.
34, 36, 38, 40, 42, 
per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No...———
Mieros ................... per krutinę

(Vardas ir pavarde) '

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

st.

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

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini 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

Atsiųskit man ...

Vardas

Miestas ....

Kupono Nr. 7

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Gruodžio 20 d.

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forniČius, pianus ir 
nsokius rakandus bei štorus. Ve- 
žr.m j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Parsiduoda Saugioji 
Šėpa

Parsiduoda didelė “safe ’ sau
gioji šėpa su daug mažų stal
gių. Patogi dėl real estą te ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Talsted St.

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, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• fotografas"
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies Mu moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. «8rd HT
Tel. ENG. 5888-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už .... .....................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .........—

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

>12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue
5727.

...... A,
RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TaL Victory M70

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA
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Pirmadienis, gr. 20, 1037 NAUJIENOS, Chicago, JM.

VMIMK11UAI, APSIGYVENĘ LIETUVOJ, 
LABAI NEPATENKINTI

Chicagietės M. Andrejauskienės Keliones 
Įspūdžiai

P-ia Andrėjauskiene, gyve- ir pakvėpuoti tuo tyru ir ma
nanti Btighton Park, 2270 W.
37 gatVe, praėjusį gegužės mė
nesį su chicagiete p. D. Daug- 
skurdiene po 17-kos metų pa
siryžo aplankyti Lietuvą. P-ios 
Andrejauskienės tėviškė Slavi
kai, šakių valšč.

Parvykus, rado, abu tėvelius 
Jurkšus gyvus sveikus, taip- 
pat ir penkis brolius ir kitas 
gimines. P-ai Andrėj auskienei 
labai 
giasi 
kurv . zu.

patiko Lietuva ir ji džiau- 
pabuvojus tarp saviškių, 

vasaros metu labai gra-

Man 
matyti tokį stip- 
savo tėvų, kuris 
vienintelę dukrų, 
Prieš kelias die-

Gamta Graži
Sako, mano mamytė varyda

vo mane gulti vakaro sulau
kus, bet aš nenorėdavau mie
go. Man, rods, būdavo ko žiū
rėti į nakties tyla ir ramumų, 
į tų žavėjančių gamtą mano 
gimtinės padangės. Rytmetį 
keldavau anksti arba tėvelis 
paragindavo pasigrožėti ža
liuojančiais laukais ir miškais

lopiu oru.
Nuo darbo suėję, visi malo

niai kalbėdavomės. Sekmadie
nio sulaukus, ir muzika atsi
rasdavo ir dainos suskambė
davo. Sako, nors mano tėve
lis 75 metų senumo, bet šoka 
kazokėlį taip vikriai, kad ko
jos net lubas pasiekia, 
linksma buvo 
rų ir smagų 
mane, kaip 
labai mylėjo.
nas mano atsiskyrimo, abudu 
tėvai labai graudžiai verkė. Gal 
daugiau savo Mariutės nebe
matys.

P-a Andrejatrskienė buvo nu
vykus į šakius, Sintautus, Nau
miestį, Lukšius, Gelgaudiškį 
Kriukus, Sudargite ir kitas pa
rapijas. Visur gražiau atrodo 
negu prieš 17-kų metų, kada 
ji apleido Lietuvą. Taip pat te
ko ‘apvažiuoti ir Žemaitijos 
miestus, miestelius ir kaimus, 
kaip tai Jurbarku, Smalinin
kus, Pagėgius, Švėkšną, Kel
mę, Vaiguvą, (p. K. Andrejau- 
sko parapijos .miestelis) šauke-

BARBORA SURVILIENė, 
po tėvais Budvitaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 18 d., 12:00 vai. po 
pietų, 1937 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Tauragės apskr., 
Tenenių parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Stanley, marčią Lillian, 
dukterį Heleną ir žentą Anth- 
ony Karais ir 2 anukus, biolį 

7 Kazimierą Budvitį, brolienę 
Kastanciją ir jų šeimą, ir pu- 

į; seserę Juzefą Balabon ir jų 
j šeimą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 

r įvyks antradienį, gruodžio 21 
d., 8:00 vai. ryta iš J. F. Eu- 
deikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią,kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 

r už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka- 

f pines.
Visi a. a. Barboros Survi- 

" lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Saitus, Duktė, Marti, žentas, 

Anūkai, Brolis, Brolienės, 
Pussesere ir Giminės.

