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Japonų raportas paneigė 
pranešimus apie Panay

GEN. HARADA RAPORTAS NUGINČIJA 
PRANEŠIMUS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
LAIVO ĮGULOS IR PASAŽIERIŲ PER

GYVENUSIŲ JAPONŲ ATAKĄ
SHANGHAI, Kinija, gruod- tų punktų yra, kad japonų ka- 

žio 20. — Japonų militaris ata- pitonhs, komanduojąs kariuo
se, Maj. gen. Kumakichi Ha- menės būriui prie Hohsien, 
rada, pirmadienį išleido rapor- liudija, jogei laivas Panay pa
tą ryšium su 
Jungt. Valstijų karo laivo Pa-j japonų 
nay. P 
neigia 
kuriuos pirmiau buvo padarę 
Amerikos laivyno karininkai, 
taipgi anglai* italai ir ameri
kiečiai, kurie išliko gyvi Pa
nay incidente.

Buvusieji Panay laive asme
nys tvirtino, jogei < japonų ka
ro laivai apšaudė Panay, kai I 
jis skendo. Japonų karo atašė i 
raportas 
mą.

Jungt. 
raportavo

. Panay stovėjo vietoje, kai jį 
užpuolė japonų lėktuvai. Japo- visai nemini, kad lėktuvai ap- 
nų raportas tvirtina, jogei Fa-[šaudė Panay ir Standard Oil 
nay tuo laiku plaukė.,

paskandinimu leidęs tris patrankų šuvius į 
į kariuomenę, buvusią 

Raportas praktiškai pa-jYangtze upės pakrančiais. Pa- 
kiekviėną pareiškimą, j nay įgulos ir pasažierių aiški

nimais, nieko panašaus Panay 
nedarė.

Kitas raporto pareiškimas 
yra, kad tik trys karo lėktu
vai užpuolę Panay. O Panay 
įgulos ir pasažierių aiškinimu, 
atakoje dalyvavo trys japonų 
bombonešiai ir šeši mažesni 

'Įėktuvai, kurie ir apšaudė iš 
kulkosvydžių taip Panay, kaip 
tris Standard Oil kompanijos 
laivus bei valteles, kuriomis

paneigia šį kaltini-

Valstijoms oficialiai Panay įgula gelbejosi iš ne- 
jų tarnautojai, kad [laimės.

Pagalios Harada raportas

- -
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[ ACME-NAUJIENŲ Foto)

ATIDARĖ NEW YORKO TUNELĮ— Vidus atidaryto paskiausiu New Yorko tu
nelio, Lincoln, kuris Manhattan jungia su New Jersey. Tunelis žymiai pagreitins 
Manhattan, susisiekimą su New Jersey Valdi jos miestais.
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TERUELIO PAĖMIMAS ARTI
PARYŽIUS, Francuzija, gr. Reikšta nuomonė, kad genero- 

■' Ispanijos valdžios pra- 
Teruel 

pa-

20.
nešimais iš Madrido, 
miesto paėmimas buvo arti 
baigos pirmadienį.

Jau valdžios kariuomenė 
vo paėmusi miesto centrą', 
kilėlių garnizonas traukėsi 
gal, kovodamas nuo vieno 
mo iki kito.

Lojalistai izoliavo Teruelį 
nuo kitų sukilėlių pozicijų.

IŠ LIETUVOS

bu- 
Su- 
ai- 
na-

Vėl lenkai sumušė lie
tuvį policininką

nay tuo laiku plaukė., (kompanijos laivus kulkosvyd-
Be to, Harada paskelbė trisjžiais. Bet raportas pažymi pir- 

kitus punktus, kurie skiriasi mą kartą, kad ir japonų karių 
nuo pareiškimų asmenų pergy-'užmušė arba sužeidė jų pačių 
venusių Panay nęląimę. Vienas lėktuvai.

Egypto karalius ir Chicagos.teise jas 
premjeras susikirto kaltinamas J. V.

senate

Nubaudė mirtimi 8 
žymius komunistus

Vyriausias (eismas 
nusprendė prieš 

valdžių

Prokuroras reika
lauja ištirti teisė

jo veiklą
WASHINGT()N, D. C. 

džio 20. — Vyriausias

lo Franco pasiųstiems sustip
rinimams vargiai pavyks pra
simušti per lojalistų eiles ir 
išgelbėti miestą.

Ofensyvą lojalistai prieš Te- 
ruel pradėjo šešios dienos at
gal su 30,000 kariuomene. Ata
kose lojalistai atėmė iš fašis
tų 20 artimų Terueliui mieste
lių įsitvirtinimų, ir 
fašistų apie 2.50 
mylių apielinkę.

atkirto nuo 
ketvirtainių

Mirė gen. Luden- 
dorff, Didžių j ame 
kare vokiečių vadas

KAUNAS. Elta. — Lapkričio 
13 d., šeštadienio vakare, Uk
mergės bare policininkas Ka
zys Maleckis išvyko į adminis
tracijos "liniją eilinio patikri
nimo, tačiau nei lapkričio 14 
d., nei vėliau iš sargybos -ne
grįžo. Dabar gautomis žinio
mis, tą pareigūną lenkai su
ėmė, nugabeno anapus admi
nistracijos linijos ir pasodino 
į kalėjimą. Ukmergės apskri- masonus, 
ties viršininkas daro žygių per sukilimo 1923 įlietais. Po to, 

—1 Storastą policininkui santykiai tarp jo ir Hitlerio 
sugrąžinti.

Vilniaus 
atgal

’ Du gaisrai

genero-
Jis bu-

vienu 
va- 
Di-

BERLYNAS, Vokietija, gr.
20. — Šv. Juozo ligoninėj Mu- 
niche pirmadienį mirė 
las Erich Ludendorff. 
vo 72 metų amžiaus.

Ludendorff skaitėsi
gabiausių vokiečių armijų 
dų, bet vokiečiai prakišo 
dįjį karą jo komandoje.

Po karo jam labiausia 
pėjo kovoti žydus, jėzuitus ir

Jisai prisidėjo prie

ru-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 20. — Praėjusį pirmadie
nį Vyriausias šalies teismas iš- prokuroras Homer-S. Cummins, 
nešė sprendimą, kad 1934 me- prezidento kabineto narys, pil
tais išleistas susisiekimui ak- madienį kreipėsi į kongresą 
tas draudžia federaliams agen- prašyrnu ištirti Jungt. Valsti- 
tams naudotis įrodymais prieš jų Distrikto teisėjo Ferdinan- 
kriminalistus, gauthis 
pasiklausimu kalbų per 
ną.

Ši byla buvo iškelta 
su nubaudimu keturių

drganizaci- 
nacionalis-■ 
vadovauja 
Mustapha

gruo- 
šalies

ryšium
New

Yorko butlegerių, gabenusių į j
New Yorką alkogolį, pasire
miant įrodymais, kuriuos fe-

slaptu do Geigerio žygius. Teisėjas 
telefo- Geiger (iš Mihvaukee) palei-

Ido džiurę, kuri tyrinėjo Ge- 
; neral Motors, Fordo ir Chrys- 

New ^er operacijas, džiu-
-! rei besiruošiant apkaltinti kom

panijas.

deraliai agentai gavo slaptai Anglai darO ŠpiUldi- 
klausydamiesi pasikalbėjimui • -n • / i i»

mą į Egipto karaliųper telefoną (by wire tap- 
ping).

CAIRO, Egiptas, gruodžio [
20» --^r-Egypt<>-kaT^K>H^'-Fa!*mtkų-' 
reikalauja, kad butų likviduo
tos jaunuomenės 1 
jos, priklausančios 
.tų partijai, kuriai 
šalies premjeras
Nahas Pasha. Karalius taipgi 
reikalauja sau' teisės skirti 
trečdalį senatorių ir kontro
liuoti paskyrimą visų vyriau
sių valdininkų.

Ministerių kabinetas 1 sako, 
kad karaliaus reikalavimai yra 
priešingi šalies konstitucijai. 
Kabinetas nori įvesti patvar
kymus, kurie užtikrintų prem
jero, nors ir paskirto kara
liaus, paklusnumą parlamen
tui.

Tuo gi tarpu šalyje rengia
ma demonstracijos, kuriose 
visuomenė, ypač jaunuomene, 
rodo daugiau pritarimo prem
jerui.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 20. -— Senatorius Truman 

i pirmadienį raportavo senatui 
apie geležinkelių resyverius ir 
apie Chicagos .distrikto teisėją 
Wilkersoną, h kaipo vieną iš re- 
syverių.

Pasak Trumano, pavedimas 
‘geležinkelių. į resyvėrių rankas 
yra didžiausias rakietas ant 
žemės.

Kai dėl teisėjo Wilkersono, 
tai Truman kaltina, kad jis 
skyręs perdaug dideles sumas 
pinigų advokatų firmoms, su
rištoms su resyverių bylo
mis.

Francuzijos talki
ninkai pasilieka 

/ ištikimi
VIENA, Austrija, gruodžio 

20. — Francuzijos užsienio rei
kalų ministeris Yvon Delbos 
užbaigė vizitus Lenkijai, Ru
munijai, Jugoslavijai ir Čeko
slovakijai. Jis patyrė, kad Vos 
valstijos pasilieka taip artimos 
Francuzijos talkininkės, kaip 
buvo pirmiau, kad visos jos 
pasiliks Tautų Sąjungoje ir ko
operuos kartu su Francuzija 
taikai palaikyti..

CAIRO, Egiptas, gruodžio 
20. — Didžioji Britanija daro 
spaudimą į karalių Farouką 
reikalaudama, kad jis paliktų 
galioje premjero Mustapha 
Nahas Pasha vadovaujamą vy
riausybę. Padėtis Viduržemio 
juros srityje yra taip opi, kad 
pakaita Egipto valdžioje, anglų 
manymu, gali iššaukti sąjūdį, 
ir tie sumetimai paskatino An
gliją paveikti Egipto karalių. 
Antra vertus, pranešama, kad 
ir šalies ministerių kabinetas 
sutinka kai kuriuos karaliaus 
reikalavimus išpildyti.

Piktadariai apiplė 
še, policija nušovė

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

Dalinai apsiniaukę; vidutinio 
stiprumo šiaurės vėjai pasikei- 
čią į pietų vakarų vėjus; sau
lė teka 7:14, leidžiasi 4:21 va
landų.

Jungt. Valstijų lai
vai pasiliks Kinijoje

ROCKFORD, III., gruodžio 
20. — Piktadariai pirmadienį 
apiplėšė Benjaminą MulleiXą, 
aukso sėlsmaną, kurs gyveno 
Chicagoje adresu4 15 E. Goethe 
Street. Po to, jie pririšo šėls
mą no rankas prie namo laiptų 
stulpo ir užlipdė burną' lopu, 
kad jis nerėktų.

Vėliau policininkas C. »Į. La- 
pinski, pastebėjęs. Mulleną, lie
pė jam iškelti rankas. Mullėn, 
žinoma, negalėjo išpildyti pa
liepimo, neigi paaiškinti, kas 
su juo atsitiko, taigi policinin
kas nušovė jį, paskaitęs Mul
leną piktadariu.

WA5HINGTON, D. C., gruo- 
džio 20. — Jungt. Valstijų už
sienio reikalų sekretorius Cor- 
dell Hull pirmadienį pareiškė, 
jogei valdžia jau ilgokų laiką 
tikėjosi ištraukti 
laivus ir išgabenti 
čius iš Kinijos, 
ba pasirodys 
bet dabartinis 
žygiui netinka.

Palaidojo Binghąmą

Amerikos 
amerikie- 

kai jų tarny- 
nebereikalinga, 
laikas tokiam

1 buvo šalti, tačiau šių metų ko
vo mėnesį jiedu susitaikė.

Ludendorff betgi niekuomet 
nesusitaikė su generolu Hin- 
denburgu (buvusiu Vokietijos 
prezidentu), šu kuriuo koman- 
dAYQ.WKvęki^ių armijoms Did- 
Žiąjame kare. 

$' * ' .* •

Knygoje “Totalitarinis Ka
ras”, kuri -buvo išleista šiemet, 
Ludendorff sako, 
pats savaime yra 
kas, nes naikina 
gyventi žmones ir 
sę. Pasak jo, visas šalies gy
venimas net taikos metu tu
ri būti suorganizuotas taip, 
kad jam vadovautų vyriausias 
armijos vadas kaip absoliutus 
diktatorius. v

GELGAUDIŠKIS. — Lapkri
čio 14 dienos metu, Mozuniš- 
kių km., Gelgaudiškio valsč., 
užsidegė pil. Kauno Ant. kluo
nas, kuris visas sudegė. Be to, 
jame sudegė daug ūkio padar
gų, mašinų, vežimų ir pašaro. 
Javai buvo iškulti. Dėl ko ki
lo gaisras kol kas nežinoma.

Pil. Kaunas ūkį pirko iš var
žytynių kaip, praskolytą ir jis 
pats jame negyvena. Jis gyve
na Linkuvoj, o čia 
apdirbo samdytas 
kas.

Tą pat dieną apie
sidegė pil. V. Matulaičio, gyv. 
Daukantiškių km. kluonas, čia 
kluoną padegė bežaisdami vai
kai. Kartu sudegė daug įran
kių, vežimų ir t.t.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
-^Sovietį poli

cija paskelbė pirmadienį, jogei 
tapo nubausti mirtimi astuoni 
žymus komunistai. Nubaustų
jų vardai yra:

Leo M. Karachan, buvęs už
sienio reikalų komisaras, .

Boris C. Steiger, buvęs Pa
baltijo baronas ir daugelio am
basadorių draugas,

A vėl ■ Jenukidze, senas komu
nistas ir buvęs artimas Stalino 
draugas,

V. P. Larin, buvęs komunis
tų partijos cėntralinio komite
to narys,

Vladimir Z.ukerman, • užsienio 
departamento rytų reikalų 
7ęs direktorius,'

B. P. .šeboldajev, buvęs 
riausias
munistų partijos sekretorius,

E. B. Orakelašvil, Georgia 
respublikos veteranas komuni
stas,

AMD. Metelio v.
Visi jie buvo kaltinami par

davinėjimu sovietų paslapčių 
fašistų šnipams. Visi prisipa
žino buvę kalti tėvynės išda
vimu, teroristine veikla ir si
stema tinįu šnipinėjimu.
« Praėjusį pirmadieni taipgi 
paskelbta, kad vyriausias Ru
sijos sovietas susirinks sausio 
12 d. 1938 m. — kaip tik me
nesiui laiko praėjus po jo iš
rinkimo. -

‘ ~ Įrruod žio 20.

esantį ukj
darbinin-

18 vai. už-

bu-

Meksika paėmė 
Ęearsto dvarus

EL PASO, Texas, gruodžio 
20. —'Laikraštis “The EI Paso 
Times” skelbia, jogei. pirma
dienį, gruodžio 20, Meksikos 
valdžia paėmė iš Wįlliam Ran- 
dolph. Hearsto, multimilionie- 
riaus Amerikos laikraščių lei
dėjo, 45,000 akrų derlingos že
mės tikslu išdalinti ją beže
miams meksikiečiams.

’• ■Pasak “Times”, paimtoji že
mė yra 'dalis Hearsto dvaro 
žinomo kaip Barbicora Ranch. 
Be to, tas laikraštis pranešė, 
jogei Meksiko^ valdžia iš Hear
sto paėmė 24,000 akrų gruo
džio 10 dieną ir 24,700 akrų 
gruodžio 15 dieną.

šiaurūs Kaukazo
vy
ko- Kas bus su vandeniu?

Dabar pietų Lietuvos ūkinin
kai labai nusiminę, nes išdžiu
vo daugelis šulinių, kūdros ir 
net mažesnieji upeliai. Tad van
denį beveik visas trečdalis gy
ventojų vežasi. Vandens trūk
stant, daug gyventojų važiuo
ja parsivežti už 1—3 km. Bet 
taip sausai užšalus, vanduo ir 
esamose vietose gali išsibaig
ti. Gali tekti vandenį vežtis iš 
Nemuno, Šešupės ir kt. vie
tų- (j)

kad karas 
geras daly- 
nctinkančius 
tobulina ra-

Ispanijos fašistų tar
pe nesutikimai

PARRŽIUS, Francuzija, 
20. — Ispanijos ' fašistai 
darė rubežius ir aiškino užda
rymą kaip priemonę tiksliau 
prisirengti ofensyvui prieš lo- 
jalistus. Tačiau vėliausios ži
nios sako, jogei rubežiai buvo 
uždaryti todėl, kad pačių fa
šistų tarpe eina nesutikimai; 
kad nesutikimai taip rimti, jo- 
gei iššaukė pasikėsinimą prieš 
paties generolo Franco gyvas
tį.

gr.v uz-

Laimėjo bylą prieš p 
Rooseveltienę

WHITE PLAINS, N. Y., 
gruodžio 20. — New Yorko 
valstijos vyriausias teismo 
džiurė išnešė sprendimą pir
madienį, pagal kurį p-nia 
James Roosevelt, prezidento 
motina, turės sumokėti $21,- 
000 .Frederickui Grewen (iš 
New Rochelle). P-nios Roosc- 
veltienės automobilis, kurį vai
ravo šoferis L. De Pew, sužei
dė Greweną balandžio mėnesio 
3 d. š. m.

