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General Motors paleis 
30,000 darbininkų

Vien Michigan valstijoj neteks darbo 20, 
000 darbininkų. Pasiliks dirbti korpora 

cijai 205,000 samdinių.
DETROIT, Mich., gruodžio suma sieks apie .$24,000,000 

28. — General Motors korpo
racija antradienį paskelbė, kad 
nuo sausio mėn. 1 dienos ji 
paleis iš darbo daug maž 30,- 
000 darbininkų.

Pranešimą padarė korpora
cijos prezidentas William S. 
Knudsen. Tarp ko kita jis pa
aiškino, kad korporacija sten
gėsi palaikyti darbininkus dar
be trumpindama darbo laiką. 
Tačiau dirbtuvėse ir visoj ša
lyje susikrovė inventoriaus 
tiek, kad tenka iš naujo per
tvarkyti korporacijos veiklą.

30,000. darbininkų General 
Motors paleis visoje šalyje. Bet 
iš to skaičiaus vien Michigan 
valstijoje darbo neteks apie 
20,000.

Korporacijai pasiliks dirbti 
dar 205,000 žmonių. Jų algų

mėnesiui.
Nuo spalio menesio š. m. iki 

dabartinio laiko , General Mo
tors korporacija jau yra pa
leidusi iš darbo 30,000 darbi
ninkų. Pridėjus dabar nužiūrė
tus paleisti susidarys 60,000 
netekusių darbo asmenų skait-

Rekordinė General Motors 
samdinių skaitlinė buvo pra
ėjusį pavasarį, kai korporaci
ja samdė 270,000 darbinin
kų.

Clevelande, Ohio, Fisher 
Body kompanijos dirbtuvė an
tradienį praktiškai buvo užda
ryta. Laukiama, kad ji atsi
darys sausio 5 dieną 1938 m. 
ir pašauks darbui 3,800 dar
bininkų. Tačiau 
kų pasiliks be 
d. sausio.

2,800 darbinin- 
darbo ir po 5

Rooseveltas pritaria 
trečiosios partijos 

idėjai
SYRACUSE, N. Y., gruodžio

28. — Dr. Stanley High, ra-.

ambasaAmerikos 
dorius apleido Vo 

kieti ją
BERLYNAS, Vokietija,,

28. — Jungt. Valstijų amba- 
šytojas, autoritėtka —tarptSuti- šadorius Vokietijai, William E. 
.niaią klausimais įr buyęs pirez. Dodd, aplęido /Ręrly.ų^ ir išyyT 
Roofcevelto patarėjas, atvykęs ko į Hamburgą. Iš čia laivu 

/ čia referatui skaityti mokyklų 
vedėjų konferencijoje pareiš
kė, kad prez. Rooseveltas pri
taria trečiosios partijos idė
jai.

Pasak Dr. High, negalima 
tikėtis, kad prezidentas ir pie
tinių valstijų demokratai su
sikalbėtų, ir todėl prezidentas 
gali pakripti trečiosios partijos 
pusėn.

gr.

Washington jis sugrįš į Jung
tines Valstijas.

Jokių ceremonijų, priimtų 
stambiam diplomatui palydėti, 
nebuvo. 
Doddo 
valdžia 
nuo to 
priešino
cijai nacių 
praėjusį rugsėjo mėnesį.

Nes ambasadoriaus 
santykiai su Hitlerio 
buvo ypatingai šalti 
laiko, kai Dodd pasi- 
Amerikos reprezenta- 

partijos kongrese

U.M.W. persikėlė į 
naujas patalpas

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 28. — United Mine Work- 
ers unijos ofisai buvo perkel
ti antradienį į naujas patal
pas, kurias unija nusipirko pe
reitais metais. Įdomu, kad re
monto darbą patalpoms atliko 
Amerikos Darbo Federacijos 
nariai dailydčs. Nors angliaka
sių unija priklauso C.I.O., ta
čiau C.I.O. neturi dailydžių or
ganizacijos, taigi darbas buvo 
pavestas priešininkams padirb
ti.

Mirė pagarsėjęs 
francuzų kom

pozitorius
PARYŽIUS, Francuzija, 

28. — Antradienį mirė 
Maurice Ravęl, tarptautiniai 
pagarsėjęs kompozitorius. Jis 
išgyveno 62 metus. Jo kuriniai 
“Daphnis and Chloe”, “Bole
ro”, “Le TombeaU de Coupe- 
rin” ir kiti buvo žinomi visa
me pasaulyje.

gr. 
čia

Apiplėšė Indiana valsti
jos bankų

DEMOTTE, Ind., gruodžio 
28. — Keturi banditai apiplė
šė vietos banką antradienį tuoj 
po 8 valandos ryto.

Apiplėšę banką, banditai pa
bėgo Oldsmobile automobiliu, 
su Illinois laisniu 868-298. Jie 
pelnė $1,000.

Chicago, III., Trečiadienis, (gruodžio*.December 29. d., 1937

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

MILŽINIŠKAS KARO LĖKTUVAS. —Tikra oro tvirtovė, pastatyta Jungt. Vals
tijų karo laivynui ir dabar bandoma San Diego, Cal. Lėktuvas gali paimti daug 
kulkosvaidžių ir tūkstančius svarų bombų. . • ' e
• —..................— ...j.■ ■ * r -n-- ...... ._ - - . ,

LOJALISTAI SUĖMĖ 5,000 SUKILĖLIŲ PRIE TERUELIO

Fordas eis iki Vy
riausio šalies teismo 

kovoj su valdžia
DETROIT, Mich., gruodžio 

28. — šiomis dienomis, pasi
remdama Wagnerio aktu, Na- 
cionalė Darbo Santykių Tary
ba įsakė Fordo kompanijai su
grąžinti į darbą 29 pavarytus 
darbininkus ir sumokėti jiems 
algas už tą laiką, kurį jie bu
vo išvaryti iš darbo.

Darbo Tarybos sprendimui 
kovoti teismuose Fordo kom
panija pąs-a indė Yorko 
Advokatą ' VWood. ^Advokatas 
Wood vadovavo H.L.A. Schecli- 
ter Poultry Corporation byloje, 
iškeltoje ’ tiklsu panaikinti 
N,R.A. (National Recovery 
Act). Jis bylą laimėjo.

Dabar Wood vadovaus, For
do kovai prieš valdžią. Fordo 
advokatai pareiškė, jogei by
la pasieks Vyriausią šalies teis
mą, jei bus reikalas.

$576,000,000 laivyno 
reikalams

WA‘SlHNGTON, D. C., gruo
džio 28. — Atstovų buto val
džios išlaidoms paskirstyti ko
mitetas, ’ antradienio , praneši
mais, ruošiasi rekomenduoti 
kongresui, kad šalies laivyno 
reikalams ateinančiais metais 
butų paskirta $576,000,000 ar
ba $50,000,000 daugiau, negu 
buvo skirta einamiems me
tams.