* Laid. Direktorius J; F. Eu- 
į deikis, Tel. YARDS 1741.

nūs-, Raseinius, Tauragę ir ki
tus mažesnius miestelius. Su
valkai aukščiau pakilę 
malti jų ir yra didelis 
mas nevien ūkiuose, 
tarp pačių gyventojų.

“Jaunimas Nutolęs
. / Poterių”
Daug sykių buvusi atlaiduo

se ir pastebčjitei, kad jauni
mas visai mažai bepaiso pote- 
riavimo. šiaip-taip stirnų iš
klauso šventoriaus pusėje atsi
stoję. Jaunųjų kunigų pamok- 
-slai daugiau panašus į pamo
kinančios prakalbėles, paįvai
rintas juokais ir incidentais iš 
gyvenimo.

Pabara jaunimų 
stengiasi gražiai 
kam išleidžia daug

Ligoninės
P-a Andrėjauskiene pridūrė 

turėjusi progos aplankyti ša
kiuose ligoninę. Mat, jos bro
liukas, kurdamas prie mašinos, 
ant šakės persidūrė koja, ir 
prisiėjo- daryti operacijų. Li
goninė moderniškai įrengta ir 
sesutes mandagios ir nuošird
žiai eina savo pareigas, tik sto
ka gydytojų, taipgi ir vietos 
ligoniams.

Brolis skundęsi maistu ir 
operacijos užvilkimu, nes jos 
belaukiant, koja pradėjo tinti. 
Sako, “kai aš pasiskundžiau 
gydytojui ir pamate, kad aš 
esu Amerikos viešnia, tai tuo
jau atkreipė domę, padarę ope
raciją ir aprūpino ligonį geru 
maistu.”

Siteitikus ligoninėje dejuo
jančią moteriškę. Net verkda
ma nusiskundė, sako, dvi die-

už že- 
skirtu- 
bet

Nuo

kam 
puoštis 
pinigų.

ir

jis
ir

Lietuviai Šokėjai. Išvažiuoja i Londoną

Edvardas Tautkus, p. Krenčienė ir Jonas Krenčius
Karrė Le Baron Trio, pagar- done . keletą kartų, taip pat 

sėję “adažio” šokikai, kurie Paryžiuje, Argentinoje ir Bra- 
dabar šoka Royal Frolics Kaba- zilijoje. Jų šokiai yra nepapras- 
rete, buvo augažuoti šokti Lon-! tai įspūdingi ir žavėtinai tur- 
done. šokikų pasirodymas Chi- tingi sunkiais adažiniais žings- 
cagojė užsibaigs Sausio antrų niais. Abu vaikinai čia gimę lie- 
ir jau tjires išplaukti į Europų tuviai kurių vardai Edvardas 
sausio ketvirtą. Karrė Le Baron Į Tautkus ir Jonas Krenčius, o šo- 
Trio jau buvo pasirodęs Lon-1 kėja yra p. Krcnčiaus žmona. •

M. X. Mockaus 
Reikalai ir Aukos
Jo Naudai

7

Netrukus Apleis Oak Forest 
Ligoninę

Miscellaneous 
įvairus x

ONA MONDEIKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 17 d., 2«05 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 21 metų am
žiaus. Gimus Cicero, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
Tėvą Kazimierą, motiną Agnės, 
brolį Walterį, brolienę Aldoną, 
seserį Frances ir švogerį Paul 
Maxwell, dėdę Juozą, dėdienę 
Antosę Stašaičius ir Joną ir 
Connie Stašaičius; dėdę Joną 
Lukoševičių, dėdę ir dėdienę 
Kalinauskus, ir daug kitų gi
minių. Kūnas pašarvotas 733 
W. 17 PI. Laidotuvės bus ant
radienį, gruodžio 21, 8:30 vai. 
ryto, iš namų į Dievo i\pveizcl. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten> bus nulydėta šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Onos Mondeikaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 

/ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliude liekame,

| Tėvai, brolis, sesuo, dėdės ir' 
giminės. ' ..