Suėmė 28 Fordo 
darbininkusNori priimti namų 

statybos bilių spe
cialioj sesijoj 

;■ -----------------i

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 20. — Praėjusį šeštadie
nį kongreso atstovų butas pri
ėmė bilių prezidento rekonąen- 
duotoje namų statybos progra
moje. Pirmadienį senato pako
misė vienu balsu užgyrė sena
to bilių, kurs tik viena kita 
smulkmena skiriasi nuo atsto
vų buto priimto, biliaus. Kon
greso vadai nori, kaęl nors vie
nas bilius butų priimtas pirm 
negu speciali 

lįvykiams pasikartoti ateityje. Kalėdoms.

Japonijos ambasa
dorius atsiprašę 

amerikiečiu
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 20. — Kalbėdamas per ra- 
dotas Čia Robert Worth Bing-'dio sekmadienį, Japonijos am- 
ham, buvęs Jungt. Valstijų basadorius Washingtone atsi- 
ambAsadorius Anglijai. Bing- Įn-ašė amerikiečių dėl panay 
hamo kūną palydėjo į čia iš laivo incidento ir pareiškė, kad 
Baltimorės pre£. Roosevelto,1 Japonija daro atatinkamus

užsienio reikalų departamento žinksnius neleisti panašiems 
ir Anglijos atstojai. •

LOUISVILLE, Ky, gruodžio 
20. — Pirmadienį buvo palai-

sesija išsiskirs

KANSAS CITY, Kas., 
džio 20. — Policija ir

gruo- 
šerifo 

padėjėjai pirmadienį areštavo 
28 asmenis važiavusius į For
do įmonę, kurioje paskelbtas 
streikas. Pas važiavusius šeri
fo padėjėjai sakosi suradę šau
tuvų, revolverių ir blakdžc- 
kių.

Ci||i||||||"|i||jj Ketvirtad-, Gruodžio 23 d.,
NAUJIEhIĮ . VISI Naujienų Skaitytojai

t r i 1 * * GAUS P0 KALENDORIŲ.
I A4 T! OKI Al Kalendorius dalins dienraš-

I 1C11 pardavėjai ir išnešicĮtojai
NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.
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Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicagos 
Skyr. Konferencija

♦ • .♦ *

RADIO
į’ Kalėdinis Radio 

Programas
Konferencija atsidarė apie 2 

valandų po piety. Delegatų su
sirinko virš 140, nuo 78 drau
gijų, atstovaujančių virš 6000 
narių. Konferencijos eiga buvo" 
gana tvarkinga, padaryta, gana 
daug nutarimų, už kuriuos bal
savimai buvo vieub«Lsiai. Pri
imant dienotvarkę, A. Lipkevi- 
čius pra ė susirk, k. m , k u įdc 
tų į dienotvarkę cka.tyrnų i e*, 
zoliucijos reikale gautų žinių 
apię suareštavimų Minske, So
vietų Haitį ūdijo j, Dr. Stasio 
Matulaičio.

Priėmimui tokios rezoliucijoj 
pasipriešino ‘ Vi.nies” redakto
rius Andriulis, aiškindamas, 
kad tai gali suardyti šios kon
ferencijos vienybę ir prašė su
sirinkimo, kad rezoliucijos ne
būtų leista įnešti. Gsi a, khd 
Draugas Andriulis, nesužinojęs 
nė tuhnio rezoliuc jos, ė.i ė kri
tikuoti. O išt.kro rezoliucijos 
buvo ta prasme, kad “Laisvėj'’ 
ir “Priekale” tilpo žinios, jog 
Dr. Matulaitis yra Sov. Rusijo
je areštuotas ir kad Kongre as 
kreiptųsi į Rusijos ambasado
rių VVashinglone prašyti tiks
lesnių žinių; jeigu pasirodytų, 
jog yra areštuotas už poliiiš 
kus įsitikinimus, tai kad butų 
paliuosuotas su teise apleisti 
Rusiją. Nejaug'. dėl Gitck os re
zoliucijos butų galėjus suiit. 
konferencija? Aš abejoju. Ma
nau, kad butų buvus priimta 
vienbslsiai. Bet konferencija ne
leido šios rezoliucijos visai įneš
ti.

Kongrese buvo priimtos seka
mos rezoliucijos: viena reika
laujanti pamosuoti politinius 
kalinius Lietuvoje; užuojauta 
Vilniaus lietuviams • kovoje su 
lenkais; apie pavojų K1 ai tėjai 
iš Vokietijos fpusSs ir 
vimas atsteigti demokratinę 
tvarkų Lietuvoje.

Visos rezoliucijos ir kiti ta
rimai buvo priimti vienbalsiai.

Pasveikinimų su aukomis nuo 
organizacijų ir pavienių žmo
nių buvo suskųsta gana daug. 
Aukų prisiųsta, rcdcs, apie $30, 
o svetainėje nuo delegatų su
rinkta virš $40. \

Po konferencijos delegatam 
buvo pateikta skanus užkan
džiai ir gražus programas, ku
rį gana vykusiai išpildė p. Za- 
bukienė su vaikučių grupe.

T. Rypkevičla.

Dainuos “Peoplea” Kvartetas, 
{Sabonių šeimyna, A. čiapas 

ir kiti.

Primintina radijo klausyto
jams šiandie, antradienį, 7-tų 
valandų vakare pžsistatyti sa
vo radio ant stoties W.G.E.S. 
ir pasiklausyti tikrai gražaus 
ir įdomaus radio programo pri
taikinto Kalėdų šventėms. Da
lyvaus žymus dainininkai ir 
muzikai. Vadovaujant Kaštui 
Saboniui, jie padainuos .daug 
rinktinų kompozicijų ir žavė- 
jančių dainelių pritaikintų šiam 
sezonui. 
Peoples
siųs savo nuoširdžius pasveiki
nimus su maloniais linkėjimais 
visiems klausytojams, o paga- 
liaus, bus priminta kaip sėk
mingiausiai užbaigti Kalėdų1 
pirkimus tinkamiausių dovanų 
Peoples Krautuvės yra gerai 
prisirengę visiems pagelbėti. 
Nepamirškite pasiklausyti šio 
programo. , Rep. X.

Prie to, leidėjai,
Rakandų bendrovė,

ŠAUK SAVO GĖLININKO
PATIKIMO PATARNAVIMO

PASAKYK
- ■ LINKSMŲ

KALĖDŲ 
su GĖLĖMIS

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 8252

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

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius av- 
daraa kasdien nuo 8 v ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėlionm 
tuo 9 v. ryto iki 1 v p. p

ADVOKATAI

PIRKIT KUMPIUS
IŠ LIETUVOS -•

BALTIC IMPORT CO.

A. R. PATRICK 1
(PETRIKAS) ®

Turime Didžiausį Pasirinkimų Kalėdinių Dovanų ®
VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ J

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

Virš 15 Meilų, Teisingo Patarnavimo

2805 W. 63rd St. Tel. Hemlock 9220 f

MUMS MALONU PRANEŠTI 
75-KIŲ METŲ SUKAKTUVES

CENTLIVRE BREWERY
PABANDYKIT MUSŲ '

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ” 
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 

Gauti šį Speciali 6 Mėnesių Senumo Žiemoš Alų šventėms pašaukit
1 PULLMAN 9200

RITZ DIST.CO.
10411 S. Michigan Avė. J. K. Sharkey, Mgr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John
Kalėdinės Vertybėm

VISI NORI KALĖDŲ DOVANOS 5
E CRITERION 

MARŠKINIAI 
rf Šimtai vėliau
si stos mados 
1 . $1-65 
/ ir aukščiau

DOVANOS. KURIOS YRA NAU
DINGOS IR VISŲ 

BRANGINAMOS

SLA 55 Kuopa 
Rengiasi 20 m. 
Jubiliejui

v—.n- ■ u — •

HiCKOK-BELTS 
Petnešų ir pan- 

eiakų setas 500 ir aukšč.

Vyrų vien* vnnų ir šilko $1.00 
skepetai ... 

ir

Rengia iškilmes sausio 23 d.

WEST PULLMAN. — Pra
nešu, kad SLA 55 kp. balius 
įvyks ne sausio 16 d., 1938 m. 
kaip buvo pranešta per “Nau
jienas”, bet sausio 23 d., West 
Pullman Lietuvių parapijos 
svetainėje. Tai bus SLA. 55 
kuopos 20 metų jubiliejaus iš
kilmės. Tose iškilmėse daly
vaus šakar-Makar Choras iš 
Roselando, kuris dar pirmų 
kartų bus musų 55 kuopos pro- 
grame.. Choras i.tžgančdina pu
bliką programuose, vakaruose 
ir per radio.

Bus kalbėtojas, gera muzika 
ir užkandžių.' Visi kuopos na
riai, yVestpullmanięčiai ir Rose- 
landiečiai, atsilankykite musų! 
SLA. 55 kuopos 20 metų ju
biliejaus vakare. Plačiau bus 
pranešta apie vakarų per “Nau
jienas”. Tėmykite.

SLA. 55 kp. korespondentas.

PANČIAKOS 
WILSON BROS. 

Vėliausios — Buffer Toe 
ir Heel 

Lygios — Pukios — 
p’airių rašf” 

—■ 250 — 390 
- 550

HANSEN PIRŠ
TINĖS, importuo

tos odos 
MOCHA Suedes 

Coach ir Four 
$1.95 aukšč.

KOJARAIŠČIAI 
Rankomis siūti 

importuoto šilko 
55c—2 už ŠJ.OO 

kiti

Marškiniai — Criterion, Shantung, 
Celanese with‘byrd vvibmng, Lay- 

i rite Collars
Skrybėlės—Paragon vėliaus, mados 
Pirštines—Hansen, Mocha, Goat, 
New Coach ir Four
Petnešoj—Hickok, Action Bak 
Kaklaraiščiai—Hork, Rankų daibo 
šalikai—Eisenstead, Imported and* 
Domestis, Vilnų ir šilko 
Apatiniai, Wilson Bros.—Visų ma
dų—Vilnų, Šilko ir Vi.nų, ir 11. 
Pajamas/ Wilson Brėš-—Faultless 
Nooelt, Visokių RųŠių.
Nosiniai, Wilson Bros.— Pilna Ei- 

. lė Lininių, Inicialinių, ir 11.
* Jewelry, Wiison Bros.—Visokių. 

Kalnierių, Wilson Bros.—Golden 
Arrovv, Tųxedo ir Dress kalnierių.

ATDARA VAKARAIS 9:30.
SEKMADIENIAIS VIDURDIENY

M. BERTASH 
Pristato j Valgyklas Visokios rų 
lies mėsas. ResUurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

jus galite dar pirkti siutus ir ©verkautus ŠVENTĖMS—Ir mokėtis 
vėliau — Mažas’jmokestis — likusi per 12 iki 20 savaičių

L.®Fe TAILORS
and Men’s Furnishings

3516 SO. HALSTED STREET

Ofise TeL Virginia 0086 
Reaidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vakari 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėliok pagal sutarti.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, TLL 
Tel. PULLMAN 1193-827^

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 8 oo‘ pietų, 6 iki 8

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447^ South Fairfield Avenue

‘ 'Tel I.AFĄVETTF 0727

I r 1 4 koplyčios visosr
1 c.JI 1 Chieag'03 dalyse

—I Il — I-I ■■■■■  ................................................  Į .......M   

Klausykite .muftų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. JL F, C. stotiea (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS; /

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

. Ambulance
Patarnavi- 
mas Dieną 

B ir Naktį

f TURIME
F , KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

L J. ZOLP Phone Boul.
1646 Wešt 46th Street Phone Boulevard

S. M. SKUDAS
718 West 18th fctreel fhuae Moiiroe

5203
5566

3377 /

S. P. MAŽEIKA Yards 1130
3319 LHuaiųca, Avenue > Phone Yards 1138

LACHAWKJZ IR SŪNUS"
2314 West 23rd Place ' Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eaat lOBth Street Tek Pullman K70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So, WeStern Avfi- Phone Virginia 0883

.1. LIULEVICIUS ' >
1348 $Q. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituauica Avenue , ■ PJrone Boulevard 4139

6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 

. ' ' ■. f f' . _■ . ,

ir. ..........., I !■ f ■■ W |

3354 So.
I71 ■ . l‘ . ■,

RIDIKAS •
Boulevard

K. P. G ŪGIS
■ ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 8t.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais uuo 6 iki 8:^0

Teieronas Boulevard 1310
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOŠEPH J GRIS1I
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Kės. 6515 So. Rockvvell St.

Telephone: Republic 9723

> Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki < v. p. p. ir nūn 7 
iki 9 v. v»k. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

1300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4645 80. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarime

Ofiso Tel.? Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lawe Avė. Tel. Yards 2510

A.A.SLAKIS”
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tek Prospect 1012

AlfIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas

DYKAI 
egzaminuojama mokyklų vai

kų akys laike Kalėdinių 
atostogų (vakacijų)

Tai gera Kolčdoms dovana ne
tik vaikąjns, o ir suaugusiems 
NEDALIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av. 
Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

TeL Yards 1829 ‘ 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
• Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVvst 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
•Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal (sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Repuhlic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis nagai sutarti
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvood 5197

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

DENTISTAS
4G45 So. Ashland Avė.

‘ arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tek Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
-------- 4. . -----vi—.... "'f“ ■ - T*.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatoinis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
' OFISAS -
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iai 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Res. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”



———— —

Antradienis, gr. 21, 1937

Penkta apdegusių 
degtukų dirbtuvėj 
mergaičių mirė
Liudytojai kaltina degtukų 
, kompaniją nerūpestingumu ir 

neapsaugojimu savo darbinin
kų.

Vakar Passavant ligoninėj 
mirė penkta mergaičių, kuri 
prieš kelias dienas apdegė gais
re Superior Match Co. dirbtu
vėj, 60 W. Superior St.

Paskiausia mirusi yra' 18 
gatvės apielinkės gyventoja 
Miss Olga Kodna, 1615 Union 
Avė. Dėlei jos ir pirmesnės 
Miss Anabelle Murphy mirties, 
įvyko nauji koronerio tyrinėji
mai, kuriuose liudijo mirusios 
Olga Kodna sesuo Anna Kodna 
ir mirusios Annabelle Murphy 
tėvas Frank J. Murphy, 5257 
Aberdeen St.

Auna Kodna' liudijo, kad ji

pati buvo dirbusi (toje pačioje 
dirbtuvėje penkias savaites ir 
kad dirbtuvė neturėjusi jokios 
apsaugos priemonių. Kuomet 
kitos dirbtuvės turi automati
nę laistymo sistemą, tai šioje 
dirbtuvėje nieko panašaus ne
buvo. Ji pati jautusi, kad dirb
tuvė yra* tikri mirties sląstai, 
bet nesant kitokio darbo teko 
dirbti kad' ir pavojingiausioj 
vietoj. Gaisrai dirbtuvėje nuo
latos kildavo, bet juos greitai 
užgesindavo rankiniais ugnies 
gesintojais.

Murphy, stationary inžinie
rius, buvo atvykęs prie dirbtu
vės pasitikti gryštančią iš dir
bo dukterį ir parsivežti ją na
mo. Jis stovėjo lauke prie dirb
tuvės, kada joje ištiko smarki 
visą namą supurčiusi eksplozija 
ir jis pats likęs apibertas st k- 
lų. Jis pribėgęs prie priekinių 
dirbtuvės durų, bet rado jas už
rakintas iš vidaus. Jis duris iš
laužė ir data išvirto liepsnojan
čiais drabužiais mergai ė i.

“Annabelle (mirusioji jo duk

Jie VISI Nori
Kalėdoms Elektrines

Dovanos!
TĖVELIUI

Schick Shaver--skli
ti masis darosi daug 
malonesnis. Greitas, 
švarus—veidas lie
ka tobuloj išvaizdoj

*15

tė) tankiai man pasakodavo”, 
sakė Murphy, “kad kompanija 
neturi jokių kitų apsaugos prie
monių, vien laikantį žmogų1 su 
rankiniu ugnies gesintoju prie 
stalo, kur yra pakuojami deg
tukai. Išrodo, kad kada šis gais
ras kilo, tai tas vyras buvo iš
ėjęs persiredyti, besiruošiant 
baigti darbą. Ji (Anilabelle 
Murphy) taipjau man pasakojo, 
kad prie merga: čių būna apie 
83 ar 90 dėžių degtukų, kuo
met jos turėtų būti bent š^mto 
t?ėdų atstume.”*

Tarp žuvusių tame gaisre jau 
penkių mergaičių yra ir viena 
lietuvaitė, Ona Mondeikaitė, 21 
m., kurios laidotuves bus šian
die ryte. Jos kūnas kaip 8:30 
vai. ryto, iš namų 733 W. 17 
PI. bus atlydėtas į Dievo Ap- 
veizdos bažnyčią, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. Paliko ji tėvelius, brolį 
ir seserį, taipjau ir daugiau gi
minių.