Amerikiečiai pabėgo, iš 
Tsingtao

ŠHANGHAI, Kinija, gruod
žio 28. — Jungt. Valstijų ka
ro laivas Sacramento paėmė 

;280 amerikiečių buvusių uoste 
I Tsingtao, kuriam gręsia japo- 

Laivas Sačra-' 
amerikiečius į

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

Bendrai giedra; lengvi ir vi- nų ofensyvas. 
dutinio stiprumo daugiausia mento veža 
šiaurės vėjai; saulė teka 7:18, Shanghajų, apie 400 mylių į 
leidžiasi 4:26 valandą. pietus nuo Tsirigtao. 1 •

ii

FORL’T DUOTA LAIKO IKI SAUSIO
2 d. IŠHLDYTI NLRB REIKALAVIMUS

WASHINGTON, D. C., gruo-( Jeigu Fordo kompanija neiš- 
džio 28. —r Nacionalė Darbo pildys Tarybos reikalavimų, tai 
Santykių Taryba- antradienį Taryba kreipsis į United States 
form&Ųu pranešimu paskelbė, Circuit Court of Appeals pra- 
kad ji duoda Fordo kompani- šymu įvykdyti 
jai laiko iki 2 dienos sausio 
išpildyti jos reikalavimus.

džio 28.

reikalavimus. 
Teismui išnešus prielankų Ta
rybai sprendimą ir Fordo kom
panijai vis dar nenusileidžiant, 
kompanija skaitysis nusikaltu
si teismo paniekinimu.

Kokiame teisme Taryba iš

Taryba reikalauja, kad For
do kompanija liautųsi neigusi 
Wagnerio darbo aktą. Ji įsakė 
Fordo kompanijai nekliudyti l kels Fo’rdui bylą, jei jis jki
darbininkams organizuotis į sausio 2 dienos neišpildys jos 
savą uniją, sugrąžinti į darbą reikalavimų, dar nepaskelbta 
29 pavarytus darbininkus ir oficialiai. Manoma betgi, kad 
iškabinti aiškiose vietose pra- byla

kompanija su- kauntės (Kentucky valstijoje) 
Tarybos įsaky- teisme, kurs atstovauja šeštą 

apskritį.

bus iškelta Covington
nešimus, jogei 
tinka išpildyti 
mą.

ILLINOIS
TA

ANGLIAKASIAMS PASKIR 
PO 4 METUS KALĖTI

Atgabenta filmos 
rodančios Panay 

paskandinimą

HENDAYE, Francuzija, gr. 
28. — Ispanijos valdžios ir su
kilėlių pranešimais, smarkus 
mūšiai ėjo prie Teruelio, kurį 
savaitė laiko atgal lojalistai 
atėmė iš sukilėlių.

Pačiame Teruelyje sukilėliai 
susimetė į tris senus iš akme
nų pastatytus trobesius įr įsi
tvirtino juose kaip tvirtovėje. 
Tačiau lojalistų artilerija po
vai ardė trobesius ir trobesių 
viršutiniai aukštai buvo padeg
ti. Atrodė, .kad sukilėliai ilgai 
laikytis nebegalės.

Antra vertus, sukilėlių pra
nešimai sake, kad : jų •> kari uo- 
ihenė, Vadbv^jftrtia geh. Aran- 
dos, prasimušusi per ruožą 1d- 
jalistų, kurie gynė prisiartini-, 
mą prie Teruelio. Lojalistai 
paneigia šiuost u pranešimus. 

\ f J
Antradienį įbuvo ajšku, kad 

mūšiai dėl' Teruelio ėjo smar
kus. Oficialus valdžios prane- 
Šimas paskelbė, jogei per sa
vaitę laiko prie Teruelio- loja
listai paėmė nelaisvėn 5,000 fa
šistų.

ALAMEDA, Cal., gruodžio 
“28. —. Antradienį šį miestą 
pasiekė filmos, kurias nutrau
kė Norman Alley ir Eric May- 
ell. Jiedu abu buvo Jungtinių 
Valstijų laive Panay, kai jį už
puolė japonų lėktuvai ir pa
skandino. Jiedu filmomiš už-, 
rekordavo įvykį. .

Federaliai .Jungtinių Valsti
jų agentai laukė filmų. Agen
tų priežiūroje jos buvo sudė
tos į šarvuotą automobilį ir 
nugabentos į Oakland lėktuvų 
aikštę. Iš čia filmos pasieks 
Washingtoną, kur Jungt. Val
stijų vyriausybė ir gal būt 
pats prezidentas pamatys jas 
visųpirma*

Rumunijos kabine
tas rezignavo

BUCHAREST, Rumunija, 
gruodžio 28. Rumunijos ka
ralius Karolis antradienio va
kare priėmė premjero Tatares- 
cu vadovauto miiiisterių ' kabi
neto rezignaciją ir pakvietė 
Oktavijaną Gogą, antisemiti
nės nacionalios krikščionių

Viesulas ir sniegas 
užgavo šiaurės 

vakarus
SEATTLE, Wash., 

28. — Trafikas tapo 
tas Portlando, Ore., 
kai per 24 valandas palijo 4.47 
coliai lietaus.

Seni Idaho gyventojai sako, 
kad dviejų dienų sniego aud
ra buvo aršiausia jų atmini
mu. 35 coliai sniego uždarė 
kasyklas prie Wallace. 96 co
liai sniego prisnigta prie Look- 
out Summit. . .

• VVillamette upės kyląs van
duo grūmojo Girand Islandą ir 
Wheatland, Ore., 45 šeimoms, 
Wheatland dambai « susilpnė-

gruodžio 
sulaiky- 
gatvėse,

Anglai pradės kovą 
su italais oro ban

gomis
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 28. —■ Valdžios operuoja
ma Rritish - Broadcasting Co. 
paskelbė pirmadienio vakare, 
kad nuo ateinančio pirmadie
nio, sausio 3 dienos, jis pra
dės kasdien transliuoti radijo 
programu’s svetimomis, it. y. 
ne anglų kalbomis. Programų 
tikslas yra atremti per orą 
propagandą rkitų šalių, kurios 
atakuoja Angliją.
; Pirmą; paramą Anglijos 
valdžia transliuos arabų kalba. 
Arabų programai priduodama 
ypatingos reikšmės, nes italai 
iš Bari stoties transliuoja pro
gramas arabų kalba penkis 
kartus per savaitę ir yra,kal
tinami kurstymu musolmanų 
prieš britui Palestinoje, Egip
te ir Indijoje. . \

Anglų "• programos svetimo
mis kalbomis bus transliuoja
mos kasdien 6 vai. vakare. Be 
arabų kalbos, anglai transliuos 
programas ispanų ir portugalų 
kalbomis Pietų Amerikai, afri
kiečių kalba — Pietų Afrikai 
ir indusų kalba — Indijai.

žemės slenkimai sulaikė su
sisiekimą Spokane, Portland A 
Seattle geležinkelio "ruožu. y

Radio pranešimai iš Tillą- 
mook, Ore., sako, kad Trąsh, 
Hilches ir Wilson upės išsilie
jo iš krantų ir užliejo apielin- 
kės ūkių laukus. Kai kur gy
vulius vanduo nunešė į jurą.