Patarnauja Laid. direktorius 
S. M. Skudas.

Tel. Monroe 3377

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

THERESE KODIS, po pirmu 
vyru Tverionienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
20 dieną gruodžio mėn., 1936 
m.' •

' • * Paliko -Įdidėljame ' nuliudime, 
vyrą Julių' Kodį, dvi dukteris 
Natalią ir Brpnis.lavą ir sūnų 
Antaną Tverionus.

Mes Tave musų brangioji 
Į moteris ir mamytė niekuomet 
, neužmiršime. Tu pas mus jau 

nebesūgrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Vaikai.

PAGRAŽINIMAS SIENAI STELLA KARKO
Persiskyrė šit šiuo pasauliu 

gruodžio 18 d., 2:10 vai. ryto 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Stirbaičių kaime, Sarti
ninkų parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

' vyrą Joną, 5 sūnūs: Joną, 
Kazimierą, Povilą, Vincentą ir 
Edwardą; seserį Marijoną Sa
baliauskienę, ir švogerį Juo- 

. zapą Sabaliauskus ir daug ki
tų giminių. O Lietuvoj— mo
tinėlę ir brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas randasi 
. 11352 So. Bishop St. Laidotu- 

■ ves įvyks gruodžio dieną, 
r 8-30 vai. ryto iš namų j 

Willsbrook, 114 ir Edbrook 
Avė. parap. bažnyčią, kurioje . 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi a-, a. Stellos Karko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

į jai paskatinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Vyras, Sūnūs, Sesuo ir- 
Giminės.

Į Laid. Direktorius Carlson Fu- 
neral Home, Tel. Pullman 0184

WALL HANGING PATTERN 1604
Ne* 1604 — Gražus išsiuvinėjimas, kuris ištikro pagražins 

jusų kambario šienui Didis 15x19 colių.

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

No. 1604

Ii nvFiiRLU I L11410 Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Į Gėlės Vestuvėms, Bankictams 

ir' Pagrabams.
Į/ 3316 Šo. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314 

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No. .

| Vardas ir pavardė

| Adresas «....... .....

| Miestas ir

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankictams—Laidotuvėms*— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue
'Phone LAFAYETTE 5800

nos kaip ląukiu,. atvežiau savo 
sergančių dukterę ir vis liepia 
laukti. “Vietos nėra”. Kurie 
drųsesni, tai daktarui tiesiog 
traukia už rankos ir gvoltu 
reikalauja priimti ligonį.

Metai labai geri. Viskas ge
rai užderėjo, tik dėl stokos lie
taus, dobilai ir šienas apdžiu- 
vo. P-s Andrijauskienės tėviš
kėje užderėjo kh'kuruzai-kor- 
nai, 10l/2 pėdų aukštumo. Par- 
sivežėm sėklų, mano Chicago- 
je tokius didelius kornus už
auginti, 
skurdas 
taip ir 
spaudžia

Nors metai geri, bet 
didelis, kaip ūkininkų 
kitų. Valdžia labai 
su mokesčiais. Pro- 

dūktai pig-ųiv
Amerikiečiai Lietuvoje

Suėjusi if' Amerikiečių, ku
rie, vieni įhTi elektros malū
nus, kiti i ūkiuose, treti mies
teliuose, jyaro biznį, bet nei 
vienas jaeį>ąyte’inkma kaip eko
nomiškai, wp dvasiškai. Tau
tininkų rėžimas ieško visokių 
priekabių ir; už mažiausį daik
tų deda didžiausias pabaudas. 
Kurie turį ■Valdžios dąrbus, dre
ba ir saugojasi, kad neištarti 
kokį žodį, nes tas reiškia-ne
tekimų kasdieninės duonos. 
Nėra laisvės, nėra demokratiš
kumo dėl tp, kad viena par
tija valdo vįsų šalį.