Kitos mirusios mergai.ės yra' 
Miss Catherine Terleski, 19"m., 
819jCleveland Avė., kuri iš sa
vo menko $14 į savaitę uždar
bio užlaikė ir savo motiną, ir 
Miss Jean Lasky, 19 m., 2143 
N. Austin Blvd.

Visų mirusiųsių mergaičių 
tėvai ir giminės vieningai kalti
na kompaniją už neapsaugojimą 
saVo dirbtuvės ir nesirūpinimą 
savo darbininkų gyvastimis. 
Kompanija gi teisinasi, kad jos 
mašinos buvusios naujos ir k&d 
dirbtuvė nuolatos būdavo apžiū
rima ir inspektoriai nieko pa
vojingo joje nerasdavę.

Dar dvi apdegusios mergai
tės ir vienas vyriškis tebėra 
kritiškoj padėty ligoninėj.

Mullen buvo plėšikų užpultas ir 
apiplėštas. Plėšikai be to Mul
len surišo’ir pririšo jį prie tre-u. 
Čio augšto laiptų stulpo, taip
jau užrišo burną, kad negalėtų 
pasišaukti pagelbos. Kaip spė
jama, plėšikai iš. jo paėmė apie - 
$3,000 auksu. ' ,

\ ■

Atvykęs tirti plėšimą policis- 
las J. C. Lapinski pamatęs tam
siam koridoriuje susirietusį prie 
laiptų žmogų, paskaitė jį už < 
plėšiką ir paliepė Mullen pa
kelti rankas. Kada jis to nega
lėjo padaryti, o ir negalėjo su
šukti, policistas Lapinski palei 
cjo į jį šūvį, kuris, pataikė MuL 
len į kaklą ir tasis neužilgo mi
rė.

TARP MUSU I

i*

L. and F. Tailors, 3516 S, Hal
sted St., yra sena Bridgeporto 
siuvykla, kurią veda lietuvis 
Walteris Shapalis gerai patyręs 
kriaučius. Darbą atlieka gerai 
ir už prieinamą kainą.

Taipgi jis užlaiko ir "sankro
vą, kurioj yra didelis pasirin
kimas marškinių, skrybėlių, 
kaklaraišių, kojinių ir visokių 
kitų reikmenų vyrams. Dabar 
prieš Kalėdas kainos yra žy
miai nupigintos, o prekės yra 
geros. Tad reikalui esant pirkite 
šioje sankrovoje, nes ji garsi
nasi “Naujienose”.

—Senas Petras
r.

Mažas įmokestis. Likusį 
mėnesiniais išmokėjimais 
su savo elektros bila.

Meras nepritaria 
$5,000 laisniui 
bukiams

JUOKAS

MOTINĖLEI
Mixmastcr — valgiii 
gaminimui pagreitin
ti prietaisas. Pla k a, 
maišo, spaudžia sun
kas. Juodas ir baltas, 
arba žalias ir ivory.

*23.75
Mažas įmokestis..

Dikusį mėnesiniais išmokėji
mais su savo elektros bila.

VINCUKUI

American Flyer setus. Yra^ 
tokiose kainose, kad gali * 
kiekvienas ištęseti, $EQ5 
pigiai kaip ..... >........

$7

Elektri kinis traukinys — 
streamlinio ir garo typo trau
kiniu naujausiuose, moder
niausiose styliuose. Pamaty- 
kit garsiuosius Lionei ir

Modelis iliustruojamas .

Meras Kelly davė suprasti, 
kad jis priešinasi įvedimui 
$5,000 laipsnių 4 bukiaiįs^kurje 
priima lažybas *ant arklių. Esą 
prie tokių augštų laipsnių stam
bieji gemblerrai įgytų monopolį 
ir išstumtų iš biznio mažuosius 
bukins, o miestas to n narys. 
Jis pritaria įvesti laisnius su- 
’ig didumo vietos. Bet esą ge
riausia butų įvesti nucšimč.’us, 
jei tai galima butų- padaryti,, 
nes pasidarytų labai sunkus at
siskaityti, reikalingas plataus 
knygų vedimo.

Pasak mero, įvedimas laisnių 
bukiams nebūtų jų legalizavi
mas, o tik įvedimas laisnių la
žybų brokeriams, kurie priimi
nėtų lažybas tokiems arklių 
lenktynių laukams, kur lažybos 
yra legalės. Tokius ‘bukins, ma
no meras, patvirtintų ir teis
mas.

Įžeidimas
Ji: — Tavo bičiulis Jonas ži

no, jog nenoriu,kad tu ger
tum alų. Tai tikras manęs įžei
dimas, kai'lis^fta^^kviečia. Ir 
ką tu gali atsakyti į tai?

Jis: — Nieko. Aš tą įžeidi
mą nuryju. . i

PIRKIT KUMPIUS 
IŠ LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.
• ’ f ' į

---------------------------------------------------------------------i

TAVERNŲ 
SAVININKAI!;

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

ĮSTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

KALĖDŲ I- G L U T E I
Naujos, žibančios švie
sos— naujasis “Noma” 
Kalėdų eglutės šviesų 
setas galima pridėt prie 
dabartinio jūsų šviesų 
seto. $ 1

ir aukšč.

Policistas nušovė 
apiplėštą žmogų

Beto yra didelis pasį- 
rinki mas naujos ir 
patrauklios Kalėdų de
koracijos.

Palūkanoms ir kitoms išlaidoms padengti skaitysime kiek daugiau, 
perkant skustuvą ir mixerį skolon.

Gauta žinių, kad chicagietis 
aukso pardavėjas Benjamin P. 
Mullen, 45 m., 15 E. Goethe St., 
liko nušautas policisto Rockford 
mieste.

Mullen, kuris dirba’ Julius 
Auderer Co. iš Chicago, buvo 
nuvykęs į Rockfordą parduoti 
aukso tenykščiams dentistams. 
Po apsilankymo pas Dr. M. S. 
Blum vidurmiesšio triobėsyje,

NATHAN KANTER

Mutual Liq’’or Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801

commoniuERLTH edisor Electric shops
DOWNTOWN—72 W. ADAMS STREET—132 S.

Telephona RANdolph 1200 

4231 W. Madlson St. 
3460 S. State St. 
4834 S. Ashland Avė.

4562 Broadway
4833 Irvlng Park Blvd.
2733 Milwauk«« Avė.

DEARBORN STREET

852 W. 63rd St. g
2950 E. 92nd St. S

11046 S. Mlchigan Ava. U

* * * ■ • ■ i

JOE A. RIZGEN
JEWELKY KRAUTUVĖ

^^u^t^Pirkdami kokią dovaną, pirma užeikite pas mus. Mes už- 
laikom didelį pasirinkimą laikrodžių, auksinių, deimanti- 
nių ir kitokių Kalėdinių dovanų. Taipgi taisom visokius 

' laikrodžius.
3249 So- Halsted St. Tel. Victory 4356

Šviežios žuvys
W. M. WALKER

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

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

Svetainė Dėl Rendos
f «

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

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

Telefonas CANAL 9585 
■ ......m II ir ...... .

jus Data Galit taamvti
Savo Seno Šlytais Šildytuvą

V j Naują

Gas H ater Heater
Lengvus išmokėjimą1Mažai įmokėt

Šis pasiuly 
nias tinka 

tiktai 
trumpam 

laikui
*

• Palyginkit Šiuos tris karšta , j

ir jus panorėsite to Automatini £nS gavimo budus. Tada
ištaigos. 0 Gaso Vandens šildytuvo

Karstas vanduo eidamas
•“T vamzdžius su

vaitoja Klluint), kuri reikalin
go namams apSlldytl. Kada f.'r 
naso ugnis yra karšta, vanduo 
Kail'a firr,,OS-PAVOJ«N«AH! 
Kada furnaso ugnis negana 
karsta, vanduo negana Šiltas

Karstas vanduo iŠ seno sty- 
liaus vandens S'ldvtuvo

tonatoiVZn” Vapens'Ši,dytuv’ < na,,« Au’ 
šP*as skiriamas

MATYKIT APIELINKĖS PLUMBERĮ
arba šauk WABash 6000

no vaikfitinfjh,,,, j be|gment» 

•i™.
3, vanduo ifi Auto-
<ivf...,nn<,n,° . Vandens All- 
‘••'tuvo nereikalauja priežiūrosir laukimo.’VisnoZt

1»FNHUTfl?JAT1NI0 OAHO VAN- 

nJo?a nkka1-

Mooe.n cooKt.i.. uohs.an, HO, w>Te,.. s|ĮiNi >t>„GĮt>Į,oN.. gAs hem|no
THE PEQPI.ES GAS UGHT ANV COKE COMPANY

l Kalėdų Dovanas Pirkit pas | 
‘ PAUL L E ASE.Sį 

» 3427 So. ‘Halsted Street, Chicago, UI. |

Krautuvė. įv 
Čia gausite viską, kas tik įį 
vyrams reikalinga. į

Prekes parduodamos 
įf prieinama kaina.

į Pirkit pas lietuvį — 
a sutaupysit pinigų!'

PAULLEASES
3427 So. Halsted Street, Chicago, III.

Kalendoriai
□iznieriams

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

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

\ Paveikslai atvaizduoja Darių-Girėną, Lie
tuvos buvusius valdininkus ir daug kitokių 
vaizdų. j

KREIPKITĖS Į NAUJIENAS 
1739 South Halsted Street

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

25 METŲ
KALĖDŲ

Išpardavimas
H 0 0 V E B.'SPECIAV

mod«l rtoon- 
■tructed at tha 
Hoovat U etery

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

Midget Radios po 
$6.95

Skalbiama Mašina 
naujausios mados po 

$39.50 ir $49.50

Perkant? Bulovą Laik
rodėli jus gausite už 

seną Laikrodėlį 
$10.00 nuolaidos.

Jos. F. Budrik, 
INCORPORATED 

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

Sudrik Jewelry
3343 So. Halsted St.

Dykai gražus kalen
dorius visiems

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

PEQPI.ES
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NAUJIENOS
Th« Lithaanlan Daily N«w« 

PubHshed Daily Ėicėpt Sunday by

1739 South Halsted Street 
TelephOtfe CANal 8500 

......................................................... , ;;----------- -  

ŠubscHptloh Rates: 
$8.00 per year in Canada 
$5.00 per year outside of Chicagd 
$8.00 per yėftr in Chicago

$8.00 
4:00 
2.00 
1.50
-.75

AR VINILAS MOCKUS 
VEDA PARTYVIŠKĄ POtl- 

TlKĄ SUSIVIENIJIME^

Fašizmo pinklės Ir vis dėlto tikėkime gražes
ne LietuVos ateitimi !

Bukime kupini skaisčios vil
ties, kad Lietuvos visuomene 
reikiama momentu niokos ir su
gebės parodyti atspaVurrto! šios 
gražios vilties vedami, matyti, 
ir jus anapus Atlanto vandeny
no, kaip mokate ir galite dėl 
geresnio Lietuvos rytojaus kru- 
tate ir veikiate!

Tikėkime kad to\larbo vai
šiais kada nors bendrai tikrai 
nuoširdžiai ir gražiai pasidžiaug
sime !

> ■ 1 1 --------------------------- .

r (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
O ■

(Tęsinys)
Kaip kas iš anglų politikų tik 

po Šių žūriialistų aprašymo su
siprato, kur jie buvo atsidūrę ir 
'kiė’no įtakojė būyo vedami. 
Kaip kam teko smagiai rausti. 
Dabar fcutopos spaudoje sako^ 
ma, kad ir Anglijoje aptiktas 
panašus ruošiamas “Sūkilimas’, 
kaip ir Prancūzijoje, tik čia tą 
“sukilimą” ruošė vienos ponios 
salionas ir tas “sukilimas” bu
vo mėginama padaryti kai ku
rių anglų politikų galvose. Da
bar tos pusėtinai vokiečių ga
rų įkaitytos ' galvos, prancūzų 
žurnalistų dėka, pradeda atšal
ti. Esą šiuo atsitikimu Anglijo
je laimėjo ne tiek Delbos, kiek 
žurnalistai. Tai štai ką daro lai
sva spauda, kuri nežino, kas y- 
ra cenzūros apinasriai!

Aišku, tos, spaudos dėka Del- 
bosui greit pavyko su Halifak- 
su susitarti ir visus vokiečių 
rukus išblaškyti. i,

Ka'da'ngi, Šiokie vokiečių žy
giai labiausiai daugiausia pase-! 
jo nerimo Europos vidurio vals-: 
tybių tarpe, tai dabar Delbos: 
vyksta šias valstybes nuramin-1 
ti ir su jomis susitarti.

Baltijos Valstybes
*, j

Tciika' gal kiek apgailestauti,, 
kad Baltijos valstybės gal dėl; 
savo pernelyg vedamos atsar
gios politikos neišnaudojo šią 
gerą progą ir I)elboso nepasi- 
kvietė pas save. Joms butų taip; 
pat ūe pro šalį akis i akį pas' 
save su šiuo politiku susitikti; 
ir kaip kas visai atvirai paši-j 
kalbėti ir pasitarti. Ypač tAi bū
tų buvę sveikai Lietuvai, nes vo-' 
kiečiai ir čia iki šiam laikui ne
siliauja varę provokacinį savo 
darbą. Jų agentai visur zuja ir, 
kaip įmanydami stiprina savo į-

Lenkai visai atvirai varo pro- 
Vokgcijos darbą ir laužte laužia
si į Lietuvos duris. Visai abejo
ti netenka, kad jie čia tai daro 
nebe Vokiečių įtakos. Vokiečiams 
nėra jokio -išskaičiavimo, kad 
Baltijos valstybių tarpe prasi
dėtų glaudesnis bendradarbiavi
mas. Šitą* kylį tų valstybių tar
pe varo Lenkija,

Lenkija smaugdama Vilniaus 
krašte bet kokį lietuvių tautinį 
gyvenimą <tuo pačiu gilina' tarp 
Lietuvos ir Lenkijos bedugnę, 
ir Čia jau joks susitarimas yra 
visai neįmanomas.

Latvija, Estija, nenorėdamos 
perdaug pyktis su Lenkija Lie
tuvos atžvilgiu, darosi kas kart 
vis atsargesnės, ypač tai paste- 
biama iš Latvijos puses.

Vokiečiams šiokia politika, vi-' 
sais atvejais, yra naudinga.

. i

Vbldėm'ariininkai
Vis dėlto tenka manyti, kad 

Delbos viešėdamas Lenkijoje, 
kad ii' ne tiesioginiai Vilniaus 
klausimą palies, arba bent ar
čiau mėgins sušipažinti su Lie
tuvos ir Lenkijos santykiais.

Bet reikia tik viena išvada da
ryti, , kad šioks atsiradęs tarp 
Anglijos ir ^Prancūzijos stipres
nis ir gža'udesnis bendradarbiu-

I , « > i

vimas gal djeūt kiek paveiks 
Lietuvoje tuos, kūYiė jau pra
dėjo atkusti ir dairėsi į vokie
čių pusę. Čia galvoje turima 
taip Vadinamus voldcmarinin-; 
kus, kurių galvose vis dar bręs
ta mintys tiesti vokiečiams 
savo ranką. 1 t

Voldemarininkų, įtakai mažė-

jArit, turėtų ir vidaus gyveni
me daugiau pragiedrulių atsiras
ti. Mat, voldemarininkai yra, 
griežtos diktatūros šalininkai. 
Juk tai visai suprantama dėlko 
jie tokie yra; ifes jų politikos 
pragaištingumą gerai nujaučia 
visas kraštas; tai ją įsigalėji
mas yra įmanomas tik griežtos 
diktatūros keliu.

jei vokiečių naciškos politi
kos įtaka pradės mažėti visoje' 
Europoje, ir juo jie turės ma
žinu, kad ir laikinų laimėjimų, 
juo greičiau Lietuvos vidaus gy
venime .padangė pradės blaivėti.

Fašizmo pinklės
Taigi, Prancūzijos ir Anglijos 

valstybių glaudesnis bendradar
biavimas ir aiškiau nukreiptas 
prieš vokiečių nacius turi, kad 
ir netiesioginiu keliu, savotiškai 
veikti ir Letuvos gyvenimą. Vol
demarininkai vis dėlto turi stip-' 
rios įtakos tautininkų viršūnių 
tarpe. Vokiečių i?epasisekimai 
tarptautinėje politikoje turi sa
votiškai neigiamai paveikti vol- 
demarininkus, bent vienas iš jų 
įrankis butų išmuštas, taimoras 
tartis su vokiečiais.

O voldemarininkų įtakai ma
žėjant griežtosios diktatūros ša
lininkų skaičius, arba tos įtakos 
svoris taip pat turės mažėt’ ir 
silpnėti. Kaip matote, kitur pi
namos fašizmo pinklės tiesiogi
niai veikia ir Lietuvos gyveni- 
n*ią.

Juo 'greičiau kitur šioms fa
šizmo pinklėms bus padarytas 
galas, juo lengviau bus Lietuvos 
gyvenimui. Kad ir keista, o Lie
tuvoje atsiranda tokių asmenų, 
kurie norėtų savo krašto likimą 
jūngti su vokiečiais, bet vis del- 
t6 tokių yra. Jų yra tokių -as
menų tarpe, kurie trokšte trokš
ta kitus valdyti, kurių asmens 
garbė niekei nėra pasotinama ir 
savo asmens reikalus stato daug 
aukščiau s'aVo krašto reikalų: 
jėi nė j;ie valdo, tai lai žūva, 
kad ir Viskas, bet tik bent lai
kinai įsigalėti ir savo tariamą 
galybę pa'rddyti.