Padidėjo bedarbių 
skaičius

VILNIUS. — žiemai beartė- 
j ant, bedarbių skaičius Vilniu
je kasmet pakylą. šiemet be-

-- • A . • . -1partijos prezidentą, suorgani- (darbių . pągausė j imąs ypatingai 
zuoti naują valdžią. Karolis, be didelis, nes jąu Šiuo metu yra 
to, tupėjo konferenciją su ge- jų užregistruota per 6,000 žmo- 
nerolu Antonescu, ir tai sukėlė nių. Stipresniems šalčiams už
gaidus, busią šalyje plahuoja-' ėjw, 
ma įvesti kariškių1 diktatūra, čius

reikia manyti, tas skai 
dar labiau pamoksiąs

Britai apsupo ara 
bus teroristus

JERUZALĖ, Palestina, gruo
džio 28. — Tūkstantis britų 
kareivių apsupo 300 arabų te
roristų trijuose sodžiuose ne
toli Nazareto antradienį. < Reik
šta nuomonė, kad arabai pasi
duos, kai pritruks maisto. Gal 
būt, kad britams suėmus šiuos 
teroristus sumažės smurto žy
giai Palestinoje.

Paskutiniųjų kelių savaičių 
suirutė Palestinoje reiškėsi 
tarp ko kita todėl, kad arabai 
yra nepatenkinti britų suma
nymu padalinti Palestiną j žy
dų ir arabų zonas.

. V. ■ / • ■

Britanija turi 3,000,009 
telefonų

. WASHINGTON, I). C., gruo- 
Ižio 28. — Didžiojoje Britani
joje> telefonų skaičius greitai 
pasieks 3,000,000. Viename 
Londone telefonų yra per 1,- 
000,000.’ J

Tačiau Britanijai dar toli iki 
“i pasivys Jungt. Valstijas. 
Vien New< York© telefonų zyra 
daugiau nei 1,500,000. Visose 
Jungt. Valstijose telefonų pri-

19,-
Jungt. Valstijose telefonų 
skaitoma daugiau, negu r ‘ - r ' • f.

SPRINGFIELP, III., gruod
žio 28. — Antradienį federa- 
lis teisėjas Charles G. Briggle 
paskyrė bausmę 36 asmenims 
nuteistiems byloje, iškeltoje 
ryšium su smurto žygiais lai
kotarpiu* nuo 1932 iki 1935 
metų Illinois kasyklų srityje.

Bausmė paskirta tokia—kiek
vienam nuteistajam kalėti po 
4 metus ir sumokėti pinigais 
po $20,000.

Pirm bausmės paskyrimo 
teisėjas paneigė nuteistųjų pra
šymą paskirti naują bylos na
grinėjimą.

Lietuvos Naujienos
Nuo smūgio neteko re

gėjimo ir klausos
Garbės pažvmėjimus 

gavo du lietuviai
Amerikos “Nau-Vėlai vakarę KAUNAS.

, • josios istorijos draugija” (TheDuonelaičio gatve ėjo įsigėrę
btoliai M. ir Pr. Butkai, o pas- New History Society) atsiun- 
kui juos «ėjo Prano Butkaus su-'te Lietuvos laikraščių redakci- 
gyventoja E. Kulck<ė. Tuo lai-'joms pranešimą, kuriame pa
ku pro šalį ėjo Ferd. Smilgys 
ir pamatęs paskui sekant pane
lę, ją užkaibino. Tai pastebėję 
Bdtkai puolė Smilgį ir. lėkda
mi: “ko Tams.a užkalb ni pa
neles”, pradėjo jį mušti. Su
mušę Smilgį, kad jis net nuo 
žemės negalėjo atsikelti, Būt- 

• t

teikia šios draugijos prieš me
tus paskelbto pasaulinio kon
kurso rezultatus. Konkurso te
ma buvo tokia:( “Kaip pasau
lio tautos gali įvykdyti visuo
tinį nusiginklavimą”. Konkur
sas pasibaigė 1937 m. gegužės 
mėnesį. Konkursui buvę atsių-

kai norėjo pabėgti. Tačiau (jjęsjsta iš viso pasaulio kraštų 3,- 
* ” ’ ' " ’ ' ’ ’ 208 referatai. Pirmą premiją

laimėjo Catherina Lydia De 
Ligt — Van Eossem iš Šveica
rijos. Viso buvusios duotos: 3 
pasaulinės premijos (1,000 dol. 
— 600. dol. — 400 dol.), 6 kon
tinentinės premijos po 200 dol. 
ir 40 tautinių premijų po 50 
dolerių. Be to, 160 referatų iš 
43 kraštų gavo garbės pažy
mėjimus. Garbės pažymėjimus 
gavusių referatų tarpe yra ir 
du referatai iš Lietuvos. Jų 
autoriai: Balys Giedra iš Ma
rijampolės ir Eduardas Rusec- 
kas iš Kauno.

pro šalį karininkas juodu sulai
kė ir perdavė policijai.

Smilgiui kietais neišaiškintais 
įrankiais buvo sunkiai suža.o- 
ta galva', nuo ko įvyko smege
nų sutrikimas. Tai atsiliepė į 
jo regėjimo ir klausos organus, 
nes dabar Smi.gys kai.ia aki
mi nieko nemato ir kairią ausi
mi negirdi.

Vakar / Kauno Apygardos 
Teisme Butkai kaltais neprisi
pažino. Norėdami išvengti bau
smės, nors ir broliai, stengėsi 
vienas kitą kaltinti. M. Butkus 
aiškino, kad Smilgį mušė Prsv 
nas Butkus, dėl to, jog Smilgys 
įžeidė jo panelės — Kulok-tės 
garbę. Tačiau liudininkai tvir
tino, \ kad Smilgį mušė 
todėl teismas ir abudu 
dč po 2 metu s. d. kai. 
Butkai buvo suimti.

Nubaudė 22 lietuvius

abudu, 
nubau- 
Abudu

Savotiški “Sijamo 
dvynai”

VILNIUS. — Gruodžio 3 d. 
Vilniaus miesto Storasta admi
nistraciniu budu riubaudė 22 
vilniečius lietuvius, nuo 10 iki 
250 auksinų piniginėmis baudo
mis, arba nuo 5 iki 13 dienų 
arešto.

Visi šie lietuviai nubausti 
ryšy su kaltinimu, jog šių me
tų vėlinių dieną, kapuose, priedieno-

Vilniui mirusių lietuvių kapų giedoję 
lietuvių .tautos himną. Nubau
stųjų tarpe daugiausia yra aka
deminio jaunimo.

Ties PrienaisKAUNAS.
Nemune plaukiant tirštam ižui, 
ntA> šių metų gruodžio 6 d. su
sisiekimas bet kuriomis persi-

čius

VILNIUS. — šiomis 
mis * vienas ūkininkas į 
atvežė iš kaimo savo trijų mė
nesių vaiką, norėdamas, kad 
daktarai1 chirurgai padarytį 
jam operaciją. Mat, prie to 
vaiko pečių buvo galva žemyn 
priaugęs kitas mažesnis vaikas. 
Tačiau nė vienas gydytojas ne
sutiko daryti tokios operaci
jos, kad atskirtų tuodu vaiku. \ kėlimo priemonėmis per Nemu- 
Ukininkas dabar nori važiuoti |ną nutrauktas. Be to, persikė- 
j Varšuvą, tikėdamas, kad gal limas per Nemuną, saugumo 
ten daktarai sutiks padaryti tą • sumetimais, atitinkamų įstaigų 
atskyrimo Operaciją. ’yra uždraustas.^yra uždraustas.
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Trečiadienis, gr. 29, lOS?