P-a Aridfejauskienč parve
žė ir dovanų — Valštybinės, 
tabako, riešutų, sūrių obu'olių 
ir visokių audinių.

P-s Andrejauskas su drau
gais buvo - surengę “parinkę” 
ir laukė savo Marijonos par
važiuojant ».pa skirtoj dienoj, 
bet’, ji užtriiko New Yprke. 
Kelionės draugę p-ia Emilija 
Ąlšiauskiene'pavaišino savo na-

PADĖKAVONĖ

ANTOINETTE SU ŪKIS

kuri mirė 8 dieną gruodžio ir 
palaidota tapo gruodžio 11 d. 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amaimti1 nutilus ir 

, negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie. suteikė jai paskutinį pa- 
tarnayimą ir atsisveikinimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes . atmindami ir apgailė- 
I darni jos prasišalinimą iš mu

są tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido- 

.tuvėse žmonėms ir suteiku'- 
siems vainikus draugams. Dė- 
.kavOjame musų dvasiškam tė
vui, kun. Briškai ir kitiems 
kuniga/nš. kurie atlaikė įspu^ 
dingas pamaldas už /jos sielą; 
dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai, kuris savu geru ir 

• mandagiu1 patarnavimu g?r- 
bingai nulydėjo ją į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdima ir rūpesčius, dėka
vojame šv. Mišių ir gėlių au- 

4 kautojams, grabnešiams ir pa- 
■ galios dėkavojame visiems da- 
, gyvavusioms laidotuvėse žmo- 
r nėms; o> Tu mano mylifna mo- 
į teris, sakau: ilsėkis šaltoj že- 
P niėjė. ! ''

muose ir apvežiojo — aprodė 
New York o miesto įvaireny
bes.

Chicagietės pp. Daugskur- 
dienė ir Andrėj aitekienė svei
kos, gražios ir džiaugiasi, kad 
aplankė Lietuvą.

šeštadienį, gruodžio 11 d., ap
lankėme senelių prieglaudų Oak 
Foreste. Radome M. X. Mockų 
ligoninėje. Jis išrodo labai su

menkęs, bet žada netrukus iš
eiti iš ligoninės į gyvenamus 
wardus. Pirmiau buvo 52 war- 
de^ Taigi, lankytojai ateityje at
ras senelį Mockų ne ligoninėje, 
bet gyvenamo j vietoj.

M. X. Mockaus sušelpimui 
gau'tos sekamos aukos: 
V. Rekašiūte $1.00 '
J. Valutkevičius 50c.

J. Aneliauskas; J. žarackas, 
V. Pilliockas ir K. Vasiliauskas 
po 25 centus. Viso—$2.50. Tie 
pinigai buvo įteikti šen. Moc
kui asmeniškai. Be to, Lietu
vių Moterų Kliubas, Chicago, 
aukojo $1.00. Sandara—50c.

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos pirmame 
suvažiavime delegatai ir sve
čiai aukavo:.
A. M. Metelionis, Detroit Mich. 
—$1.00 
M.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYBTft

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Kaziunas, Chicago—$1.00
Maziliauskas—$1.00
Dambrauskas—$1.00 
Bručas—50c.
Dambrauskienė, S. Vitkus, 
Daraška, J. Juknis ir J. P.

FURNISHED ROOMS
KAMBARYS RENDON, puikus, 

šviesus, su visais patogumais. Vie
nam arba dviem. Antros lubos.

4517 S. Rockwell. Laf. 0541

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
skuduratns sortuoti. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. BERGER BROS.

2248 W. Lake Street.

Musical Instruments 
Muzikos instrumentai

PRIVERSTAS PARDUOTI Italijo- 
nišką Piano Acordion su 120 basų, 

pigiai. 3425 S. 59 Avė., Cicero.

Furniture & Fixtures 
Kakandai-įlaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
K1US 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
rikčerius dėl bite kurio biznio įskai
tant svarstykles, registenus ir ice 
baksiu*. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 626!/.