Turėkime vilties
Tokių vdldemarininkų nedaug 

bet jų yra ir jie vis dar 'ne
rimsta, o musų vidaus gyveni
mo sąlygos tokios, kad jie gali 
tarpti ir augti.

Jie tarpsta tik todėl, kad 
sveika kritika tiek spaudoje, 
tiek susirinkimuose negali pasi
reikšti, o negali pasireikšti tik 
tėdčl? kad yra' visai bereikalin
gi visokie varžtai, kurie neigia
mai veikia visą visuomeninį gy
venimą.

tš^iškik ’Sėkretonaus Viniko 
nusistatymų. Bet jeigū taip, 
tai reikštų, kad Vakarų Komi* 
teto pasulymas Dr. Vinikui ir 
jo draugams nėra priimtinas. 
O jeigu taip, tai tas pasiūlymas 
paliks neįvykinamas.

Taika taip pat, kaip ir kaYas, 
reikalauja dviejų šalių. Jeigu 
Viėna šalis siūlo padėti ginklus, 
o kita sako “Ne”, tai taika ne
įvyksta.

Ar tas “Vienybės” tauškalas 
neturi nė tiek smegenų kad su
prastų šitokį paprastų dalyką?

Bet visuomenei butų įdomu 
išgirsti pačių Viniko,x Mockaus 
ir kitų atsakomingų jų srovės

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Mėtams ------- _
Pusei metų
Trims mėnesiams. 
Dviem mėnesiams ■L---?,
Vienam mėnesiui   ___ «

Chiėagoj per išnešiotojus:
Viena kopija---------------------- 8c I
Savaitei __________ _______  18c
^^ėnesmi .m 75v Į

Suvienytose Valstijdsė, ne Chicagoj, 
paštu: J

Metams __ --------------— $5.00
Pusei metų ..._______  2.75
Trims mėnesiams ---- -— 1:50 I
Dviem mėnesiams __________ 1:00
Vienam mėnesiui _______  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos*
(Atpiginta)

Metams ----------—.......  $8.00
Pusei metų .— ------- ----- - 4.00
Trims mėnesiams ----------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mone> Į du tie vienu! žodžiu nepAreiš 

Orderiu kartu su užsakymu.

| Prieš kiek laiko “Naujienos” 
nurodė, Lad keistai elgiasi du 

I&LA -Pildomosios Tarybos na
riai, Dr. M. J. Vinikas it p. S. 
Mockus. Kai taūtininkai su
manė išstatyti grynai pąrtyviš- 
ką kandidatą sąrašą į SLA. 
viršininkus ir įdėjo į savd są
rašą jų dviejų Vardus, tai juo

ke savo nesutikimo su tokia 
tautininkų (politika. Dūugiaus

• • '• j i i j i • • <EiYia &aūdai> kad fiats Vi-Municipalitetas elektrikos biznyje aktingai
r * . • (nors ir slaptai) dalyvauja. ■

... \ \ . v i i Taigi “Naujienos” pasakė, kad žmonių balsą.
Califoinijos didmiestis Los Angeles jau prieš keie- rt slA V€iksjai) kurie dėl or- _ _ —

tą m'etų pi-adėj\> Užsiimti elektrikos jėgos gaminimu, bet'Lahizaėijoš labo ir “šventos ; 
šiemet .jisai perėmė į. savo rankas visą elektrikos biznį, ramybės” ragino sLa narius 
Privatinėms kompanijoms ^liestas atmokės už perimtas rinkti visą senąją Pildomąją 
įhi'ohės bajamoihis, kurios bus gaunamos nuo vartoto-: Tarybą, bus priversti atsisakyt 

v .-i . v. a. • • liti \remtį tuodu asmeniu, jeigū!
j'ų uz jėgą ir s esą. juodu nepaliaus ‘ėję šit party-j

Aišku, kad Los Angeles gyventojai iš to turės nau- viškais tautininkų politikieriais,’ 
dą, nes miestas nedarys pėlno iš elektrikos, o tik žiui-ės, 'ardančiais ramybę Susivieniji- 
kad pasidengtų išlaidos ir butų atsarga Įmonių didini- m<į ....... z .. . Bet ve ką į tai atsako vienas
mui ii gerinimui. . fašistiškas strakalas “Viėnybė-

D&rbiniilkams, kurie ūžimti elektrikos pramonėje, je”: . (
irgi bus geriau, nes privatinės kompanijos jų nebeis- <^LA konstitucija garai!-' 
naūdos. tuOja kiekvienam nariui įsiti-

Kodėl Chicaga, New Yoikas u kiti Amerikos mies- Grigaitis ir jo sėbrai šią lais
tai negalėtų pasekti Los Angeles pavyzdžiu? Vę norį pasmaugti. Taigi, dar'

sykį turime progos įsMkinti, 
kad su ‘bendYo ftoutd’ p'arti-^ 
Žanais mums nepakeliui.” ;

.. Tai žioplas plepalas. Grigaitis
Nors Stalinas neseniai buvo vienbalsiai išrinktas jp sėbrai niekuomet nesikėsi- 

ir dabar jam, rodos, jau nebereikėtų bijoti jokios opoži- no pasmaugti kieno nors įsiti- 
rijos, bet “išdavikų” šaudymas Sovietu Sąjungoje tebei- kinimų laisvę. Jeigu kas prieš 
na visu smarkumu. tĄ laisvę kėsinosi, tai—tautiniu-

Associated Press telegrama iš Maskvos užvakar K nariu's socialu

pranese, kad tapo demokratiškai susaudyti dar 8 auks- L.ie S0CiaiiSt^ 
ti sovietų valdininkai ir komunistų partijos šulai: Leo Kada pažangiej^SLA veikėjai 
M. Karachan, Avel Jenūkidze, Boris C. Šteiger, V. P. Ghicagoje pasiūlė nedaryti par- 
Larin, B. P. Šeboldaev, E. B. Orachelašvili, Vladimir tyviškų “frontų” SMiVienijimo 
Jukerman ir A. D. Meteleev. . viršininkų rinkimose, tai juk

Karachan yra buvęs sovietų uzsletoų reikalų vice-uždraustos jų teis5s 
komisaras (vice-ministeris). Junukidze buvo senas bol- ^varžytos; jie tik reiškė pa- 
ševikas, ėjęs iki 1935 metų Sovietų Sąjungos komunis- geidavimą/kad fcaYfijos neneš
tų partijos vykdomojo komiteto sekretoriaus pareigas; Įtij pofrtikds į Susivienijimą. Va- 
seniaū buvo artimas Stalino sėbras. hteaši, jie jsfule, -kad Susivie-

Orachelašvili buvo Užukaukazio respublikos prezi-;taiką. 
, . . . . , m • 1 Socialistai pasškė, kad jie -to-dentas ir per dvejus metus buvo Sovietų Rusijos vice- Jie
premjeras. i žfftdjo, Lad tafft pasiūlyiii’ūi ne-

Šeboldaev buvo šiaurės Kaukazo komūništų parti-] ip^’aYs -fašistai, ties fašistai 
' jos vyriausias sekretorius. ’ s^^yiiai, siaurapročiai ir

Sakoma-, kad mirties akivaizdoje visi žmones lygiįs. kad tokiafn -ta,ikds Wiujy/Hui 
Jeigti taip suprasti demokratiją, tai reikia pripažinti, turėtų pritarti . pažangesnieji 
kad ŠtaliPo valdžia, yra “demokraiMLiaUsia pasaūlYJė”: tautininkai ir sandariečiai. juo 
prieš ją visi lygus! ' labiau turėtų pritarti Dr. Vi-'

nikas, kuris ne kartą yYa griež
tai pasmerkęs fašistišką ideo- 

: logiją (visi atsimena, kaip jisai 
____________ kalbėję !apiė grūodžio 17 d.;

Vakar mirė labiausia pagarsėjęs po Hindenbiirgo jsnjlirtQ!) h* kūrfs kaipo sla 
pasaulio karo metu Vokietijos generolas EWcb Lu--įprasti> koks ptagaištingas .(1a. 
dendorff. Kykas organizacijai yra tos

Karui pasibaigus, jisai nemokėjo prisitaikyti prie 'Partijos tąsynės, kurios pe! 
naujų gyvenimo sąlygų ir greitu laiku jo reputacija nu- Vinikas iki šiol dar
blanko. 1919 metais jisai kartu su Hitleriu bandė pada- Warodė,’kad jisai tą Chica- 
ryti Muenchene, Bavarijos sostinėje, sukilimą prieš rėš-'Į-gos- veikėjų pasiūlymą norėtų 

.paremti. Ties-a, jisai, -gal būt, 
džiaugiasi, kad Vakarų Komite
tas pasisakė už visą senąją' 
'Pildomąją Tarybą/ nes, mat, 
jeigu žymi dalis pažangiųjų SLA 
narių, Vakarų Komiteto para-! 
'ginti, balsūoš Už j j ir' jisai kar
tu Veiks su tautininkais, kurie 
už jį taip pat balsuos, tai ^ji
sai “šiur”, būs išrinktas dide
lę 'balsų 'dauguma'!

Bet šitoks gudravo j imas bu
tų blogesnis dalykas, negu. at
viras partyviškumas. Jisai iš
naikintų SLA nariuose pasiti
kėjimą tuo asmeniu, kuris b&U- 
do “dviem arkliais joti”. Citkė 
tokios štukos, gkl būt, yra Viep
toje, bet ne visumeniniame gy- 
Vehinlc.

Mes nežinome, ar tas fašiš- 
tiŠldas baiaUlū tas, kuris plerpa į- 
siti'kinimų laisvės “smaugimą”^

Entered as SecOnd Class Mattet 
March 7th 1914 at the Pošt Officė 
of Chicago, IH. tfndėr tije act crf 
March 3rd 1879.

Naujienos ėlna teššdieto, išskiriant 
sėkmftditftfuk Efeidfla Ben
drovė, 1789 S. Halstėd -St„ 'Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

APIE “SANTYKIŲ ARDYMĄ”

/

jų už jėgą ir šviesą.

Stalino demokratija

a

Gem Erich Ludeftdorff

publiką. Bet tas “pučas aludėje” nepasisekė: abudu su-: 
kilimo vadai buvo suimti ir uždaryti kalėjime. Publika 
ėmė iš seno generolo juoktis.

Tačiau, praėjus keturiolikai metų, Hitleris pasidū-' 
rė Vokietijoj diktatorius, o Ludendorffas jau nebeiški
lo. Iš sielvarto jisai sumanė patapti religijos pranašu. 
Jisai su savo žmona sugalvojo “tautišką” tikybą, kurioje 
senieji germanų pagonų dievai — Wotan ir k. užėmė 
krikščioniškų Dievo Tėvo, Dievo SiiUaūs ir Dvasios 
šventos vieįą.

Kaiz kurie Hitlerio pakalikai tą Ludendorffo fėligi-’ 
ją bando populiarizuo’ti ‘tarpe nacių, kurie į krikščiony-1 
bę žiuri, kaip į “žydišką”'tikybą. Bet patį tos Tėftgfjote 
autorių narių vadovybė laikė toliau nuo sčeū'os — kad 
jisai kartais nepasidarytų pavojingas “fiureriui”.

Tokiu būdu buvęs Hftidenburgo bendradarbis mirė, 
kaip nežymus <4trečiajamė reiche” asmuo. Bet, gal jbut 
dabar, po jo mirties Hitleris padarys jį arijDtftj šven
tuoju?

' __________

—Para Bell u m
(GALAS)

K LIETUVOS
“Aleksoto” stiklo fabri
ko darbininkai susirū
pinę, kad nebūtų paruo
šta perdaug naujų stik

lo putėj ų

“Laisvė” dar Vis nenurimsta 
po tų prakalbų, kurias rytinėse 
Valstybėse sakė P. Grigaitis. Ji 
dėjo šmeižiančias koresponden
cijas. apie tas prakalbas, o da
bar ji ilgam ėditoria'le skundžia,- 
si, kad kalbėtojas stengęsis “su
ardyti” santykius tarpe socia
listų ir komunistų. Kokiu būdu 
jisai tuos santykius “ardė”? O 
gi, ve:

“ . Grigaičio prakalbų 
taikiklis buvo komunistai ir 
Sovietų Sąjunga. Tai tas pats 
ką jis darė ir kalbėjo visus 
paskutinius dvidešimt metų. 
Jo orientacija kaip buvo, taip 
ir pasiliko ne į tas lietuvių 
mases, kurios tebėra fašistų 
ir klėrikalų įtakoje, idant jas 
laimėti-., socializmo ir pažan
gos idejaLubet į pažangiuo
sius, komunistinio nusistaty
mo žmonės, idant juos iš
traukti iš to judėjimo, arba 
'bent jau ‘tūlus jų susilpninti 
dvasioje.”

jjjfd j •• |
Taip pašydamas, komunistų 

tų laikraštis, iškreipia visiems 
žinomus faktus.

Per paskutinius dvidešimt me
tų Grigaitis gynė demokratiją 
ir. socializmą. Nuo ko gynė? 
Nuo tų, kurie demokratiją ir 
socializmą puola. Jie yra kleri
kalai ir fašistai. Tai kaipgi 
“Laisvė” gali sakyti, kad 'Gri
gaitis nesistengė lietuvių mases, 
kurios yra fašistų ir klerikalų 
įtakoje, laimėti socializme ir. pa
žangos idėjai?

Aiškus melas.
“Laisvė” tačiau ne tik daro 

melagingą priekaištą Grigaičiui, 
bet ji bando užslėpti tą faktą, 
kuris yra jai nepatogūs.'Ji už
tyli tai, kad per 18 metų ir ko
munistai piktai Atakavo demd- 
kratiją deiftPkratmj SOcialiž- 
jną. Taigi, •giūant soc'ialižmą ir 

ti'ūč priėšų, pėr 
tuos M JitoniofcTa 'metų teikėjo 
kovėti it .prieš1 ^otnūništus.

Tai tiėk apie praėflį. O kai 
dėl dabarties, tai ’tebka pasaky
ti, kad tafe ‘kOPi’ū'nistų Prganas 
ir čia prašilehtaa -M 'ttOsA. Svam
biausios 'Grigaičio prakalbų 
maršruto temos buvo kova tarp 
denidkratijos ir fąšiZftto pasau
lyje ir demokratinis sociali*/. - 
mas. tš kokių 25 prakalbų, ka
rias Grigaitis pasakė savo. 
Pi’aršTut'ė, viso tik viena buvo 
pavesta “Sovietų “Sąjungos “tvar
kai”.

žinoma, kalbėtojui neretai 
tekdavo aitsakiPėti į klausimus, 
liečiančius bolševizmą ir Stali-< 
no diktatūrą '(tuos klausimus 
daugiausia statydavo komunis
tai 'arba, jų artimi Vėbrai, su 
tikslu “sukritikuoti” kalbėto-. 

, ją). Bet kodėl negalima tų klau
simų . viešai diskusuoti ?

Patys kopiunistai puolatės 
rašo ir kalba apie bolševizmą, 
Sovietų Sąjungą ir j’os valdžią. 
Tai kddėl gi kiti žmonės nega
li taip pat apie tai rašyti ir kal
bėti? y I.

Ar tik dėl to, kad jų nuomo
nės tais 'klausimais yfa kito
kios, negu komu'hi^tų?

■ • »

Tai butų be galo keistas ar
gumentas, nes jisai reikštų, „ 
kad komunistai pripažjsta tei-j 
Sę kalbėti tiktai sau SY tjėnis, 
Rūrie pučia | jų dūdą!

Bet šitoks nusistatymas ne
turi taiėko beildro su demokra
tija. žmoUes, kurie nepripažįs
ta; kritikos laisvės, yra pe tik 
no demokratijos gynėjpi, bet jie 
nėra iš viso pažangus. Jie yra 
'atžagareiviai.

KAUNAS. — Kadangi Lie
tuvoje yra jaučiamas darbinin
kų — stiklo putėjų trukumas 
vienam stiklo fabrikui “Alek-
sotui”, tai pradėjus veikti an
trajam Petrašiūnuose, tokių
darbininkų trukumas bus dar 
labiau pajustas. Todėl 
numatyta ruošti naujus 
ties specialistus.