Pasklydo žinia, kad naujam 
miestui sklypai jau išporce- 
liuoti. Valdininkams ir įvairiems 
įstaigų tarnautojams pirmeny
bė gavime ir pasirinkime skly
pų. Milda pradėjo įkalbinėti Al
biną, kad ir jiš pasinaudotų pro
ga Ir įsigytų sklypą, o vėliaus 
gaį ir namą, nes jai *jau nusi
bodę gyventi šiame užkampyj, 
kur tik su šunimis—trimis kur
tais kasdien matosi'; gi pro lan
gą tik apsusę stogai riogso. Mil- 

Kitą dieną apie apypietę, vėl da išauginta plačiame gamtos 
kažkas pabeldė j • duris. Milda 
išgirdo kažką žingsniuojant 
prieškambariu ir jos miegamo
jo tarpdury ji paipatė savo te-

(Tęsinys)
—/Tik mane čįą viena palik- 

,sit ... —prabėgo mintis Mildos 
galvoje ir ji tik-tik susilaikė 
nepravirkusi.—Bet juk aš ne 
viena—galvojo ji—aš turiu to
kį, gražų sūnelį, kuris visuomet 
su manim bus. Jis nepaliks sa
vo mamytės vienos; jis bus ge
riausiu ir brangiausiu jos drau
gu, kol tik ji gyva bus < 
ji pabučiavo savo mažytį

horizonte ir dej to jai’ čia at
rodė it kalėjimas.

Albinas sutiko su Mildos nuo
mone šiuo reikalu ir netrukus 
ne tik sklypą įsigijo, bet ir na
mą pasistatė. Namą statant,Milda

pabu- Albinas atliekamas nuo tarny-
buvo

neatvy-

atvyks, 
oras—>

—O, tėvelis!—sušuko, 
ir stipriai apkabinusi jį 
čiavo. Tėvas visuomet 
jos geriausias draugas.

—Ar... ar mamytė 
ko?

—Ne, tie šiandien, ji 
kai bus kiek šiltesnis
norėdamas įtikinti Mildą, jog ir 
motina ją myli ir rūpinas’, įro
dinėjo tėvas. Bet Milda žinojo, 
kad motinos perdaug užgauta 
širdis ir kad ji neatvažiavo dėl
to, kad negali Mildai dovanoti už 
juos sauvališką pasielgimą, pa
lyginus dar taip jauname am
žiuje. Mildai šiuo momentu vis
kas atsistojo prieš akis ir taip 
griaudu pasidarė, kad jos akys 
pasiiuvo ašaromis. Ji greit nu
kreipė veidą sienos pusę, kad 
tėvas nepastebėk ų. ,

—Na, na, na, dabar tu tuii 
ir.ažesnį už save verkimui... 
pradėjo tėvas—Dabar prieš ta
ve ne tik tavo bet ir tavi su
pa irs ateitis ir laimė.

—Tėveli! . .. drebančiu balsu 
prabilo Milda--ar tu mane kal- 
t ini?

— O ne! Kaip aš galėčiau Jave 
kaltinti?

Albinas 'suaugęs vyras, 
rūktų jį kaltinti, bet aš 
nedaleidžiu. Aš manau,

tada' 
u to 

kad 
jus dabar laimingiausia šeimy
na pasaulyj ir visos kaltės neto 
ri jokios reikšmės. Tu Mildut, 
išmesk iš savo galvos tas tave 
kankinančias mintis, ir pama
tysi kokia laiminga jausies. Be 
to, neužmiršk, kad tavo tėvas 
visuomet tavo geęas draugas.

—Ačiū tėveli...—spausdama 
tėvo ranką prie lupų tarė Mil
da. _

Laikas bego. Milda praleido 
ištisas denas tik savo kūdikio 
priežurai. Retkarčiais ji už
eidavo pas vienus pažįstamus, 
valandėlę kitą praleisti tai ir 
viskas. Albinas pradėjo vis daž
niau ir dažniau užtrukti, vėlai 
naktimis pareidinėti. Milda ban
dė paveikti ’jį gražiuoju ir pik
tuoju, bet mažai gelbėdavo. Al
bino namuos buvimas priklau
sė daugiau nuo jo draugų, ne
gu nuo jo žmonos.

bos valandas praleisdavo prie 
daržo ir kiemo sutvarkymo. 
Sklypas buvo labai gražioje vie
toje. Vytauto bulvaras atsirėmė 
tiesiai* į jų namus gi pro vieną 
šoną tęsėsi Birutės gatvė, pro 
kitą Kęstučio Daržas ėjo pakal
nėn. Daržo gale Albinas paruo
šė lyseles daržovėms. Vienoje 
ir kitoje pusėje užvedė sodną 
vaismedžių, o per vidurį vedė 
alėją, abiem pusėm gražiais krū
meliais apsodintą^ kurios gale, 
ištiesė velėną * pievelę, o vidu
ry jos įtaisė gražią vejelę laz
dynais ir žilvičiais išpintą. Mil
da negalėdavo atsidžiaugti, ma
tydama tokį Albino atsidavi
mą namams, ji jau pradėjo ma
nyti, kad visi jos iki šiol turė
ti vargai, tos ilgos vienišos va
landos, pasibaigė ir dabar pra
sidės tikrai gražus šeimyniškas 
gyvenimas. Bet, deja, neilgai 
jai teko džiaugtis. Kaip tik na
mas buvo įtaisytas, Albinas ir 
vėl pradėjo rėčiaus namuosi 
buvoti.

Vėl prasidėjo draugai, prefer
ansai, išsigėrimas ir namų už
miršimas. . -

Milda kartais ašarodama 
skųsdavosi Albinui, kad ji bi
janti čia naujoje ir mažai gy
venamoje vietoje. Ypač vaka
rais, ji kartais’ net savo šešėlio 
išsigąsdavo.

Albinas patarė priimti Mor
tą į namus kaip nuolatinę tar
naitę; esą, pora dešimčių litų 
per mėnesį nesudarys didelio 
skirtumo, o Milda turėsianti 
daug daugiau pagelbos namuo
se ir ramiaus jausis.

Milda neturėjo nieko prieš 
‘tokį Albino pasiūlymą, nes Mor
ta visvien ko nė nuolatos pas 
ją būdavo išskiriant naktis. Ji 
pagelbėdavo Mildai visus sun- 
usrtius darbus atlikti ir, be to, 
ji labai buvo prisirišusi prie 
Algučio.

Bet Milda ne tokio atsakymo 
iuo Albino laukė. Ji manė, kad 
pasiskųsdama atkreips jo dė
mesį į tai, kad Milda norėtų 
matyti ji namuos dažniau. Po 

"darbo valandų, išeiti su j irt),

(ACME-NAUJIENV Eolo] 
CiRYšTA Į TEATRĄ.—Mil- 
dred Harris Chaplin buvusi 
mūviu žvaigždė, kada apie 
daugumą dabartinių žvąigždių 
dar niekas ir negirdėjp, da
bar' vėl bando sugryšti į te
atrą. Ji taipjah mokinasi ir 
dainuoti, tikėdamosi dirbti 
i*adio operetėse. Savo laiku 
ji buvo žmona garsaus ko
miko Čharles Chaplin, bet. 
su juo išsiskyrė.

meiliau-

drauge laiką praleisti. Bet Albi
nui tas nerūpėjo. Dažnai Mil
dai prisimindavo dar netolima 
praeitis, kada Albinas visur ją 
sekiodavo, kalbėdavo
sius žodžius; žadėdavo rojų že
mėje. ..O dabar? Jis gyvena 
sau; rod*ds, visiškai užmiršdamas 
jog jis turi gražuolę žmoną ir 
taip į jį panašų sūnų Algutį.