Ragina draugijas 
įsigyti piknikų 
darža
Nurodo reikalą lietuvių 
gijoms įsigyti nuosavą 

ką daržą.

drau-

tinka-Dabar, manau, butų 
miausias laikas Chicagos ir 
apielinkės kolonijų lietuvių 
organizacijoms ■ apsvarstyti 
a teinančių- j m etų ■ pikni k us.

ganizacijų skundėsi turėju
sios nuostoliu. Buvo skundžia- 
mųsi, kad daržų savininkai 
ima perdaug augštas nuomas. 
Taipjau ant visokn pakelia 
kainas 25-30 nuoš. Tad išeina, 
kad savininkai pasiima visų 
pelnų, kuris turėtų tekti orga
nizacijai, o organizacijai ne 
tik nieko nelieka, bet po sun
kaus darbo dar turi iš savo 
iždo nedateklių padengti. Dar
žai taipjau yra nemoderniški 
ir nešvarus.

Man pačiam pereitų vasarų 
'teko daugelį piknikų aplanky
ti ir“ kalbėtis su jų. rengėjais. 
Ir visi vieningai reiškė pagei
davimų, kad Chicagos ir apie
linkės lietuvių organizacijos 
įsitaisytų nuosavų daržų pik
nikams. Tai, man rodos, ne
būtų sunku pasiekti. Chicagos 
apielinkese yra daug netinka
mos dirbimui žemes, kuri 
betgi butų patogi piknikų dar
žui. Tokių žemę nesunku bu
tų įsigyti už prieinamų kainų. 
Bet jei tai nebūtų prieinama, 
tai galima butų, išbandymui, 
paimti žemes plotų nuomai 
keliems metams.

Tai padarius, Cliicagos lie
tuviai įsigytų savo centrų va
saros metui.

Aš šildyčiau tų klausimų iš
kelti draugijų metiniuose su
sirinkimuose ir išrinkti atsto
vus, kurie suėję nuodugniau 
apsvarstytų klausimų. Man ro
dos, dėl reikalo Chicagos lie
tuviams turėti nuosavų daržų, 
dviejų nuomonių negali būti. 
O sutartinai draugijoms dir
bant, nebūtų taip labai sunku 
tokį daržų «. įsigyti. Tad ir 
kviečiu visus draugijų dar
buotojus tuo klausimu pasi
sakyti savo draugijų susirin
kimuose.’

Veteranas

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Viso

PARDAVIMUI TAVERNAS, South 
Side. Gera vieta. Greitam pardavimui 
paruuosru pigiai, rne gatvefcartų Li
nijos. Pigi renda. Teleionuokite po 
pietų. TeL. Dorchester 5081.

A.
Milleris po 50c. 
V. Patupas—30c. 
A. Stalnionis—25c.

* %

Smulkios Aukos—$1.74
surinkta—$9.29

Sergančio senelio M. X. Moc
kaus vardu tariu širdingų ačiū 
visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams. Kun. M. X. Moc
kus ir jo šelpimo komitetas pra
šo visų geros valios lietuvių jo 
nei/žmiršti, o parinkus kiek au
kų, pasiųsti šelpimo Komitetui, 
kuris yra po Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos pirmos 
kuopos priežiūra. Iždininkus 
Steponas Dambrauskas, 56 East 
lOlst Street, Chicago, III.

Sekretorius Antanas .Jocius, 
135 East 114th Place, Chicago, 
III.

Antanas Jocius,
Mockaus šelp. Kom. Sekretorius

Kalėdos Marųuette 
parke

Marųuette parke, prie 67 ir 
Kedzie gatvių, kalėdines par
tijos įvyks 
23 d. 3:30 
vaikams, o 
augusiems.
bus įdomus programai. Įžan 
ga nemokama.

ketvirtadieny, gr. 
vai. po pietų bus 
7 vai. vak. bus su- 
Abiejose partijose

Projektuoja $5,000 
laisnius bukiams

PARDAVIMUI TAVERNAS, pigiai 
— kambariai gyvenimui. Renda pigi. 
Priežastį patirsite ant vietos.