“Aleksoto” 
darbininkai — 
yra susirūpinę, 
cialistų nebūtų 
■šta. Jie yra įsitikinę iš/ prak
tikos, kad du stiklo fabrikai 
Lietuvoje, dėl mažos stiklui 
rinkos, negali išsilaikyti. Todėl 
vienam iš jų bankrutavus, ar
ba sudarius sindikatą, t. y., vie
nas dirbs, o antras — ne, dau
gelis senų ir jaunų stiklo pu
tėjų liks be darbo, kas neigia
mai Veiks į stiklo putėjų už
darbį bei kitus jų intere
sus. (m)

skubiai 
tos sri-

».
stiklo
stiklo
kad tokių spe-
perdaug paruo-

fabriko 
putojai

MEAT 
MARKET

Turifne dideli mėsos 
pasirinkimų

Artėjant Kalėdoms— 
šios bučernės savinin
kas, John WaizdžiU- 
nds, turi didelį mėsos 
p a s i r i n kimų, kaip 
jautienos, kiaulienos, 
taip ir visokios pauk
štienos, ypatingai pir
mos rųšies kalakutų. 
Nepamirškite šios lietuvio bu

černės adreso.
4214 Archer Avenue
Tel. Lafayette 4247

CREDIT
EA5H

OR

SpįaM Pasiūlymas
PASIŪLOME ŠVIEŽIAI ’KASTŲ ANGLIŲ TURINČIŲ PILNĄ

. . KARŠČIO VERTĘ . _
SUPER MINE RUN—Gerai dega. Aukščiausi < gį75 

Vertė. TūtcnLinimas garantuojama ..................
EGG $5.75 LUMP $5.75 NUT $5.75__ .
100% POCAHONTAS MINE RUN — Patikima

Icokybė — Labai Stambios .............. ..............
LUMP $9.00 EGG $9.00 RANGE $8.75 NUT $7.50 
FRANKEIN GOUNTY—2 in. Screenings ....... C C^25
WASHED NUT $6 25 EGG $7.00 ? LUMP $7.75***
EAST KENTUCKY SCREENINGS—Aliejum

laistytos ir nedulLa •%” — iVs” — 2” ....?......
Kainos dėl 5 to“nų kiekio—truput] claugiati kainuos perkant mažiau. 

TELEFONUOK DĖL PATARIMO APŠILDYMO REIKALE, SUPIK COAL CO.
Čbcrl DlstHbufors"

10 SO. LA SALŪ ST. DfeARBORN 0264
Atdara Vakarais ____ _ ______

Hlll'lll il'itllllfcjs—llf 1 ir ||.II«I||._» I.I. IW X,..
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NAUJIENOS, '<aWo, UI

CHICMGO5

SU KALĖDŲ 'ŠVENTĖMIS 
SVEIKINAM VISUS NARIUS 
IR NARIUS DARBUOTOJUS.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA.

P-nas P. Conrad, fotografas, 
rthis\prašo pranešti, kiul jei ku-' 
rie konkursantai norės gauti čia 
telpamą paveiksią, pas jį galima 
gauti už visai prieinamą ka ną. 
Malonėkite /pašaukti: ENGle- 
wo®d 5883.

YRA PAŠALPOS ligoje, pomirtinių ir kultūros draugi-a 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefortas Čanal 0117 Atdaras Į ketvetgai? vilią dienį. 

VALDYBA: P. MlliŲER, finansų seki stonus
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas

‘ K. KAIŪIS, vicę-prezidentas .P. GĄLSKIŠ, trustises
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trtfetisas.

___________________ • . _______ l_:________ __ :___ - ~ _______________ j-------- -t------------ ------ -------—
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGI S, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

Ligi pabaigai sausio ifiėifešio 
'šėkih’aiiiėliiąiš Draugijos Ofisas 
bus iiždaYytas. fefle kuliais Or
ganizacijas reikalais rtialonėkite 
'kraitis pirmadieniais *nuo 9 ry
to iki 4 vai. popiet ir ketvirta
dieniais nuo ryto ’ligi 9 vai. viar 
karo.

15?
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TRIUMFO KONKURSO DARBO FIGA
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m

JRAŠ8 
konkursAntai žiestas narių
Senas Petras ............................................ Chicago .... 178..
Benediktas Vaitekūnas .........................  Chicago .... 145...
Frank Bulaw............................................ Chicago.... 102 ..
Stasys J. Petrauskas...........................  Rockford .... 75 ..
Vincent B. Ambrose ............................ Chicago.... 70..
Stasys Jurčis .....................................- Roseland .... 51..
Kazimieras Jokūbka ................................ Cifcero.... 50...
Thomas Šalkauskas ................................ Chicago ..., 45 ...
Joseph Ascilla ..........  :............... Chicago.... 40..
P-nia Marion Ascila .................................. Cicero .... 37 ..
Joseph Augaitis ........................................ Cicero.... 36 ..
Geo. Izbickas ..........................:................. Harvey .... 28 ...
P-nia Elz. Norgailienė............................ Chicago .... 26 ..
Adomas Markūnas .................................. Chicago .... 27 ..
Antanas Visbaras .................................... Cicero.... 20...
Alex Ambrozevičia ................................ Chicago.... 20 ..
Povilas Milaševičius ................................ Chicago .... 20 ..
P-lė Suzana Gabris ............................ Waukegan,... 20..
P-lė Josephine Miller..........................Evanston .... 18 ..
P-lė Jennie Ldurel ............................ VVaukegan .... 15..
Kazys Stepanavičius .............................. Chicago.... 15..
P-ia Magd. Ratkevičienė ........................ Chicago .... 15.
John Šliužas ....................................   Chicago .... 20 ..
Antanas Steponaitis .................................... Gary.... 20 ..
John P. Grictrhas................... ............St. Sharles .... 21..
Peter P. Lapenis .................................... Chicago.... 16..
Petras Galskis ........................................ Chicago.... 25..
Stasys Mockus .............  Racine .... 15 ..
Stanley Statkevich .......... :...........  Racinė .... 15 ..
Antanas L. Ski^montas ........................ HaYvey.... 15..
Vincas černatiskas ............................ Springfield .... 14 ..
Jonas Cinikas ............................................ Cicero.... 10..
Chester Prakurotas ..........................t......... Gary .... 11..
Louis Antanavičius ................................ Chicago .... 10 ..
P-nia Petronėlė Markauskas ................ Chicago .... 8 ..
Juozas Albauskas.................... Chicago Heights .... 12..
Peter Giniotis ......   Chicago ....
P-nia Julia Luketis ............................ Springfield ....
Antanas Stankus .................................... Aurora....
P-lė Antofnette Kacevičius .................... Chicago....
Joseph J. Žukas......................................  Chicago....
Pavieniai nariai ne konkursantai įrašė ...............

Aplamai naujų narių kvota konkurse ....
Konkurse naujų narių įrašyta ................
Kvotai trūksta .............................................

6

6
5

334
____ v

Iš EIIICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Susirinkimo

Šiame paveiksle vaizduojama musų darbuotojai—konkursalritUi, -kūrie ligi gruodžio 41 d. 
Triumfo Banketui įrašė 1;6'03 naujus narius. Tarpe jų čia ran&M *ir tehdėnsą. mo
kytoja' p-lė T. Mikužis, adv. P. Adomaitis ir inž. įjdo^Ms J. <5?ūlk. fe Symesmią kdrfktfrssbtų 
šikrriė 'paveiksle nesiranda šių: St. J. Petrauskas, F. BulaSv, V. fe./AmBtOše, Joseph Asdilla, 
'įy-'nia Ėl. NdrgkiMenė, 4. Šliužas ir A. Markūnas. .

Ntuna’tO’ftia^/kad musų daYbštus darbuotojai—konkursarfttti^i kdbktfrso ’gklo Įrašys 4,- 
400 ’ilarią; tčkiu budti išlyginta kvota 3,000 naujų narių. Valib Nhišū Dkdbštds
—'Draugijos Darbuotojai l

z ==
DAR 

IRAšYS 
..... 122 
.....105 
...... 98 
..... 50 
..... 55 
...... 85 
..... 35 
...... 33 
..... 35 
..... 85 
..... 35 
..... 35 
..... 35 
...... 35 
..... 35 
..... 35 
..... 35 
..... 15 
...... 14 
..... 15 
..... 35 
.... ?. 15 
...... 35 
..... 35 
..... 10 
..... 15 
..... 75 
..... 10 
..... 10 
...... 15

.. 10

.. 10-

.. 10

.. 10

.. 10

.. 15

.. 10‘
... 10
... 10- 
.. 35 
... 266 
3,000 
1,603 
1,397

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 vai. popieti. l*ą pačią

dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo VakaYas. 
Amalgamate-d Center, 333 Ashland Blvd. <

2. Visi nauji nariai, iširašę huo gruodžio 11 *<!., 1937 ligi ba
landžio 30 d., 1938 m., i sakytą vakarą tikiettfs ga*us nėittOkaihai. 
Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie Draugijos nariai, kttriė 
įrašys naujų narių.

3. Konkurso Pinalo Vakarui tikietai nebus parduodami — 
juos gaus nauji nariai; nariai UŽ įrašytą narį, taipgi konkursan-

4. Finaliame Konkurso Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus
nemokami. Taipgi prie kiekvieh-o įžangas trkieto bus kuponas 
stambių dovanų laimėjimui. DoVanas turės progą laimėti kiek
vienas naujas narys bei kiekvienas konkurso dalyvis, bet Drau
gijos narys. į • > .

5. Nariai priimami Draugijon — vyrai ir ūrūteYys ūuo 15 
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui nauji' nariai bus priimiami įtiktai 
nuo 15 ligi 40 metų. įsirašyti įgalima per -musų konkursantm; 
per Draugijos narius Urba reik ik atvykti asmeniškai į Draugijas 
ofisą.

6. Draugijos ofisas adatas pirmadieniais nuo 9 ligi 4 vai. 
pdpiet, ketvirtadieniais 9 ryto ligi '9 vakare.

ACIU!
Gruodžio 11 d. Chicagos Lie

tuvių Draugijos bankiete man 
kaip kon-kursantei išlyginusiai 
kvotą buvo laime laimėti pirmą 
dovaną. >

Esu nepaprastai dėkinga vi-? 
siems mano draugams, kurie 
prigelbejo įrašyti vieną ki»tą na
rį Draugijom taipgi nariams,: 
kurie per mane įsirašė teaugi-; 
jon. Į

Taipgi etfu dėkiiiga konkurso

vėdėjui, kuris mane įr&gino į 
veiklų konkurso darbą, galėjau 
sėkmingai ‘baigti man paskirtą 
kvotą. . .

Konkursas baigsis balandžio 
36 d., stengsiuos darbuotis, kad 
mano darbas butų naudingas 
organizacijai. Pasitikiu, x kad 
Draugijos nariai mano darbą į- 
yėrtins, teiks man moralią pa
ramą konkurso darbe. Ačiū vi
siems.

Draugiškai,
Marion AsctUa.

Antradienį, gruodžio 14 d., į- 
vyko Chicagos Lietuvių Drau
gijos priėšmetinis susiririkimas; 
7:45 vai. vakaro prezidentas a- 
tidaręs susirinkimą paskyrė bal
sų skąitymo komisiją: Btaliorai- 
tį, Matulį, Jankaūską; maršal
kas — Milaševičių ir Gumaus- 
ką, Pakvietė visUs narius atsi
stojimu atiduoti paskutinę pa
garbą mirusiems nariams nuo 
praeito ligi šiam susirinkimui: 
Kastas Stančikas, Jonas Burč’- 
kas, Vincas Rymas, Juozapatas 
Kizas, Domininkas Jucius, An
tanas Vite ir Marijona Sheme- 
žienė.

Sekretorius Vincas Mankos 
perskaitė tarimus praeito susi
rinkimo —>- priimti. Taipgi pra
nešė, kad Draugija yra pasiun
tusi sveikinimo telegramą Tai
kos ir Demokratijos Kongresui, 
<uris įvyko praeitą lapkričio 
menesį Pittsburgh, Pa.

Draugijos prezidentas Julius 
Mickevičius pranešė, kad kon
kurso pirmas periodas pasibai
gė praeitą šeštadienį. Naujų na
rių įrašyta 1,603, galutinai kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
Numatoma, kad dar bus įrašy
ta arti pehkiolikos šimtų narių. 
Praeitą šeštadienį įvykęs Trium
fo Konkurso Bankietas svečių 
sutraukė hpie pora tūkstančių. 
Svečiai susidėjo ‘išimtinai iš 
naujų Draugijos narių ir dar
buotojai, kurie buvo įrašę po 
vieną ar daugiau naujų narių.

Balandžio 30 d., tai yra tą 
dieną, kai įvyks konkurso pa
baiga, bus Konkurso Finalo Va-, 
karas. Vakare bus programa, 
eis stambus laimėjimai konkur
so Vakaro dalyviams, taipgi už
kandžiai ir įsigėrimai bus ne
mokamai. Tikietai <į Vakarą nė- 
bns parduOdaftii, — gaus vien 
'nauji ^nariai ir tie, 'kurie įrašys 
naujų narių. Atseit, šis vakaras 

: ’btrs tikrai įdomus.
Ligi gruodž/o 11 d. iš 1,600 !į- 

rašytų narių didesnis skaičius 
y*ra jWni žmonės, čiagimiai liė- 
tuviai. Dabai* Draugi j o j e< yra 
'daugiau 1,800 čiagimių lietuvių. 
Ligi konkursas pasibaigs numki 
tomą, kad čiagimiais lietuviais 
pakilsime ligi dviejų tūkstančių, 
penkių šimtų.

Draugijos metinis vakaras iį- 
vyks sausiO’ 16 d., Ashland Ati-: 
ditorium. Prasidės 3 vai, popiet. 
Draugijos bazaras įvyks sausio 
'28, 29 ir 30 d., Lietuvių Audi*, 
torijoje. Padarytos pelnas Paža
re eis naudai įsteigimo Stipeh- 
dijos Fondo musų nariams nhok- 
sleiviams, kurie lanko aukŠtcfe-.; 
nius mokšlus, t'aipgi įsteigimui 
lietuvių kalbos mokyklėlių ir kL 
tiems kultųrįniams reikalams. 
Pus rengiami bazaraį ir kaikū- 
riose Icoilo'iiijose, ypačiai tan, 
kur gyvuoja musų skyriai —« 
•Lietuvių Kultūros L>raŪfeįjoš.' 
Bazarų reikalų vedimu daugiau
sia rūpinsis p. Alęx Ambrazevi
čius. Numatoma, kad Chięagojė 
ir kolonijose bus sukelta nema
žiau kaip trys tukstančjai dole
rių musų kultūriniams reika
lams.

Draugijos iždininkas praiiešė,

t v >
< kad praeitą mčnėsį buvo jeigu 
$4,183.18; išmokėta — $1,850.- 
44, liko per lapkritį menesį $2,- 
332.44 , .. •

DraŪgijOs finansų sekretorius 
P. Milei* pranešė, kad yra' 40 
ligonių. Taipgi pranešė, k&d 'me
tiniame DYaugijOs VhkaYe bus iį- 
teikta 53 nariams garbės dova
nos. 30 naYių už hesirgimą įer 
10 metų nuo įstojimo Draugi
jon gaus po auksinį žiedą ir 23 
nariai už nesirgimą per 20 motą 
gaus f>0 deimantinę agrafą.

Bižhio komisijos pirmininkas 
p. J. Kauliūas pranešė, kad 
Draugijos metinis \akaras, ku
ris įvyks sausio 16 d., bus įdo
mus. Kadangi kitos svetainės 
pasidarė Draugijai per mažos, 
tai pasamdyta. Ashland Boule- 
vard Auditorium, į kurią telpa 
penki tūkstančiai publikos.

Eita prie nominacijos valdy
bos. Ėalsavimų komisija A. Val- 
škis, K. čepulevičius ir A. Ka- 
dzel išdalijo visiems nariams 
nominacijos blankas. Preziden
tas paaiškino, kad gali rašyti į 
nominacij ų sąrašą vardus 7 
kandidatų pagal savo geriausi 
pasirinkimą-.'Nomirittdtąis 4iuvd 
šie

gauti nemažiau kaip 10 balsų, 
kad būti įtrauktam į nominaci
jų sąrašą), kiti atsisakė kandi
datuoti, tokiu budu liko tiktai 
11 kandidatų, kurie eis balsavi
mui,* čia pažymėti pirmi 11 kan
didatų eis visų narių referen- 
dumui.-Nariai iš jų turės išrink
ti septynis.

Laike balsų Skaitymo Dr. A. 
Montvydas pasakė gana gerą 
kalbą. ' Kadangi oras pasilaikė 
itin blogas, tai susirinkimas na,- 
riais nebuvo skaitlingas.

OTCAGOS LIETIMUI NOSIM 
Rengia

Bazata sausio 28,29 ir 30 d. 1938 m
Liet u Vili Auditorijoje, .3133 Sd. Halsted Štreėt 

-. fiazaTe bus išdalinta už apie $5,000 dovanų

O
6

8

18.

nariai: A < r
Mickevičius, 
Kairi s, 
Mankąs, 
Miller, 
Degutis, 
Galskis, 
Milašėvičiūs,. 
šaikus,

'9. Viešys, 
io. Asciiia, 
14. Abėkas,
42. Lo'^rakas,
43, Ambrose, 
14. Deveikis, 
45. Stalioraftis,
16. Jokubka,
17. Juris,

Pačkauskas,
19. Kasparaitis,
20. Kadsel,
21. Valskis;
22. Stanionis, 

’23. Čepaitis,
24. ferančkus, .
25. Mont'viS, 
26.. AfnbraževlČius,
27. čepulevičiūs,
28. šliaūteris, 
-29. Matulis, 
30. Kaulinas,

Naujalis, 
Bočiunas, 
Rulis, 
Bručas, 
MiĮaševiče, 
Maingelis, 
Brazis,. 
Benękaiti? 
Ripkevičiuš, 
Augustihavičius, 
Seibut'is, 
Rugis, 
Matekonis' 
Dočkus, 1 ■ 
iMittskus,

46. Balčiūnas,
47. Brajus,
48. Šimkūnas.

31.
32.