—Nieko, visiškai nieko—ra
miai atsakė .vyriškis.

--Manau, kad tamsta apsi
lenki su mandagumo dėsniais, 
kalbindamas nepažįstamą moterį 
gatvėje. .?

—Bet aš tamsta'pažįstu ne 
visai mažai, o esu girdėjęs apie 
tamstą dar daugiau; gi ptfts 
persistatyti dar neturėjau pro
gos ... Esu Zigmas švelnys.

—Aš juokių pažinčių Vidur
kiais gatvėj ę nedarau ir pa

lik tamsta mane1 ramybėje— 
jau' supykusi tarė Milda.

—Nei per Šį, fnišką tamsta 
neleisi man eiti šalia tamstos?

Milda tylėjo. Zigmas tęsė to
liau: į !

—Kaip kad rusai sako:--- 
draugai iš nelaimes; aš gi ma< 
niau, kad mes busime atsitikti- 
ni draugai. <. bet tamsta tam 
priešinga, nors ir žinai, kad aš 
esu tamstos artimiausias kai
mynas ir kad man buvo lem
ta i šj vakarą eiti tuo pačiu lai
ku ir/ taku, k ^„apsaugojus 
silpnutę moterį nenumaty
tų patamsio net&ęti/mų,.. — 
žingsnį paskiau/ Mildą sekda
mas, Zigmas kąibėjo lyg už
sukta mašina. 3 . /

—Ar galiu aš eiti šalia tam
stos ?—vėl švėihiai paklausė 
jis. Milda tylėjo.

—Tyla—ženklas sutikimo .. . 
tarė Zigmas, ir gretinosi šalia 
nakties tamsoje, liekno, grakš
taus ir išdidaus silueto.

Valandėlę jie ėjo tylėdami: 
atrodė, kad Zigmas nuilso be
kalbėdamas, o Milda nesuvok
dama ar nenorėdama ką nors 
sakyti—orgi tylėjo.

r

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI
DRĖGNI PLOVINIAI 
UŽ 10 SVARŲ

Išgaruodinti Drėgni
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI • 

MARŠKINIAI (RANKOM . BAIGTI)

VIRŠ TO A n 
, ‘♦G svar.

Ploviniai
L1UOSI — NE SUSUKTI
71^ KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY CO.
TELEFONAI: Lafayette 9211. Priemiesčiuose: Summit 190—Cicero 2700

* "M ii f i/uUiaa

MUMS MALONU PRANEŠTI
75-K?V METŲ SUKAKTUVES

CENTLIVRE BREWERY
PABANDYKIT MŪSŲ 

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ” 
Specialiai padarytų minint jų DEIMANTINI JUBILIEJŲ

Gauti šį Speciali 6 Menesių Senumo žiemos Alų šventėms pašaukit 
PULLMAN 9200

RITZDIST.CO.
10411 S. Michigan Avė. J. K. Sharkey, Mgr.

sšsssass

—Gražus veikalas šią savai
tę rodomas—prabilo Zigmas— 
“Dvi Gražuolės Kurios Sužavė
jo Paryžių“ ... Gražus ir už- 
vardinimas.—‘Zigmas tartum 
ieškojo žodžių, kurie sužadintų 
Mildą prabilti.—Ir įsivaizdink 
tąmsta. į Francuzijos revoliu
ciją įpintas gražiausias roman
sas!

(Bus daugiau)

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t • 
ment ir magnę* 
tie blanksta ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Rėmkite Atsakančią
Degtinas OLSELIO

ĮSTAIGĄ
Jųsų Draugas Žydukas

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

fcl    >■■■ II < II I . I I !!■

ADVOKATAI

NATHAN KANTER JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Mutual Liq-~r Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801

•kaityto-JERH Naujienų
<4 n ai ty tojai prašomi

•1tJ t taa 
tknlbiaai

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLAREMONT A VE 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutari}.

nuO

18939

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

Telefonas boulevard 1310
Ketvirtadieniais it Sekmadieniais— 

/ pagal sutartį.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

st.

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

ROSELAND—CHICAGO, TLI 
Tel. PULLMAN 1193-827'.

A. Montvid. M. D
West Town State Bank Bldų. 

2490 WE8T MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. nuo 2 iki < v. p. p. ir nuo 7 

iki 9 v. vak. * Trečiadieniais ir 
Sekmadieniais susitarus - 

OFISAS IR REZIDENCIJA 
1300 So. Fairfield Avė, 

Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Te!.t Boulevard 7820 
Namų Te!.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 .vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiek nuobodžių dienų jau pra
bėgo; kiek ilgų naktų, belau
kiant Albino sugr|žtant... Iš 
karto ji rūpindavosi kad su juo 
kas blogo neatsitiktų; vėliau 
priprato prie esamos padėties 
ir tik skaudus gailesys nuola
tos spausdavo jos krutinę ir 
dažnai pati savęs paklausdavo 
—Kodėl, kodėl aš tokia nelai
minga?

Praėjo kiek laiko ir Morta 
visiškai apsiprato šiukždų na
muose. Milda buvo labai pa
tenkinta jps patarnavimu ir 
dažnai patarimu iš jos patyri
mo. Dabar Milda jautė pakan
kamą saugumą vaikui, palie
kant jį su Morta, todėl ji nu
tarė daugiau nesėdėti per ištisus 
/akarus namuose, o išeit bent į' 
kinomotografą.

Per kelerius paskutiniuosius 
metus ji beveik nelankė teatrų. 
Ji geriau pasirengusi atsižadė
ti nuo visų pasilinksminimų, ne
gu palikti' savo mažą sūnelį ne
tinkamoj priežiūroj.

Tuo metu kaip tik ėjo labai 
Įdomi filmą ir vieną, vakarą 
Milda atsidūrė kipo teatro .lor 
žoje/ kur ją pasitiko keletas 
buvusių pažįstamų veidų, vyrų 
3ii šypsena ir moterų su pa
lieptu žingeidumu

Kai seansas pasibaigė ir.Mil
da apleido ložą, tai visa eilė jos 
pažįstamų vyrų,, laukiamajame 
ir prie durų, siūlėsi ją palydė- 
;i į namus bet ji visiems pa
dėkojo ir manė laimingai pa
sprukusi iš tos vyrų malonės, 
taip panašios į netolimą praei-

.Kuomet Mįlda artinosi prie 
miško, , kurį ji turėjo pereiti, 
kad pasiekti ’namus-^skėrsai 
gatvę, linkui jos, ėjo koks tai 
vyras. Mildą kažkoks nerimas 
jerbčgo, bet ji dėjo visas pa
dangas . sužadinti savyj dra- 
ją. jiegų kartaįs nepažįstamasis.1 
ieškotų kokių priekabių.

—Labų vakarą, ponia!-—Labą vakarą, poniai—pra-| 
’0!fė vyriškis, kurio balsas vis 
ik Mildai atrodė pažjstamąs— 
Cur tai girdėtas. Milda nieko 
te atsakė.'