3139 So. Halsted St.

SENIAI GYVUOJANTI Geležinių 
daiktų krautuvė parsiduoda. Turiu pa
aukoti. Gera apielinkė. $4,500 cash. 
Ne mainais. Naujienos, Box 760, 

1739 S. Halsted St.

Real Estate Lor Sale 
Aamai-Žtme Paidavimui

i''PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandeniu šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilj, etc.——5 kambarių 
cottage, kaina $1500, įmokėti $800 
Didėlis lotas..

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

Hemiock 0800.

MODERNAS 2-flatis — 5 ir 6 
kambariai — karšto vandens šildy
mas 
garažas — arti 71-mos ir Artesian 
Savininkas parduos pigiai ar mai
nys. Pamatykit jį Šiandien.

MANOR REALTY, 
2532 West 63rd Street 

Hemiock 8300. ,

atikas — 50 pėdų lotas —

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

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

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

Nors ir buvo kalbama, kad 
meras Kelly atsisakęs nuo pla
no tuojaus legalizuoti bukins, 
miesto taryba gal dar .šių sa
vaitę svarstys įvedimų laisnių 
bukiams, kurie priima lažy
bas ant arklių. Manoma, lega
lizuotiems bukiams įvesti $5,- 
000 laisnius.

Jei pasiūlymas bite priimtas, 
tai pasak mero, tuojaus bus 
iškelta byla augščiausiame tei- 
šme, išsprendimui miesto tei
sių įvesti laisnius bukiams ir 
tuo juos legalizuoti.

Legalizavimui bukių labai 
priešinasi gubernatorius Hem- 
er.

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

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 

KASDIEN NUO 8 V. RYTO
IKI

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki

____• ____ a n.: • n.on
vai. vakaro.

TeL CANAL 8500

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Mtrstj apgarsinimą kalno* 
prieinamos Už pakartoji
mus duodama rer% nuo
laida. .
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TAUTIŠKOSE KAPINĖSE JAU VEIKIA KA-1 Janitorių Vadai 
RILONAS IR GARSIAKALBIŲ SISTEMA Kovosią už 

MUZIKAI Algų Pakėlimą

ii Žmonės Peršauti 
Policijos Susirėmi
muose Su Piktada
riais.

Padarė nepaprastai didelį įspūdį laike 
jaunuolio K. Ratelio laidotuvių

Šeštadienį, gruodžio 18 d., 
pirmą kartą pradėjo veikti 
Jautiškose kapinėje įrengtas 
karilonas — Varpų Bokštas ir 
labai gera garsiakalbių sistema 
muzikos reprodukcijai.

Tie įrengimai padarė “debiu
tą” šeštadienį po pietų laike 
laidotuvių Kazimiero Ratelio, 
artimo draugo Tautiškų Kapi
nių direktoriaus P. Stuparo 
šeimynos. Įspūdį, kurį karilono 
varpų skambėjimas ir garsia
kalbiais po kapines išnešiojamh 
muzika pada.ė į laidotuvių pi o- 
cesijos narius — buvęs stačiai 
neaprašomas. Gailios meliodijos 
ir skardus varpų garsas sudarė 
nepaprastai jaudinančią, žmogų 
veikiančią atmosferą.

Kapinėse, laike jaunuolio Ku
telio laidotuvių nebuvo sausų 
akių. Pravirko ir kiečiausios 
širdys. Apšluostę ašaras, laido
tuvių dalyviai sveikino kapinių 
valdybą ir direktorius už Įren
gimus ir gėrėjosi, kad Kapinės
daro nevien progresą materia- atėmę iš jų $649.

liai, bet stengiasi suteikti lai
dotuvėms kuo gražiausią aplin
kumą.

K. Ratelio laidotuvėse daly
vavo keli simtaį žmonių. Proce
sija pradėjo kelionę į Kapines 
iš laidotuvių direktoriaus A. 
Petkaus koplyčios Ciceroj, kur 
kūnas buvo pašarvotas. Velio
nis buvo apie 21 metų amžiaus, 
gabus jaunuolis ir Illinois Uni
versiteto studentas. Jo tėvai pp, 
Oni ir Kazimieras Ratelio gy
vena ties d67b W End avenue. 
Prie kapo, prieš kaną nulei
džiant žemėn, Įspūdingai ka'bi
jo* drg. V. B. Ambrose. —R.