■ 33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

- 40.
41.
42.
43.
44*
45.

r

Madastas Gitas
Nepaprastai uolus, be pre

cizijų jaunuolis, žymus dar- 
Lūotojas IfėtuVių kultūros darbo 
'dirvoje. Maža yra tokių ideališ
kų jaunuolių, ‘kurie taip nuo
lydžiai rūpintųsi lietuvybėj rei- 
’k^lu. Jis yra’ kūrėjas to, kas yra 
kilnaus, ^gražaus musų vietos 
lietuvių gyvenime. Jaunuolis M. 
G?rbas yra narys Rockford Lie- 
•tdviį Kultūros Draugijos.

Šimtai įvairių dovanų bus išdalini atvykusioms į bavarą 
Svečiams. Ldi pirmas “ tos rūšies bazaras lietuviškoj Chicagoje. 
fela*ti Vieta skiriama Lietuvos., prekėms, taipgi čia bus ir kitų 
kraštų įdomeSiiių daiktų. Draugijos nariai — biznieriai ateina su 
stambia parama šiam Lazarui.

TIKIEtAi i BAZARĄ IR DOVANOMS

Draugija išleido šimtus serijų — tikietas nuo 6 iki 25 cen
tų. Tikietai geri per visus tris Vakarus, taipgi už tuos pačius hl- 
kietus eis dvidešimt skirtingų dovanų laimėjimai.

Tikietų platinimui, kviečiam Draugijos narius. Už kiekvieną 
išleistą seriją Draugija duoda dovaną — Rogers sidabrinį 6 šmo
tų setą, garūhtuotą visam amžiui. Draugijos nariai platindami 
bazaro serijas ^atliks naudingą 'darbą organizacijos labui, taipgi 
ir sau laimės gražų Rogers 6. šmotų setą. Serijas kviečiam pasi
imki teatigijOs ofise arba pas bazaro reikalų vedėją p. Alex Am- 
!brūz6Vičrų.

• PELNAS NUO BAZARO
Padarytas pelnas bafcaYe ’eis naudai įkūrirtio UietuvŽŲ Moks

leivių Stipdnidijos Tohdo, Yėikule btis teikiaftia parauna Draugijos 
nariams lankantiems aukštesnę mokyklą, taipgi steigimui Chi- 
cagoje ir ąpylfrikėše IfetuVių kalbos mokyklėlių ir kitiems kultū
riniams reikalams. Kilniam darbui verta visiems Draugijos na
riams aCti į paramą.

Lietuvos Padangėje
' I

LIETUVOS KRONIKA 
A.MĖR1KOS L1ETU-

- VIAMS

Vieni iš šių kandidatų buvo 
diskvalifikuotų kadangi negavo

Eva Kelnar
P-nia Eva Kelnar, savininkė 

Ūnity Beauty Shop, 754 KV. 
35th St., įsirašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon ne tiktai pati 
Viėna, bet dar įrašė savo jau
ną dukterį pdę Connie, taipgi 
daugiau /giminių. Kreditas ūz 
šitos/inteligentiškos p-nios įra
šymą priklauso musų sumaniam 
kdnkdYšėhtū’i <p. F. Bulato.

Remkite tuos, kurie

Lietuvon yra atvykęs Ameri
kos lietuvis filmuotojas K. Mo
tuzas, kuris yra numatęs nufil-' 
muoti Lietuvos gyvenimo vaiz
dus metų laikuose: pavasarį, 
vasarą, rudenį ir Žiemą. Kroni
kos gaminimo darbai jau pradė
ki. K. Motuzas Lietuvoje išbus 
ligi sekančių metų rudens,

Filmuotojas K. Motuzas pa- 
sakdja, kūd pastaruoju laiku vis 
^uirkraii esą pąJtėŪkinti Ana. lie- 
vuViūs lodomomis kino kroū’iko-: 
mis 4š Lietuvos -gyVeniind, nes' 
ju6s ‘daugelį LhlLų yra apvylę, 
višOklė ’b.ogds VkLos žmdnėS.

Ė. Mdtūžas ligšidl yra 
mūVęs Valetą Vk^aieš ir rudens 
akio 'ŪaYbą: LūMakasį, rurikė-, 
lių kūlimą, Jų ū'rišlh’tymą į fa
briką, gražių gamtos vaizdų ir. 
kt. >

*Be to, tūri ŪufihraVęs kele
tą karidomeuės Vaizdų, kuriuos. 
Am. lietusiai rl^a'pYastai megs-’ 
ta. t. *

Kalėdą 1Y Velykų šv. proga; 
K. Motuzas yra įferiryžęs 'hufiL: 
mUOti mūS'ų kaimą ir miestą,, 
’cafp Jie sutinka ir praleidžia* 
jiafe ŠVęhtės. Tačiau didžiausias^ 
jo 'darbas, tai žiemėj, pavasario’ 
ir vasaros ūkio darbų bei gam
os va'zdų filmavimai.

Visa kYonika yra. filmūojaYrta' 
ant siaurosios filmos, naturali- 
nėmife spalvūinis. Motuzo paga-. 
mintos kino kronikos natūrali
nis spalvingumas yra žymiai 
geriau pavykęs, negu Kauno e-'

kranuose matytų Holivudo f.l- 
mų. Kaip jis tai padaro, tai jo 
paslaptis.

Kitą rudenį ir žiemą Lietu
vos gyvenimo plati, Įvairi ir 
graži kino krofiikA bus rodoma 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se. ‘ TSb.

LIETUVOS PRAMONĖ 
AUGA

:Statk'tikos duomenys rodė, 
'kdŪ Lietuvos pramonė' nuolat 
auga ir veikia g£nx gerai, šiė- 
nic't X*ėikia apie 11’0 pramo'nūs į- 
riroPių daugiau ’hegii ipėriiai. Kai 
'ktfrids sėnosiitfe tįrtOnėfe priėrrfė 
nėnjų ‘da^Pi’nlPrkų. budu 
žipie 8,!060 ‘dnYblrtinkų
pramonėje gAvo dsrbo.

šiėrrtė’t ‘daugelis paplonės į- 
monių plečia gamybą. Plytinės 

‘ir koklių dirbtuvės dirba pilnū 
tempu. Audimo, uelulozos ir fa
neros fabrikai dirba trimis pa- 
ftramdm’iB, gumos fabrikas — 
dviem pamainomis. Lentpjūvės 
-Yr malūnai dirbA. normaliai.

Lakiiti^ios kkTrtps Tr padidėju
si ‘Jferka'nioji galia teigiathai pa
veikė prekybą ir pramonę. Ru
dens sezono prekyba Šiemet gy
va, Ypač didelis statybos me- 
dŽiaigų ir trąšų pareikalavimas. 
Tuo tarpu tik Yfdrodo gyvumo 
javų 'pYČkyba. Vž tat gyva sė
menų, gyvulių, žąsų ir kitų u- 
kio prodttktų prekyba.

Ūkinio gyvenimo atkutimui 
rte maža padėjo viešojo pobū
džio investacijos, kaip plentų 
tiesintas, tiltų ir valamo-'i sa
vivaldybių trobesių statyba.

Tsb.reiki&trto Skaičiaus balsų '(reikia



Antradienis 1937

Diena 1$ Dienos
išvyko

INTERNATIONAL

Zacharewicz

BOSTON SHDE STORE
3435 South Halsted Street

Moterys!!!
Senas Petras,

Setas

Raudono Kryžiaus

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

P. NOVEPt, Jeweler ‘ FOTOGRAFAS

TVIRTA ODA
ILGESNIAM NEŠIOJIMUI IR AUKŠČIAU

SVEIKATOS KLINIKA

tonsilai išimami

Jas* KALĖDŲ IimLUMU

Pas veikinim ai HOSPITAL

NAUJIENOSE RĘSTA URA NT AI

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Miestas Valstija

Kupono Nr. 8 Gruodžio 21 d.

gruc- 
West

“Faun”
Design
Gražus

Chicago
Illinois

Ekstra
Rųšies

Avenue
5727.

Wm. Zieck sekasi me 
džioti ir be Šautuvo

užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną

LIGONINĖS— 
HOSPTTALS

Sveiksta Veikėja 
M. Zolpienė' •

Išvyko Šventėms
I Texas ,

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Mieros nuo 2 iki 10 
AAAA IKI EEE

Thorn Nelson, 40, su Frances 
Scimulis, 43

Anthony Stelmok, 24, su/Al
dona Kazwell, 22

'AMERICA 
CLIPPER" 
17 Jewels

’2975

Šiemet Biznieriui J. W 
Zacharewičiui Sueina 
50 Metų, Kaip 
Amerikoj

PALAGUT PAGELBA 
LIGONINĖJE 

PALAGO PAGELBA 
NAMIE už .

EKZAMTNAVIMAS 
OFISE _ ________
DOUGLAS PARK

Leo M. Norkus ir Wm 
Dambrauskas — Geri 
Medžiotojai

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago je) PIRKIT KUMPIUS

IŠ LIETUVOS
BALTIC IMPORT CO

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įyyks 
> antrašu 5128 
Prot. Rašt. 
susirinkimas

Tenka pabrėžti, kad p. Za 
charewi.čiaus užsiėmimo specia 
lybė yrą visokių legalių, doku
mentų darymas ir jų peržiūrėji
mas. Pas jį rąndasi tų doku
mentų nuorašai virš 5,000. B( 
to jis per eilę metų, praktikuo 
ja rcal ęstate ir visokios ru 
sies apdraudos.

4148 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILL.

Large Sarvlng Spoon 
Butterknlfe, Sugar SpooM

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory M70

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti (vairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
tr 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.

Linkime jubiliatui geros svei
katos ir ilgiausių metų.

Rep. A. B. C

BRIDGEPORT — Sunkiai 
buvo susirgusi veikėja Mari
jona Zolpienė, 3562 So. Halsted 
St., betgi dabar, ligą nugalė
jusi, laipsniškai eina sveikyn 
ir stipryn.

P-as * J. Vilimas yra garsus 
Marąuette .Parko kon trak torius, 
o p. Brazauskas, Purdue uni
versiteto studentas. —K,

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandie/), noriu,t įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite ‘arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 akme
nims. Dvylika setų 
asmenų.

LADY BULOVĄ ... 17 Jewels $/1 Q5 
Sėt with two diamonds ... TTZj

Ypač pažymėtina p. Zachare- 
wičiaus 40 metų darbas suriš
tas su Keistučio spulka. Jis 
yra vienas iš organizatorių tos 
spulkos ir tebėra tos spulkos 
ligišiol jos direktoriumi.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd
Tel. ENG. 5883-5840

18-tos LATVĖS APIELIN-
S—'Wm. Zieck, 2119 S. Hal

ste<j St., yra geras medžioto
jas ir kasmet nušauna daug 
zuikių, kurapkų, ančių ir kitų 
paukščių. Šį sezoną jis ne tik 
prisimedžiojo daug zuikių, bet 
vieną ir gyvą sugavo. Parsive
žęs jį-' namo jis rūpestingai 
augino, kad atėjus medžiojimo 
sezonui turėtų savo zuikių. Bet 
to laiko nesulaukė, nes zuikis 
pereitą savaitę dėl - nežinamos 
priežasties mirė. Dabar p. Zieck 
liūdi netekęs savo zuikio.

—Senas Petras

Sekmadienį po pietų 
Hondo, Texas valstiją, 
pp. JuOząs ir Jeąnetįte Vilimai 
ir Edvardas Brazauskas. Jie 
vyksta i Antano Kareivos, bu
vusio Town of Lake biznieriaus 
ir veikėjo, ūkį Šventėms. Pra
leis ten apie 3 savaites. Maudys 
sis netolimam Fort Isabelle ir 
ilsėsis, kvėpdodami tyrą Texąs 
orą. Ūkio savininkas p. Karei
va yra’ itownoflakięčio biznierio 
William J. Kareivos brolis.

š os sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

> Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYK1T! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžęk •’

Tel. Buulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS 

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

4625 SO PAULINA ST.

džio mėn. 21 d. p. Kairienės bute, j 
, George st., Chicago, 111., 7:30 v. v. -

D. L. K. Vytauto Draugijos priešmetinis
antradienį, gruodžio 21 d. šių metų, 7:30 vai. vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. Ha'sted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl kiekvienas privalo būtinai 
atsilankyti, taipjau reikės išrinkti valdybą sekantiems 19S8 
metams. Kurie esate pasilikę su mokesčiais, pasirūpinkite 
apsimokėti

BRIDGEPORT — Pravartu 
bent trumpais bruožais pabrėž
ti šio žymaus biznierio reales- 
tatininko, J. W. Zacharevvičiaus 
903 W. 33rd St., praeities ir 
dabarties gyvenimo darbuotę. 
Jis atvyko iš Lietuvos Chica- 
gon 1887 metais ir apsigyveno 
Bridgeporte. Tuomet šios kolo
nijos lietuviai buvo nesusiorga
nizavę ir pakrikę. Organizuo
jant draugijas, tveriant para
piją, jis buvo vienas iš pionie
rių ir nekartą iniciatoriumi. Gi 
1907 sukurė šeimynini gyveni
mą—vedi panelę Bessį Gron- 
kevičiutę. Gerai išauklėjo dvi 
dukteris ir sūnų. Jie visi buvo 
gerai išmokinti ir dabar turi 
gerus darbus, profesijas.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
i'antuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

.. .Leo M. Norkus, 2415 W. 64 
St. Abrosia Beer distributoris 
ir Um. Dambrąuskas, Green 
Tavern, 817 W. 34 St., savi
ninkas, buvo išvažiavę net apie 
.400 mylių į Michigan valstiją 
medžioti. Nušovė daug zuikių, 
kurapkų ir kitokių žvėrelių ir 
paukščių, bet nelaimei, šiaurinėj 
valstijos daly daug prisnigo ir 
medžiotojams nepasiseko pagau
ti briedį. —Senas Petras

4148 Archer J&JWjEĮR 

Avenue

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fSnrpenecb ................... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BOSTON SHDE STORE
3435 So. Halsted Street

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

Norint įsigyti 
kuponų paeiliui 
setų, ar dėžę — 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75. ** /

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į' ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir 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.

DIRBTI IR GARANTUOTI
ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galit Gauti Setą Kiek Tik Norite
TIKTAI UŽ

VISI LIETUVIAI IRJJEGIONIE 
RIAI būdami Willow Springs, visuo 
met užeina pas PETE YOUNG - 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA

Aukos Dėl Gėlių 
M. Kunevičiui

Mirus Mateu'šui Kunevičiui, 
gruodžio 11 d., jo artimi drau
gai dženitoriai sumanė parink
ti aukų dėl gėlių. Aukų rinkė
jai buvo Antanas Burba, 71 
E. 57th St. ir Kazimieras Chi- 
vas^ 5638 !/2 So. Michigan Avė.

Aukojo: John Yurius 50c, 
’Stanley Yurius 50c,. Paul Bur
ba 50c, Adam Menszinski $1.00, 
Felix Klimas 50c, Charles Me- 
siunas 50c, Charles Sirtautas 
$1.00, Niek Walavic $1.00, Mike 
Kachinski $1.00, Paul Dauba
ras $1.00, Dominikas Swazęs 
$2.00, John Walker 50c, John 
R. Wal’ker 50c, J. Grynevicz 
50c, S. Gocis 50c, K. G. Lolai- 
ka $1.00, A. Newrly 50c, Hen
ry Hovvolett $1.00, Art Bahl 
50c, Joe Louis 50c, Charles 
Chevas 50c, Tony Burba $1.00.

Aukų rinkėjai ir velionio 
žmona Stella Kunevičienė vi
siems aukautojams taria nuo
širdų ačiū.

Bateliai jau gatavi. Styliai įvai 
ruojall! Visų NAUJUTĖLIŲ 

Klasių ir Mieros.

VYRAI!!!
KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS 
įsigyk \

Boston’s
Geresnius Batus 

Dabar 
NAUJO STYLIAUS

Vertė
~ $2-5°
Sidabriniai Setai

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša
linsi! slogaš.
Mes parduodam tikt 
iavemus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus ta
vernoms orderius pa- 
dunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų label}

DĖL LINKSMŲ 
ŠVENČIŲ

JŪSŲ

Boston’s

PASIEKS VISUS JŪSŲ: ;
•GIMINES, < -
• DRAUGUS ir ' .
• KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS 
1 \

pasveikinimai tilps' dideliame 
KALfiDINIAME' NUMERYJE, KURIS ISEIS

193 7

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti ; if ' * < ' , ‘ ■
Jums patiks Šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą

M
 Puikus pilnas 

ROGERS 
Sidabro Setas

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Aukštos 
Rųšies

72 gabalus dėl 12
Su 6 Kanonai

Bateliai Ilgesniam ,nešiojimui ii 
Boston’s tobulam pritaikymui

’ Ui s____  ' ' i -i-iiiil • KNiiii •! imi;

$55.00 $17.50 //
DIAMOND RING•

DIAMOND RING Įį/į^

GODDESSofTIME...17Jewels $QQ75įL(W^ 
A popular new model, only . Zj



Antradienis, gy. 21, 1937 I NAUJIENOS, Chicago, ffl.