Dovanok, ponia; ar • tamsta 
nane girdėjai?—jau šalia Mil
dos eidamas’ tarė vyriškis.
. —- Ko tams tai reikia ?—pa
klausė Milda. '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGAAHBULANCE

DIENA IR:NAKTĮ .r : . ■......
Visi Telefonai YARDS 17414742

4605-07 So. Herinitage Avė. 
4447h .South Fairfield Avenue

i. i, Tel t.AFAYETTE 6727
" 1 1 !' t'|. " . ..................... 1...........  "<« 1,1111 '■ ..........

f! A 4 koplyčios visose
• I—LCZ d 1 Chicagos dalyse

AKIU SPECIALISTAI

SOI

1824
3395

—" 1 ......................................................................... : i • i ii

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

P. šALTIMJERAS.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namu Tel.—Hyde P ark

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

, Tel. Prospect 1012
• i % ’ j v* * r * • . 1 * z * 1 ’ 1

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

, Dr, Margeris /
3325 So. Halsted St '

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Kiti Lietuviai Daktarai

r

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chieagos,
Cicero J 

Lietuvių I 
Laidotuvių ■ 
Direktorių 1
Asociacijos

Ambulanee 
k Patarnavi- 
k mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME
• KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo U ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Partc 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak.
• išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

P. J. RIDIKAS
3354 §o. Halsted Stfeet Boulevard 4089

,i I I i, .i~.i ■ .»•

I. J. ZOLP Phone BouL 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566
i,.,, i' r — ',i« u 'i i -A. Ii i , . 4 - .

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

; S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 1 Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Enst lOSth Street Tel. Pnllman U87O

JUOZAPAS EŲDEIKIS IR TĖVAS
4704 So./Western Avė. Phone Virginia 0883

|| ■ «■ Wi wyi

J. LTULEVICIUS I
43.48 So- California Avenue Phone Lafayette 3572I ...  1 h w I

■*

_____   — • - it • ■■ •   . .. ,

/ A. MASALSKIS • • ' / >..
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139 

. ■.«i».....i ....... ...............................*............ i., n ................... ■ ,....................... ...............

A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142

jįhO South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wvst 35th St. 

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

^edėliomis pagal sutartį.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
V

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir ned«l. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

TelefrfnHs Repuhlic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
TS6 We«f 35th St

Qdi*. of 35th and HalsteJ Sts.
Ofiąb valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti
Re*. 4910 SO. MICHIGAN RLVD

Tel. Kenwood 5107

Telefonas Varde 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Garsinkite
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Trečiadienis, gr. 29, 1937

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
1S SU W» APSKRIČIO SVV APAVIMO

Suvažiavime dalyvavo 14 kuopų su 42 delegatais. — 
Valdyba su mažais išėmimais pasil ko senoji. — 
Pirmininkas ir sekretorė buvo pagerbti. — Bere ka
lingas ginčas. — Pusmetinis suvažiavimas nutarta 
laikyti A’iguippa, Pa.

PITTSBURGH, PA. — Gruo
džio 19 d., Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje įvyko S. 
L.A. 3-čio apskričio kuopų me
tinis suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 14 kuopų su 42 delega
tais.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
1:30 vai. po pietų. Į Mandatų 
Komisiją apskričio pirm. J. P. 
i4i icris paskyrė: J. Virbcką 
(lo kp. delegatų), J. Gatavecką 
(1l8 kp. delegatą) ir V. J. Ko- 
l.čienę (40 kp.).

Kol Mandatų Komisija man
dagus sutvarkė, apskričio pirm. 
J. P. Mi leris pakvietė SLA vi- 
ce-prezidentą J. K. Mažukną tar
ti keletą žodžiu. SLA. vice-pre- 
zidentas savo kalboje palietė gy
viausius organizacijos reikalus, 
ragindamas kuopų veikėjus dau
giau dėmesio kreipti į SLA rei
kalus. Jis prašė, kad kuopų vei
kėjai pasidarbuotų praplatini
mui Susivienijimo albumo.

Po Mažuknos kalbos mandatų 
komisija pateikė savo raportą, 
ir tada sekė tvarkos vedėjo rin
kimas. Tvarkos vedėjais vien
balsiai buvo išrinkti apskričio 
pirmininkas J. P. Milleris suva
žiavimo pirmininko pareigoms 
eiti ir S. Eakanas išrink.as sek
retorium. • «

Po skaitymo ir priėmimo pra
eito suvažiavimo protokolo sekė 
valdybos ir komisijų raportai. 
Iš raportų paaiškėjo, kad ap
skritis praeitais metais turėjo 
3 parengimus: koncertą su pra-. 
kalbomis (kalbėjo Jaunuolių ko
misijos narys Keistutis Michel- 
sonas iš Brooklyn, N. Y., o dai
nininkai buvo iš Cleveland, O- 
hio.). Gerb. J. Jarus buvo pa
rūpinęs ir atvežęs dainininkus 
į Pittsburghą specialiai apskri7 
čio koncertui. Vasaros metu bu
vo surengtas sėkmingas pikni
kas ir praeito lapkričio 10 d. 
buvo surengta vakarienė. Prie 
parengimų daugiausia yra pasi
darbavus rengimų komisija, ku
ri susideda iš veiklių darbuoto
jų, būtent: M. Zdankiėnės, E. 
Saveikienės, J. K. Mažuknos, M. 
Dalkienės ir Baltrušaičio.

Iš parengimų finansiškai ge
riausiai yra pavykęs piknikas, 
bet dvasiniai arba kaip, sakant 
moraliai, tai visi parengimai bu
vo sėkmingi.

Iš turto raštininkės B. Saba
liauskaitės ir iždininko K. Šin
kūno raportų pasirodė, kad ap
skričio ižde yra apie trys šimtai 
dolerių.

Skautų organizavimo komisi
ja, kuriai vadovauja Povilas 
Dargis ir Dr. J. T. Baltrušaitie
nė, p. Dargis padarė pranešimą

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

TURINYS :

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

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

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

Adalas.
Kas buvo Vladimiras Čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”

komisijos vardu. Būtent, kad 
praeitą vasarą buvo surengtas 
sėkmingas Lietuvos Skautų su
tikimas Pittsburghe ir organi
zavimas skautų eina sėkmingai 
pirmyn.

Raportams pasibaigus, eina
ma prie nepabaigtų reikalų, ir 
čia apskričio iždininkas K Šinr 
kūnas iškelia Pittsburgho Drau
gijų atstovo p. P. Pivarcno ke
liones į Lietuvą lėšų apmokėji
mą. Mat, p. Pi’varonas Užsienio 
Lietuvių Kongrese atstovavo 
Pittsburgho Draugijas. Prieš p. 
Pivarono išvykimą į Lietuvą 
Draugijos buvo žadėjusios p. 
Pivaronui per parengimus su
kelti $300. Buvo išrinkta ir ko
misija iš Draugijų atstovų. Ko
misija turėjo rūpintis, kad tie 
trys šimtai dolerių butų sukel
ta.

Komisija darbavosi ir sukūlė 
tik vieną šimtą dolerių, bet be
sidarbuojant pačioje komisijoje 
pradėjo reikštis nesantaika ir 
darbas buvo nutrauktas. Tokiu 
budu p. Pivaronui dar nėra at
lyginta $200.