• Kelly ir Horner atsidūrė 
teisme už apiplėšimą vienos 
bažnyčios. Bet tai ne meras ir 
gubernatorius, o tik Robert 
Horner, 34 m. ir Frank Kelly, 
22 m., kurie kartu su trečiu 
jaunuoliu apiplėšę vienos liute
ronų bažnyčios viršininku‘s ir

Skelbsią streiką, jeigu savinin
kai ne.įtaikins geruoju-

Gruodžio 15 d. ties .1513 So. 
Wabash Avenue, įvyko Chicago 
Fiat 'Janitorių unijos susirinki
mas. Dalyv.avo apie penki tūks
tančiai janitorių. Kalbėjo mies
to majoras Kelly, taipgi Chica- 
gos Federation of Labos ir ja- 
nitorių unijos pirmininkai.

Visi apgailestavo, kad janito- 
riai turi taip. sunkiai dirbti per 
ilgas valandas už labai mažą at
lyginimą; Viršininkai tvirtino, 
kad dės visas pastangas iškovo
ti algų pakėlimą. Jie pareiškė, 
kad savininkams atsisakius ge-- 
ruoju taikintis, ’jie paskelbs 
streiką.

Majoras Kelly kalbėjo, kad 
būdamas jaunas skurdžiai gy-. 
veno ir sunkiai dirbo.

Pažiūrėsime po naujų metų 
kas atsitiks tarp janitorių ir na
mų savininkų. Savininkai pakė
lė nuomas, bet apie algų pakė
limą nešneka. —V. Faiza.

Keturi žmonės-—du policistai, 
pravažiuojantis automobilistas 
ir praeivė moteris—liko sužei
sti policijos susirėmime su pik
tadariais 'Milwauk.ee, Damen ir 
North gatvių kryžkelėj, 
tadariai pabėgo palikę 
automobilių. y?

Iš automobily Surastų lais- 
nių policija nusekė į namą 542 
Cdlerton’Št., kur išlaukus ke
liąs valandas pareinant namo 
gyventojų, vėl ištiko du susi
rėmimai. Pirmame susirėmime 
policija lengvai sužeidė laisnių 
savininką Ignatz Gailina, 37 m. 
Antras susirėmimas ištiko už 
20 minučių sudviem nežino
mais^ piktadariais, kurių vienas 
buvo sužeistas, pet abu ir juos 
lydėjusi ' ir o erią, ' įstengė pa
sprukti. Gailina ir du kiti vy
riškiai yra suimti ir dabar yra 
kvočiami policijos.

Policija yra įsakyta suimti 
piktadariui bet kokia kaina.

Pirmas susirėmimas ištiko 
kada du policistai, Patrick Grif- 
fin ir Fred CrowĮey, priėjo prie 
stovėjusio Nortli Avė. kryžke-

Fik
savo

—■■■i ................ti-y—■>— 

rais. Policistai jiems įsakė lip- 
ti iš automobilio. Jie išlipo ir | 
.tuojaus, be jokio įspėjimo, abu | 
pradėjo šaudyti. Abu policistai g 
krito sužeisti. Bet gulėdami že- g 
mėj sužeisti jie vis'tiek išsi- g 
traukė savo revolverius ir pa- g 
leido po kelis šuvius į bogan- g 
čius piktadarius. |

Persišaudyme liko / sunkiai | 
sužeistas sustojęs kryžkelėj au- j 
tomobilistas Sidney Chamber- | 
lain, taipjau praeivė Miss Stel- g 
]a Cepa, 36 m., 2246 North | 
Avė., kuri ėjo šalygatviu. cPolicija suradusi Gailina lai- g 
—— -..... : 4--------------- bet j

lau- i I 
Pa-i I

GERIAUSIA

DOVANA
NAUJIENŲ

PRENUMERATA

• Garsusis Indiana gangste
ris James Dalhover, federali
nio teismo nuosprendžiu, turės 
mirti elektros kėdėj balandžio lėj po elevatoriaus tiltu auto-
8 d.- ,' mobilio su dviem jaunais vy-

snius, nuvyko i jo^ namus, 
nieko ten neradu4si lauke 
ke. Kada už kelių valandų 
sinode Gailina, policija jį bandė 
sulaikyti, bet jis bandė pabėgti 
Tad ir tapo peršautas ir leng- | 
vai sužeistas. j