ONA KATKAUSKAITĖ TRIUMFAVO SAVO
PIRMOJ ŽYMIOJ ROLĖJE SU METRO

POLITAN OPERA
Kartu su Richard Bonelli, Katkauskaitė 
geriausiai pasirodė, vokaUai ir dramati

niai, operoj “II Trovatore’’
Rašo NORA

Anna Kaskas-Katkauskaite

“II Trovatore

vimas smarkių, triukšmingų 
efektų, tie greiti bėgimai nuo 
viršutinės iki žemutinės dalies 
mezzo balso, į visą kurį turi 
būti įdėta įtemptas ir iškraL 
pytas pantomimas, nepadaro 
šia role lengva jokiai daininin
kei. P-lė Katkauskaitė pildė ją 
visą tvirtais, skambančiais to
nais ir aukštam styliuje, ku
ris ypatingai pabrėžė jos dar
bą. Net ir tuomet, kada sėdė
jo beveik neatskiriama tarp ki
tų čigonų, kaip tik ji pradė
jo dainuoti, ji prilyginamai iš
šoko. Tvirtumas Jos balso mo
mentaliai aiškus ir spalvuotas, 
per jos charakteringai laisvus 
kontralto tonus. Jos viršutinis 
balsas nuolatos auga spalvoje 
ir jėgoje. Paėmus viską aty- 
don, p-lės Katkauskaitės daina
vimas ir vaidinimas pasižymi 
dideliu gaivingumu viso vaka
ro spektaklio naudai. Ji susi
laukė nuolatinių ir karštų ap
lodismentų.”

Nėra abejonės, kad didelis 
skaičius p-lės Katkauskaitės 
garbintojų džiaugsis šiuo jos 
triumfu, su linkėjimais, kad 
kiekvienas jos pasirodymas 
operoj arba koncerte nuolatos 
susilauktų tokio pasisekimo.

Pranešimas >
;_________ ___ . • \

Amerikos lietuvių spaudoje 
žinutės, kad tokioje tai vietoje 
kalbėjo “Maisto” atstovas ar, 
kad tūlas asmuo ar firma gavo 
generalinę “Maisto” atstovybę 
tokiam tai rajonui.

Kiek po “Maistu*” supranto- 
ma ' Lietuvos Akc. B-vė “Mai
stas”, tai ji, bent iki šiol savo 
atstovo Amerikoje neturi ir 
niekam savo agentūrų nesutei
kė. Paskiros firmos, importuo
jančios iš Lietuvos Akc. B-vės 
“Maisto” gaminius galėjo su
teikti išimtiną teisę platinti 
importuotas per tą firmą Lie
tuvos prekes, bet ne atstovau
ti “Maistą” ar “Pienocentrą.”

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

Iš Cicero Lietuvių 
Draugijų 
Veikimo

1 • •

Julia Niekutis 
Blue Island SLA
Kp. Pirmininke
Vienbalsiai Už Pažangiuosius 

Kandidatus į SLA P. T.
Galiu sau gerai įsivaizduoti 

kokiu* rupestingumu p-lė Ona 
Katkauskaitė rengėsi prie Ver- 
di’s operos
kurią Metropolitan Opera sta
tė Hartford, Oonn., Gruodžio 
7 d. Sąstate buvo tokie paty
rę ir pasauliniai žymus artis
tai kaip Giovanni Martinelli, 
Gina Cigna, Richard Bonelli 
ir musų pačių artistė-daininin- 
kė Ona Katkauskaitc-Kaskas.

Galiu suprasti irgi kokiu pa
sitikėjimu Hartford’o ir apie- 
linkes lietuviai* ėjo klausytis 
šios operos, ir kaip p-lčs Kat
kauskaitės rūpestingumas ir 
pastangos, taip ir tų lietuvių 
pasitikėjimas ja, bu*vo pilniau
siai atlyginti ir patenkinti dai
nininkės pasirodymu toje sun
kioje Azucenos rolėje.

Man žemiau mįnimas iškar
pas prisiuntęs Anonimas, (ku
riam labai' dekoj^y laiške ra
šo, kad Hartford, Conn., laik
raštis “Courant” iki šiol neda
vė p-lei Katkauskaitei gero žo
džio, bet po vakarykščio pasi
rodymo, kuriame Katkauskaitė 
taip triumfavo, tai pirmą kar
tą atsiliepė gerai, kaip iškar
pa parodo. Dienraštis “Cour
ant” sako:

“Dainavimo garbę pasidali
no Bonelli ir p-lė Katkauskai-

*■ i

tė-Kaskas. P-lė Katkauskaitė' vos bus 
ištisai dainavo turbut pirmą kiekvienoj lietuvių 
svarbią rolę savo trumpoj ope- Verta jų nusipirkti, 
ros karjeroj. Tas nelygus, daug r ‘
reikalaujantis pobūdis vokališ-1 gerų produktų iš Lietuvos, 
kos dalies, nuolatinis reikalą- — Pažįstamas.

Baltic Import Co
1900 S. Halsted St.

Chicagoj jau seniai gyvuoja 
Baltic Import Co. Šios kompa
nijos savininkas ir vedėjas yra 
p. Rakštis, vaistininkas.

Baltic Import Go. gauna iš 
Lįetuvos visus valgių produk
tus. Suprantama, iš visų val
gių produktų, kumpiai yra vi
siems lietuviams žinomi ir mė
giami.

.Baltic Import Co. ęagina lie
tuvius 
tuvos.
nijos 
se”.

Kalėdoms kumpiai iš Lietu- 
i didelis gardumynas 

šeimoj.

pirkti kumpius iš Lie- 
Pastebėkite šios kompa- 
paraginimą “Nau*jieno-

Taipgi verta įsigyti ir kitų

P-a Julia čiekutis, 2939 West 
63rd Street, yra bene vieninte
lė lietuvė Chicagoje pirminin
kaujanti mišriai SLA kuopai. 
Ji buvo išrinkta į pirmininkes 
SLA 231 kuopos, kuri veikia 
Blue Islande, Illinois.

Vice-pirmininku kuopos na
riai išrinko John Semaitį 13301 
South Western avenue, BĮ. Is- 
land, III. Kitoms valdybos vie- 
toms parinkti sekami nariai:, j 
Felix Veličkus, 2939 West 63rd 
Street, — protokolo raštininkas; 
A. Mikšys, 3234 West 11 th st- 
—finansų raštininkas;
Mary Mikšys, 3234 West llth 
Street,—iždininkė;
Martin Galinskis ir D. Sadunas 
—iždo globėjai;
Ą. Mikšys įr čiekutis—or
ganizatoriai. .< <

Nominuodama kandidatus į 
SLA Pildomąją Tarybą, kuopa 
vienbalsiai pasisakė už pažan
giuosius kandidatui. Atidavė 
adv. Bagočiui ir kitiems dabar
tinės Pildomosios Tarybos na
riams po 12 balsų. A. M.

A. A. APALONIJA 
ČERBAUSKIENŪ 

Aurora, III.

Nauja Namų Savininkų Pol. 
Kliubo Vąldyba.—Bunco Party. 
—SLA 301 kp. Susirinkimas

Cicero Lietuvių Namų ‘ Savi
ninkų Pol. .Kliubas sekmadie
ny, gr. 12 d. buvo suruošę’s 
Bunco Party mažojoj Liuosy- 
bės svetainėj. , Publikos buvo 
daug. Svetainės užveizda sako, 
kad dar pirmą kartą tokia skait
linga pramoga, įvyko mažojoj 
svetainėj.

Pramogos rengimo komitetas 
buvo G. Pocius, Kl. Laudans- 
kas, Ad. Andrijauskas, vedė
jos buvo K. Laudanskienė, V. 
Strumihenė, A. Andrijauskienė, 
J. Žilienė ir K. Biknienp. Pra
moga buvo sėkminga ir buvo 
daug dovanųvnuo vietos ir Chi- 
cagos biznierių. Kaip matyt, vi
si remia namų savininkų orga
nizaciją. Numatoma, kad liks 
nemažai pelno.

—o—
SLA 301 kp. priešmetinis su

sirinkimas įvyko pirmadieny, 
gr. 13 d., A. Shemeto svetainėj. 
Susirinkimas buvo svarbas nes 
buvo nominuojama Pildamoji 
Taryba ir renkama kuopos val
dyba. Apie Pildamosios Tary
bos nominacijos davinius jau 
buvo pranešta o kuopos valdyba 
liko beveik visa senoji, išėmus 
pirmininką ir jo padėjėją. Pir
mininku liko išrinktas V. Asci- 
Įo, o pirm. , pagelbininku p-le 
Rašinskaitė. * ‘Kiti valdyboj na
riai yra senieji, būtent, nut. 
raštininke V. .Deveikiutė, fi
nansų rašt. K. Deveikis, iždinin
kas K. Genis,..iždo globėjai A. 
Jaukšia ir M. Tribičiūs, dr. kvo
tėjas Dr. Ą. Montvidas. . .

Buvo svarstoma ir apie pil
dymą prisiųstų iš centro nau'jų 
aplikacijos kortelių. Jos buvo 
prisiųstos ,dą£į vasarą, bet ? ne
galint to klausimo išspręsti, bu
vo atidėta iki priešmetinib su- 
siririkimo.

Šiame susĮrįnkime tas klau
simas irgi ^tikėlė karštų disku
sijų. Daugelį Nurodinėjo, kacį 
tai yra Pildamosios Taybos tik
slas suklaidinti senuosius narius, 
įkurie tikrai nežino savo gimi
mo dienos, nes Lietuvoj senais 
laikais kalendorių nebuvo ir 
niekas tikrai neprisimena kada 
yra gimęs, nes minimi buvo ne 
gimtadienis, bet vardadienis.

Vietoj esant SLA iždo globė
jai p-lei Mik,(liūtei, kuri buvo 
atvykusi kalbėti po susirinki
mo, pirmininkas. ir paprašė pa-

aiškinti kodėl Pildamoji Tary
ba reikalauja tas korteles pil
dyti. Iždo globėja paaiškino, 
kad Pildamoji Taryba to klau
simą visai nėra svarščiusi ir 
tai yra. sumanymas vien cen- 
traliniė raštininko p. Viniko, 
todėl jis nėra privalomas na
riams.

Po to tokio paaiškinimo vi
siems pasidarė aišku kokia tvar
ka yra centre ir ko vertos yra 
tos kortelės, kad yra tik be- 

’reikalingas varginimas savo 
narių ir darymas bereikalingų 
išlaidų? Todėl nutarta tas kor
teles mesti į šalį ir daugiau to 
klausimo niekad nebekalbėti.

Po susirinkimo apart p-lės 
Mikužiutės dar kalbėjo Dr. 
Montvidas apie SLA 6 apskritį, 
apie ateinantį seimą ir kitais 
SLA reikalais.

................................................................................................. IM U[|>|| ----------------- ...............................................................................
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Miscellaneous 
įvairus

FURNISHED ROOMS

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFINd CO. 
3216 So. Halsted Stieet

Gruodžio 14 d., Liuosybės 
svetainėj įvyko Narnų Savinin
kų Pol. Kliubo priešmetinis 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gana gyvas ir buvo apsvar
styta daug kliubo reikalų. Iš
klausyta ir įvarių komisijų ra
portų. Pramogų komitetas Lau- 
danskis, Pocius ir A. Andrijaus
kas pranešė apie gr. 12 d. įvy
kusią bunco party. Jie pranešė, 
kad parengimas buvo sėkmin
gas, tečiaus dar nėra padaryta 
galutina atskaita. Bet yra numa
tomas gražus pelnas. Kilubas 
užgyrė komiteto darbuotę ir 
įsakė padek įtoti kliubo vardu 
visiems rėmėjams.

Toliau buvo renkama kliubo 
valdyba ateinantiems metams. 
Nominacijos buvo viešos, bet 
rinkimai slapti. Išrinkti: pirmi
ninkas J. Areška, pirm. pageĮ- 
bininkas J. Kimbarkas, antras 
pagelb. J. Remdžius, prot. raš
tininkas V. Strumila, finansų 
raštininkas G. Pocius, 1607 S. 
49 Ct., tel. Cicero 4445, iždi
ninkas P. Karkauskas, kontr. 
rast. A. Tumavich, iždo globė
jas S. Bakutis, maršalka F. Un- 
draitis. Tai^jad išrinkta“1' daug 
įvairių komisijų.

Del tūlų priežaščių neišsprę
stas susirinkimų vietos ir lai
ko klausimas. Tai palikta kitam 
susirinkimui. —Dalyvavęs

Nauja Valdyba 
Laisvamaniu Kuopoj 
1938 Metams
Nesusipratimas Mockaus Fondo 

ir “Liaud. Balso” Aukos 
Reikalu

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, antros lubos, be valgio. Pa
vieniam vaikinui. Marųuette 'Parke.

2540 West 70 St.

For Rent

CLASSIFIED ' 
SKELBIMUS

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai, vakaro.
Tel. CANAL 8500

RENDON 4 kambarių FLETAS, 
naujai išdekoruotas — peniais šil
domas — renda $15 į mėnesį.
3302 So. Union Avė. 2-ros lubos 

užpakaly. YARDS 1829.

RENDON KAMBARYS galima 
pasitaisyti valgis—visi įrankiai yra. 
2818 So. Leavitt St, Chicago, III.

“Liaudies Balso” Reikalas
Toliau pranešta, kad po Nau

jų Metų bus leidžiamas anglų 
kalboj laikraštis, “Liaudies Bal
sas” tam tikslui reikalaujama 
aukų. Ku’opos prašyta paauko
ti nors $5.00. Prašymas priim
tas ir įnešta aukoti minimą su
mą, bet balsuojant pasirodė, 
kad didžiuma prieš įnešimą, čia 
įnešėjai pradėjo išmetinėti, kad 
Laisvamaniai neremia darbi
ninkų, be to pradėjo karščiuo
tis, pareikšdami, kad daugiau 
prie Laisvamanių nebeprigulė- 
sią. čia, rodos, - visai nevieta 
išmetinėti laisvamaniams nerė- 
mimu darbininkų,/nes šioj kuo
poj kitokių ir nėra, vientik dar
bo žmonės ir jie supranta dar
bininkų reikalus nemenkihu 
kaip'Ifiti, o minimą laikraštį irgi 
neatsisako parėmt. Jei kada 
tuo reikalu būna parengimas, 
tai nusiperka bilietų, atsilan
ko parengime ir paremia kitaip. 
Kaip žinoma, laisvamaniai di
delių tuTtų neturi. Jei yra ke- 
lętas dolerių, tai numatytų sky
lių kur kas yra daugiau, štai, 
kad ir kuopos nut. raštininkai. 
Jiems darbo yra tiek daug kaip 
ir kitose didelėse draugijose, 
na, o atlyginimo nei cento, net 
ir ačiū niekas nepasako. Arba 
kad ir Dambrauskai, kurių vei
kime niekas negali sukirsti; O 
ką jie gauna?

Valdyba ateinantiems metams 
išrinkta: Organizatorius—S.
Vitkus, nut. raštininkas—P. 
Kučinskas, Finansų rast—Lau- 
riAėnas, kasierius—S. Dambrau
skas, Korespondentas—

S. Dilis

Situation Wairted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO tavernoje už . 
porteri, galiu kai reikia ir už baro 
dirbti. Esu našlys 50 metų. Galite 
telefonuoti tik po 10-tos dieną. Tele
fonas Hemlock 0010. Joe Izdonas, 
arba laišką rašyti 6609 So. Camp
bell Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

MERGINA namų darbui be viri
mo — sugiminingi namai — būti — 

kreiptis Juniper 6417 • <
ar Juniper 6921—po 2:00.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E.
1915

SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS, South 
Side. Gera vieta. Greitam pardavimui 
parduosiu pigiai. Prie gatvekarių li
nijos. Pigi renda. Telefonuokite po 
pietų. Tel. Dorchester 5081.

Real Estate For Salt 
N amai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų muro na- 
'maš. '2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandenin šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę. automoilį, etc.---- 5 kambarių
cottage, kaina $lb00, įmokėti $800 
Didelis lotas.

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. VVestern Avenue 

Hemlock 0800.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir ' 
RYNAS DABAR 

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

MĖGSTA BLIUZKA

VW<MUHHMQggS

PATTERN 1568

18

JIFFY KNIT BLOUSE 
l »

No. 1568 — Tai graži ir lengvai numezgama bliuzka, 16 ir 
taipgi 38 ir 40 mieros.

Apalonija čerbauskienė ap- 
v sirgo gruodžio 12 d., nuvežta 

į šventą Juozapo ligonbutį, 
čia pasirgusi 7 dienas, gruod
žio 19 d. pasimirė. Velionė pa-z 
liko dideliame nubudime vy
rą Juozapą, sūnų Albiną, duk
terį Juozafina, taipgi posūnį 
Ignacą, podukrą Marijoną ir 
žentą Leoną Medviką, posūnį 
Viktorą, švogerį Kazimierą ir 
seserį Dočkienę, Eurora, III. 
Chfcagoje—švogerį Vladislovą 
ir seserį Petronėlę Steponkus.