Šinkūnas keldamas šį klausi
mą suvažiavime motyvavo, kad 
apskritis turi šiuo reikalu ką 
nors veikti, nes jo iniciatyva ir 
Draugijų atstovų susirinkimas 
buvo sušauktas. Tačiau kiti de
legatai nurodė, kad apskričio at
sakomybė baigėsi' su draugijų 
atstovų susirinkimo atidarymu, 
ir tas reikalas dabar priklauso 
ne kam kitam, kaip tik Draugi
jų atstovų išrinktam komitetui.

Bet vistiek šis klausimas su
kėlė daug ginčų ir buvo šiek 
tiek pasikarščiavimo. O tų visų 
ginčų ne tik šiame suvažiavime, 
bet ir Draugijų išrinktame ko
mitete priežastis yra' ta, kad 
daugumas Draugijų yra nepa
tenkintos p. Pivarono užimta 
pozicija Užsienio Lietuvių Kon
grese.

Be to, tas pats klausimas bu
vo pakeltas apskričio suvažiavi
me apie metai ir pusė. Būtent, 
buvo padarytas tuo reikalu ir 
atitinkamas nutarimas. Tad ir 
šiame suvažiavime nutarta lai
kytis pirmesnio tarimo.

Pasirodo, kad ginčas buvo be
reikalingas.

Naujuose sumanymuose buvo 
nutarta, kad apskritis paimtų 
garsinimą Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje ant stei- 
čiaus dekoracijos už $25, ir kad 
tenai butų įdėtas SLA garsini
mas.

Iš kuopų delegatų pranešimų 
pasirodė, kad nariais skaitlin
giausia apskričio kuopa yra 40 
kp., pittsburghinė. O tuo tarpu 
turtingiausios kuopos yra 95 iš 
Coal Centre, Pa., ir 258 iš 
Washington, Pa.

Parengimų, tur būt, daugiau
sia yra rengusios šios kuopos: 
40 kp., Pittsburgh, Pa.; 247 kp., 
Aliųuippa, Pa., ir 195 kp., Pittš- 
burgh, Pa'. Kitos kuopos tai ma
žai ką yra rengusios.

Priėjus prie valdybos rinkimų 
vienbalsiai išrinkta visa senoji 
valdyba ir komisijos su mažo
mis išimtimis. Valdybos sąsta
tas yra toks: prezidentas J. P. 
Milleriš, vice-prezidentas Vytau
tas Virbickas -— naujas, sekr. 
S. Bakanas: fin. rašt. B, Saba
liauskaitė, iždininkas K. Šinkū
nas,- organizatorius Charles K. 
Pikelis.

Turto Kontrolės Komisija su
sideda iš J. Virbicko, V. J. Ko
nčienės ir Julės Bikinaitės —

iš M. Zdankiėnės, E. Saveikie
nės, A. Janulevičiaus — naujas, 
M. Dalkienės ir J. Baltrušaičio.

šiame suvažiavime buvo nu
tarta vienbalsiai vieną Susivie
nijimo Albumą padovanoti ap
skričio tunto raštininkei B. Sa
baliauskaitei ir antrą pirmipin- 
kui J. P. Milleriui. Tas buvo pa
daryta su tikslu pagerbti šiuos 
apskričio darbuotojus už jų ne
nuilstamą darbavimosi organiza
cijos gerovei.

Reikia pasakyti, kad tiek Sa
baliauskaitė, tiek Milleris yra a- 
budu Amerikoje gimę jaunuo
liai, ir abudu yra nuoširdus Su
sivienijimo darbuotojai. Kitiems 
metams apskričio išrinktoje, vai-, 
dyboje jau yra':6;ir?l'3”čia gimę 
jaunuoliai. Reiškia apie pusė. 
Štai jų vardai: J. P. Milleris, B. 
Sabaliauskaite, V. Virbickas, J. 
Bikinaitė, M. Zdankienė ir E. 
Saveikienė.

Kitas suvažiavimas, kuris tu
rės įvykti gegužes mėnesį, nu
tarta laikyti Aliųuippa.

Prieš suvažiavimo uždarymą 
atsistojimu pagerbta mirę SLA 
nariai.

Tuo ir baigėsi šis suvažiavi
mas. Reikia pasakyti, kad su 
mažais išėmimais jis buvo sėk
mingas ir praėjo draugiškoj 
nuotaikoje.

—Reporteris
_ ___________ X

Pasimirė senas pitts^bupghietis 
Jonas Bikinas

PITTSBURGH, PA. — Lap
kričio 17 d. pasimirė Jonas Bi
kinas ir lapkričio 20 d. buvo pa
laidotas šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis Jonas Bikinas paėjo 
Iš Lietuvos (Izunavesų kaimo, 
Raguvos parap jos). Atvyko iš 
Lietuvos tiesiai į Pittsburghą ir 
Pittsburghe išgyveno apie 41' 
metus be pertraukos. \

Paliko didžiausiame nuliudi-; 
me žmoną Prancišką ir gražiai! 
išauklėtą šeimyną, būtent, Joną, 
Juozapą, Stasį, Povilą, Albertą, 
(pastarasis lanko Pittsburgho į 
Universitetą ir yra pasižymėjęs 
plaukikas), Julę, kuri jau kelin
ti metai tarnauja SLA 40 kp. 
valdyboje .kaip iždo globėja ir 
šiais metais buvo išrinkta į 3- 
jid apskričio valdybą, ir Alice.

Taip pat reikia pasakyti, kad 
Bikinų šeimyna nuoširdžiai dar
bavosi ir dėl antrojo transatlan
tinio skridimo. >

Sakoma, kad turįs giminių, 
bet giminės ir nesirūpina laido
tuvėmis, nes nėra turto. Velio
nis Brindza paėjo iš Lietuvos 
(Nemunaičio parapijos, Alytaus 
apskr.). Apie 30 metų išgyveno 
Amerikoj e. —Koresp.
. .1

Lietuves sportininkų sutiktuvių 
komitetas dar nėra baigęs darbo

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
Gruodžio 22 d. Sportininkų su
tiktuvių- komitetaskolkas vis 
negali baigti darbd/ Turi kliū
čių su tikietais, garsinimais ir 
su kitokiais visokiais reikalais.

Sportininkų sutiktuvių komi
tetas susideda iš Tautininkų .ir 
biznierių; rodos,'Kad tokie dide- 
Ii žmonės seniai*/turėjo darbą 
baigti, bet vis negali prieiti priė 
galo. ‘ .

Skautų .sutiktuvių komitetas, 
kuris susidėjo iš paprastų žmo
nių, baigė savO^darbą į 3-čią 
dieną po parengimo;

Pittsburgho Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Draugijos metinis- 
suvažiavimas įvyksta sausio 23> 
d. Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje yra rengiama šauni 
vakarienė kapinių naudai.

Vakarienės Rengimo Komisi
jos pirmininkė V; J. Količiene. 
patarė visoms Pittsburgho ir a- 
pylinkės moterims, kad sausio 
23 d. visai nevirtų namie vąka- 
r ienos ir kad visi dalyvautų ka
pinių rengiamoj vakarienėje.

; —Koresp.