Trys policistai pasiliko na 
muose, o du išvežė Gailina į | 
policijos stotį kamantinėjimui.'| 
Neužilgo į namus atvyko du j j 
vyriškiai ir moteris. Policijos Į 
užklupti jie bandė gintis ir iš- J 
tiko naujas persišaudymas, | 
laike kurio visi trys ' pabėgo. | 
Bet taksi šoferis pasakoja, kad | 
moteris ir du vyrai, kurių vie- j 
nas buvo sužeistas, privertę jį | 
nuvežti prie Roosevelt ir Da- | 
men gatvių.

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

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

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

$8.00 | 
$5.00 I

I
IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

........................................................................................ ■ ■ 111 ■ ■ H1111111 i 1111 i 1111111111111111111111111111111111 ■ 111! 11111111111..........1111II1111H III 1111| |IM 111 >-

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

Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems me-

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

dienos

Garsinkitčs “N-nose
1 
i 
cx 
I 
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Laly Anuo Cavcndish- 
I

Benlinck, 21 m., kurios var
das surišamas su Belgijos 
našliu karalių Leopold ir? 
jo broliu princu Charles. 
Dar Anglijos gandų sklei
dėjai neįstengė išspręsti už 
kurio jų ji ketina ištekėti. 
Bet dabar j Angliją vėl bu
vo atvykęs Belgijos kara
lius pasisvečiuoti pas jos 
gimines.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]
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[ACME-NAUJIENŲ Foto]

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

PERSKIROS DEL KORTŲ, 
-r—Mrs. Mary Helen Osten, 
25 m., 4336 N. Hermitage 
Avė-, gavo perskiras nuo 
savo vyro . Joseph už tai, 
kad tasiš ją prie svečių su
mušė kada ji/rie taip 
lošė bridžių,, kaip jis to no
rėjo. Be to jis turėjo sumo
kėti jai ir $3,600..

GAUDO UŽMUŠĖJĄ. — 
Ncw Yorko pol i cistas su šu
nimi gaudo plėšiką, kuris 
nušovė kitą policistą.

U. [ACME-NAUJIENŲ Foto]

LAUKIA KALĖDŲ. — Omaha Municipal universi
teto studentai turbut nesulaukdami Kalėdų, kada jie ga
lės savo mergelę pabučiuoti po mistletoe šakele, išpiešė 
didelį ratą gatvių kryžkelėj prie universiteto, į kurį 
įėjusi mergina buvo “baudžiama” — bučiuojama. Tas 
ratas buvo pasidaręs labai populiarus tarp studentų ir 
studenčių.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Edward Guich, iš Detroit, Mieli., kuris geroka/ pri
sigėręs degtinės ir alaus, atliko troko vairavimo bandy- 
mus prieš saugumo tarybą. Tie bandymai parodė, kad 
kai kurie automobilistų geriau vairavo automobilius 
įsigėcę, negu būdami visai blaivus.

I ACME-NAUJIENŲ Foto J

AKLŲJŲ GIMNASTIKA. — Palaiky nui savo sveikatos tinkamame stovyje, 
aklieji kasdie atlieka gimnastikos pratini is vienoje Paryžiaus gimnastikos salėje. 
Atrodo, kad gimnastika jiems atneša nau los, nes visi jie yra tvirti ir raumeningi
vyrai.

MODERNIŠKAS VEŽIMAS. — Frank Dyer iš Whitewater, Wis., labai mėg
sta važinėtis su arkliais. Bet nenorėdamas atsilikti nuo progreso, jis savo vežimą 
įrengė labai riioderniškai—su radio ir visokiausiomis reikalingomis ir nereikalin- 
komis' šviesomis.

Milwauk.ee