Velionė Apalonija čerbaus
kienė bus palaidota šiandien, 
gruodžio 21 d./—iš šv. Petro 
bažnyčios į Mount Olive kapi
nes. Tegul būna jai lengva 
šios šalies žemelė.

. ■ • ■ >

Paliekame nuliūdę:

Vyraą^ Vaikai, Seserys, švo- 
geriai ir Giminės.

ItMMi

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

No. 1568

čia įdedu 10,centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.

| Vardas ir pavardė ....

| Adresas _....................

| Miestas ir valstija ....

HtMM
Laisvamanių Etines 
Draugi j o laike prieš- 

susirinkimą gruodžio

LOVEIKIS
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314 '

\ -

Urba Flower Shoppe I
Gėlės Mylintiems—-Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms—

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pilone LAFAYETTE 5800
I

MIKOLAS MESSER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 19-tą d,,12:30 vai. po 
pietų, 1937 m., sulaukęs pusės 
amž., ' gimęs Lietuvoj, Seinų 
apskr., Dulkininkų kaime, Lai- 
pienų gminoje.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko didėliam^ nubudime 

Soterį Rozaliją, 2 duktęris— 
olųres ir Aida, brolį Juozapą 

ir brolienę Alice, x2 pusbrolius 
Kazimierą ir Viktorą Messar 
ir gimines, j -

Priklausė prib SLA 129 kuo
pos.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 33Q7 Lituanica Avė.

Laidotuvės $vyks trečiadienį, 
gruodžio 22 'd., 1-mą vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Mikolo Messar/ gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

't'

Nuliūdę liekame, z .
Moteris, Dukterys, Brolis? ir 

Giminės.
I. ' • • J . v

Laid. Direktorius A. Masals
kis, Tel. Boulevard 4139.

Liet.
Kultūros 
metinį 
14 d., Liet. Darbininkų svet.
įstojo 4 iiaujj nariai. Įvairios 
komisijos išdavė raportus, pra
nešdamos, kad viskas eina ga
na gera vaga. Pirmas bendras 
LLEK Dr. suvažiavimas pavy
ko netikėtai gerai, tik su Moc
kaus šelpimo fondu* turėta kiek 
nemalonumo, nes fondo raštinin 
kas A., Jocius per spudą pra
nešė, kad fondas jau išsisėmė, 
ir,- žinoma, po pasirodymo to
kio pranešimo, k'asierius tuo
jau gavo laišką iš prieglaudos, 
kuriame reikalauja atvežti Moc
kui pinigų, o jei nebus atvežta, 
tai pranešimas apie juos daro
mas per spaudą. Čia turi pažy
mėti, kad Mockaus fondas dar 
nėra išsisėmęs, ir Mockus visa
dos gatfna tiek kiek jis reika
lauja. Be to, fondas yra veda
mas gana tvarkiai. Gautos au
kos visados paskelbiamos per 
spaudą,# o kyn. Mockus priim
damas pinigus išduoda raštelį 
—kvitą. Rašant, patartina pa
rašyti teisingai, negu vartoti 
kokias ten gudrybes.

PIRKIT KUMPIUS 
IŠ LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.

Parsiduoda Saugioji 
Šėpa

Parsiduoda didelė “safe ’ sau 
gioji šėpa su daug mažų stal
gių. Patogi dėl real estate , ar 
Kitokio biznio, Labai pigiai. 
Kreipkitės j'Naujienas, 1739 S. 
dalsted St.

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 
LUMP ................. .......—
MINE RUN ..............
EGG ...»...........................-
NUT ..................... ...........
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR! 1
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

i Garsinkites “N-nose”

Boston Avalynės 
Krautuvės Dovana

BRIDGEPORT—Boston Shoe 
Store, 3435 S. Halsted gat. pri
simindama savo pirkėjus, šven
čių pik>ga skiria kiekvienam po 
dovaną. Dovaną gaus, tas, kurs 
užeis į krautuvę dabar ir ne
vėliau gruodžio 24 d., ir nusi
pirks porą batelių. Neužmirš
kite užsiregistruoti. *

(Skelb.)
i---------------------------- -

Pasakyk tai su 
gėlėmis

Kada imsi abejoti ką savo 
mylimiesiems Kalėdoms padova
noti, pašauk savo gėlininką ir 
užsakyk ką nors iš sezoninių, 
gražiųjų gėlių. .

Gėlė visuomet yra pageidau
jama dovana. Dabar jos ir ne
brangios, gėlininkų krautuvės 
dabar ypač perpildytos. Gėlė 
pagražins namus ir atneš dides
nį švenčių džiaugsmą ir paten
kinimą. (Skelb.)

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

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

■

JEI TURIT 
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

1

Pašaukit mus tuojau

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

TMi'■1'^ Tf ■?: : I



Antradienis 1937

A. Vilienes įspūdžiai iš kelionės po Lietuvą

DAR GALIT
dės nudilusios

Trokšta Civilės Metrikacijos

keletą kitų

OAKLAND

ALCATRAZ

GOLDEN GATE BRIDGE

[ ACME-NAUJIENŲ Foto ]

Jų likimas

(ACME-NAUJIENŲ Foto J

UŽSISAKYTI 
LIETUVIŠKAS

SAN FRANCISCO 
BUSINESS DISTRICT

džiaugdama- 
su šuneliu 

— sveiki su-

OAKLAND 
BRIDGE

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

kortelės 
kortelių 
kortelės 
kortelių

turi
zmo
ceri-

Nubaudė Republic 
Steel demonstracijos 
dalyvius

KALĖDŲ
PASVEIKINIMO
KORTELES

Mirė Vaistininkas 
M. Messar

gyvą 
Jo žmona nebuvo 
juo.

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

jau antrą bankų plėšiką pasmerkė mirčiai. Pirmas pasmerktasis yra Antanas čebatorius iš Detroito, kuris irgi

į

kuri prasidės" birž

laiko, apvažinėjo 
kraštą skersai ii 
žinoma, turėjo ir 
daug patirti apie 
venima.

yra amerikiečiai Tada vietoj a 
sustatyti protokolą pradėjo per- 
siprašinėti, kad jis nepažinęs, 
už tai taip pasielgęs. |

Labai butų malonu, kad p\ia 
Vilienė plačiau papasakotų apie 
savo įspūdžius per “Naujienų” 
skiltis

Velionis bus laidojamas tre
čiadienį, gruodžio 22 d., Tautiš
kose Lietuvių Kapinėse. Jo kū
nas yra pašarvotas Masalskio 
koplyčioje, 3307 Lituanica avė.,

Nužudė motiną 
ir dukterį

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Ilgą laiką vaistininkavo
' Chicagoje

,o laidotuves tvarkys jaunas 
laid„ direktorius A. Phillips.

Velionis išgyveno 
apie 30 metų lako. Paėjo iš 
Dulkininkų kaimo, Seinų ap
skričio, Suvalkų krašto. —R.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

Viršininkas pareikalavo 
, nes bankoje kabojo 

Bet amerikietis pasi- 
kad tai nėra bažny- 

kryžius pakabintas ne-? 
vietoj. Viršininkas labai supy
ko ir pareikalavo sustatyti pro
tokolą. Iš šalies tėmijęs kitas 
valdininkas priėjęs kumštelėjo 
įsikarščiavusiam valdininkui, 

kad tai

"“/■ " f ACMFj-NAUJIENŲ Foto]

IŠLIKO GYVAS. — J. V. 
Pickering iš Cadiz, O. ir jo 
žmona. Pickering yra ma- 
nažcris Standard \ Oil Co., 
Nanking ir buvo ant Ame
rikos kąnuolinio laivo Pa- 
nay, kąda jį paskandino 
Japonijos lėktuvai. Betgi jį 
rasta gyvą, išplaukusį į 
krantą, 
kartu su

lACME-NAUJIENŲ Foto]

KŪDIKIŲ PARODOJ.—-Du maži ku likiai žaidžia kūdikių parodoje Hol 
loway, North London, Anglijoj.

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

Policija ieško negro, kuris, 
kaip įtariama, nužudė Mrs. 
Mary Ėli, 42 m. ir jos dukterį 
Catherine, 2 m., gyvenusias 
prie 831 Maxwell St., čigones. 
Kita duktė sako, kad iš nužu
dytųjų pavogta $1,000. Įtaria
mas negras James Scott, 30 m.

Lietuvos pažangieji ūkinin
kai įdomaujasi, ar yra Ame
rikoje pažangių žmonių, kurie 
kuom nors padėtų kovai su 
Lietuvos klerikalizmu? Sako: 
kunigai nusiuntę savo atstovus 
į Ameriką, bažnyčių statybai 
surenka desėtku*s tukstančįuį> ■ 
dolerių, o iš pažangiųjų jie nier 
ko negirdi ir jokios paramos 
negauna.

> VEDA LAUKTI MIRTIES ELEKTROS KĖDEJE. —Federalinis agentas veda agtal į kalėjimą Indianos gan- 
gsterį James DalhOver, kurį federalinis teismas Hammond, Ind., pasmerkė mirčiai elektros kėdėje už nušovimą 
nolicisto laike nlidimn Indiana hnnVn Inirinma Imvn iniVmni fpdpralinės valdžios ninicai. b ederalin iai teismai

Antanas Vilis, 
sis, kad jo žmona 
Eugene laimingai - 
grįžo, suprašė savo gimines ir 
draugus pavaišinti iš Lietuvos 
parvežtais pyragaičiais ir krup
niku. šeštadienio vakare parva
žiavus iš vizito ir įėjus į butą, 
j). Vilienė uždegė šviesas ir 
pamatė tikrų “surpraiz” — pil
ną butą svečių. Prie užkandžių 
ir lietuviško krupniko, ji pa
pasakojo labai žingeidžių įspū
džių apie Lietuvą.

Sako, kaimuose ir miestuo
se žmones reiškia didelį ne
pasitenkinimą dabartiniais su
varžymais ir prašo amerikie
čių daryti spaudimą į Lietu
vos valdžią, kad nuimtų cen
zūrą nuo Lietuvos laikraščių 
daugiaus įleistų laikraščių 
Amerikos

NAUJI
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

SAN FRANCISCO ĮLANKA. — San F/ancisco įlanka, kurios vidury ant mažy
tės salos yra neprieinamas federalinis kalėjimas Alcatraz, iš kurio pabėgimas yra 
skaitomas negalimas. Betgi šiomis dienomis iš jo pabėgo du kaliniai 
nežinomas, nors ir spėjama, kad jie veikiausia prigėrė įlankoj.

LIETUVOJ AMERIKOS LAIKRAŠČIŲ IR 
RAIDES NUDYLA...

Dar vienas labai svarbus 
žmonių troškimas yra, tai Ci- 
vilė Metrikacija. Kunigų kon
trolė žmonėms yra taip įky
rėjus, kad laisvesnių pažiūrų 

lieka neve- 
civilės metrikaci- 

apsivedimu prasi- 
globa ant jų ir 
O jeigu atsitin- 

kuris neat-

“Smetona — Geras žmogus'
Apie pačią ’ .Lietuvos valdžią 

— kaimiečiai kalba, kad prezi
dentas Smetona esąs geras 
žmogus, tiktai valdininkai la
bai žiauriai elgaisi su žmonė
mis. .. Į

l ACME-NAUJIENŲ Foto]

PAGELBA. — Ši jauna panelė aną slidžią dieną paslydo ir par
puolė ant ledu padengta šalygatvio. Tečiaus niekur netruko “riterių” 
pagelbėti netaimę ištikusioms panelėms. Tečiaus ne visiems kritimai 
laimingai užsibaigdavo, nes daugelį parkritusių ir susižeidusių teko

Kada Chicagos policija ge
gužės 30 d. puolė streikuojan
čių darbininkų demonstraciją' 
prie Republic Steel Corp. lie
jyklos South Chicagoje ir de
šimtį streikierių nušovė, o 
daugelį sužeidė, tai ji buvo 
areštavusi 63 demonstrantus 
ir apkaltinusi už sąmokslą 
papildyti nelegalį aktą. Paslė
pimui savo nuožmumo ir be
reikalingo žudymo žmonių, 
policija ėmė kaltinti suimtuo
sius dcl komunistinio sąmok
slo, kariniais pratimais prieš 
demonstraciją, g i nk I a v i i n o-si 
ir ruošimos! prie sukėlimo 
riaušių.

Bet kada suimtuosius reikė
jo atiduoti teismui/, tai, susi
tarimu su kaltinamųjų advo
katais, kaltinimas liko pakei
stas tik neteisėtu susirinki
mu. Visi kaltinamieji, išėmus 
du, prisipažino prie tokio kal
tinimo ir buvo nubausti strei- 
kicriai po $1 ir $1 kaštų, o 
pašaliečiai po $10 ir $2 kaštų. 
Kaltinimai prieš du žmones 
liko visai panaikinti.

. [ACME-NAUJIENŲ Foto]

Jane House, 22 m-, iš La- 
kewood, O., kuri iš 400 mo
delių tapo parinkta kaipo 
sveikiausia mergina ftv ją 
vilnų pramonė pari&tdos 
garsinimui nacionalės “pla
ukiojimo dėl sveikatos” sa
vaitės

yra rašoma. Laikraščius

Naujienos, chicago, nu
. i............. ..................h. ... ..... • ~ ■'

kai patys atliktų. Ar nereikė
tų Amerikos Lietuvių Kongre
sui šiuom reikalu susirupin-

Michael Munjas iš Indiana 
Harbor, kuris prisipažino nu
žudęs savo viengentį Edward 

]Pansa, ūkininką Steger apie- 
įinkėj, ir sunkiai sužeidęs jo 
žmoną, pasikorė Will kauntės 
kalėjime. Jis nudraskė apval
kalą nuo čiužinio ir pasidaręs 
kilpą, pririšo ją prie kame
ros durų ir tada šoko nuo sa
vo lovos.

Lietuvos žmonės amerikicč’us 
labai myli ir nusistatę naikinti 
tą įproti, kad parvažiavusį ame* 
rikietį išnaudoti. Jie d.da visai 
pastangas, kad amerikietis riej- 
išsivežtų blogų įspūdžių apiė 
Lietuvą. P-ia' Vilienė papasako 
jo atsitikimą, kaip ji su viėmį 
buvusiu amerikiečiu nuėjo į 
banką, abudu apsirengę kai
miškais drabužiais ir bankoje 
minimas žmogus nenusiėmė ke
purės, 
nusiimti 
kryžius, 
priešino, 
čia, o

10 pįetų labai ne* 
v ienas iš senų j lį

Žudytojas
Chicagoje pasikorė

A. Vilienė, žinomo Nortsidės yra visi beveik vienodo 
veikėjo Antano Vilio žmona,’nio, nežingeidųs, nes visi 
buvusi “Naujienų” kontestan-' l&d jie yra perkošti per 
tė, pereitą trečiadienį sugrįžo -zurą ir negalima tikėti kas juo 
iš Lietuvos. Draugė Vilienė se 
prabuvo Lietuvoje apie 6 men. gailus iš Amerikos, žmonės su 

beveik visą žingeidumu skaito 
išilgai, tad į rankų į rankas perėję sugrįžta 

progos gana'pas savininką, tai būna ir rai- 
Lietuvos gy

tikėtai mirė
Chicagos Lietuvių ' Vaistininkų, 
Mykolas Messar. Jis buvo dau- 
giausiai žinomas bridgeportle- 
čiains, nes tenr užlaikė per ku
rį laiką savo vaistinį prie 32-os 

-H ir Halsted ir ^darbavosi kitose 
■apielinkės, vaistiriėse.

Messar krito negyvas namie, 
ties 7424 S. Kingston avenue, 
kur gyveno su savo šeima, žmo^- 
na Rozalija; ir 2 dukterimis, 
Dolores. ir Aida, Velionis taipgi 
paliko* brolį Juozapą ir brolie
nę Alice, du p’ifsįų^lius Kazį ir. 
Viktorą Messą 
giminių. 

v r

Koronerio biuro daktarai, pa
darę tyripėjimą, nusprendė, kad 
mirties priežastis buvo širdies

vyrai ir merginos 
dę, laukdami 
jos, nes su 
deda kunigų 
jų vaikučių, 
ka mirtis tokiam 
likęs išpažintį ar nusižudęs, tai 
visam kaimui būna nemalonu
mų su palaidojimu. Kunigai 
atsisako tokį laidoti į kapines. 
Daugelyje vietų atsiranda ūki
ninkai, kurie suteiktų sklypus 
žemės nepriklausomoms , kapi
nėms, bet jie neturi lėšų ap
tverti, išlaidoms, surištoms su 

iš gavimu leidimo ir kitų reika-
Lietuvos laikraščiai lais. Aptvėrimo darbą ukinin- pakuždėdamas į ausį

gabenti į ligoninę, o keturi žmonės krisdami ant ledo visai užsimušė. nušovė žmogų plėšdamas vieną Michigano banką.New Yorke.
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