TELEFONO
MOKESČIU SUTVARKYMAS

. t ' "'I--

Illinojuje įeis į galią

SAUSIO MENESĮ
. ‘ •

. ■ - - ■ .. * I /
-;-1' r X

{vyko Illinojaus Valstijos įvairių telefono mo- 
' .... t ’ 1

kesčių pertvarkymas, kuris kaip apskaičiuojama, 
visuomenei sutaupys apie $2,600,000 į metus.

Illinois Bell Telephone Company rengiasi tuos
‘ * * * 

pakeitimus savo abonentams pranešti. Tų naujų 
ihokesčių smulkmenos taipgi jau yra Bell Tele
phone biznio ofiso bylose.

Per praeitus metus musų' biznis pagerėjo. Bet, 
sąryšy su naujais mokesčiais ir pakilusiomis al
gomis,, buvo ir didesnios bei neišvengiamos išlaidos.

Vienok, kompanija eina prie įgyvendinimo tų 
nauju telefono mokesčių dydžių, tikėdamosi, kad 

' biznis ir toliau gerės ir kad padidėjęs telefono var
tojimas mažiausiai dalį padengs tų nuostolių, kurie 
susidaro mažinant mokesčių dydi.

Kai kurios naujų mokesčių dydžio klasifikaci
jos suteiks neabejotinus kostumeriams patarnavi
mo pegerinimus ir santaupas. Tikimasi, kad tai pa
darys telefono patarnavimą Illinojaus gyventojams 
net vertesniu. « I

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

1739 SO. HALSTED STREET nauja.
Chicago, III. , Parengimų Komisija susideda

GARSINKITES “NAUJIENOSE

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

DR. P. H. STEVENS
81 N. State St., Chicago. II).

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams/ 

pažystamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliami į Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių. z '

Savininkai J. D,. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. . Calumet 7937

Negerai būti visų užmirštam
PITTSBURGH, PA. — Gruo

džio 13 d. pasimirė Aleksandras 
Brindza Pittsburgho Miesto 
prieglaudoje. Sveikas būdamas 
nesirūpino priklausyti jokiai( 
Draugijai, ir kadangi jokio tur-:. 
to nepaliko, tai numirUa U&fį 

’ kam rūpintis nė laidojimu.

LIETUVON
• '.E’" ■’ f

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

_ ‘ v

jame Greitai, Pigiai ir
Saugiai. t

• < . X ... • • . .1 ,

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS ;
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

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

A

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
LIETUVIŲ ŽAGAK1EC1Ų KLIUBO 
;937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—-P. Arlauskas, 656 Belden 
Ąve.; A. JinąviČia—pirm, pagelb.. 
8852 So. California Avė.; Sophle 
AmbrozaitŠ—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2589 West’ 46th Pla.; A. Ra- 
maš Juškienė—fin. rašt. pągelb., 
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrosas—kasin., . 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz. 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas. 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas-—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

-maršalka, 4780 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, 'Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

(UMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mlninkas, 3446 W. Pierre Avė.: 
A.nton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
\Vabansia Avė., tei. Humboldt 
22*5; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė,;'A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 T^e Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka. 3222 Pierce Av.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwelr St.; Adam Su- 
baitis—pirm, parelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Westem Avė.: Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius. 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; TrUs- 

' tistai— Adam ’Subaitis, Anton 
TamkeviČe ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viČe, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

TAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas. 3267 So. Halsted st.: P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas. 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 38vd St.: J. Balčiūnas—ka
sierius. $200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirma penktadienį. 7:30 vai. vak. 
3183 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

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

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St.. Chicago. TU., tel. Prosnect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb.. 2718 West 48rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro. UI.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Rlace. Chicago. III.; Mrs. Ida Ka- 
Hnsken— kasos p'nhėja. 7204 So. 
Rockwell St, Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.. Chicago. III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kačinske n 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 450J So. Paulina St. (Tel. 
Roulevard 4552). Chicago. TU.

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

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas: Pro- 

i tnkolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perrv Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose- 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbinirkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

Buy gloves with whot 
it savęs

r«lk*to K* ar

t A n* irarfuoi
u pirittaaltM ar kr kita. 

Pharm»ca» O*.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

f
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Nawa

Publlshed Daily Except Sunday by
Fhe Lithuanian New« Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone GANal 8500

Subscription Kates:
>8.00 per year in Canada
|5.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

------------------- — ' .. —i------------

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

88.00
4.00
2.50

Metams — 00
Pusei mėty — ___ ___  4.00
Trims mėnesiams _____ ___ 2.00
Dviem mėnesiams _____ ___  1.50
Vienam mėnesiui ,__ _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________ -------  8c
Savaitei ---- -------- „r__ /. ____  i8c
Mėnesiui ______ —__„ 75v

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ................ ............ $5.00
Pusei metų .......... . .......... 2.75
Trims mėnesiams _____ 1.50
Dviem mėnesiams __ __ ____  1.00
Vienam mėnesiui _____—_ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) (

Metams :......____
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
BĮ. Telefonas Canai 8500..

Kiek pajamų turi šeima per metus
J. V. agrikultūros departamentas apklausinėj o 22,- 

644 čia gimusių baltveidžių- šeimų, gyvenančių mažuose 
miesteliuose, įvairiose valstijose, ir patyrė, kad viena 
šeima turi vidutiniai $1,100 pajamų per metus. Kai ku
rios šeimos, suprantama, uždirba daugiau, kitos mažiau.

Pagal šitų apskaičiavimą išeina truputį daugiau, 
kaip $20, per savaitę.

Beveik visi tie žmonės, žinoma, turi savo namus, ki
taip šeima su tokiu uždarbiu vargiai galėtų pragyventi.

Agrikultūros departamento atstovai netikėtai sura
do, kad vidutiniškas sodžiaus gyventojų uždarbis pieti
nėse valstijose yra aukštesnis, negu Šiaurėje arba Va
karuose. Pavyzdžiui, iš 1,816 šeimų North Carolinos ir 
Mississippi sodžiuose pusė uždirbo pernai metais vidu
tiniškai po $1,548; iš 2,675 šeimų Georgia ir South Ca- 
rolina valstijose, pusė turėjo pajamų po $1,125 arba 
daugiau. -

Tuo tarpu Illinois ir Iowa valstijose vidutiniškos 
metinės vienos šeimos pajamos pernai metais buvo $737 
— žemiausia vidutiniška skaitlinė visame krašte. Šito
se valstijose į sodžiaus gyventojų pajamas skaudžiai 
atsiliepė pereitųjų .metų vasaros sausra.

Kaip matome, sodiečių gyvenimas Amerikoje yra 
dar gana vargingas.

nuomone^ yra įsitikinimas, kad “tikslas pateisina prie
mones”. Komunistai tiki, kad jų tikslas esąs taip svar
bus, jogei jisai pateisina vartojimą bet kokių priemonių.

• . . * - \ <• '

’ “šita idėja”, sako prof, John Dewey, “yra'taip 
giliai įstrigusi į komunistų galvas, kad ir mūsiškiai 
radikalai jos griebiasi ir net, pasiremdami ja, pa
teisina dabartines žudynes (Sovietų Sąjungoje). 
Bet iš tiesų, priemonės, kurios; yra vartojamos, nu
lemia tikslą arba pasėkas, kurios tikrumoje būna

- pasiektos. • 1
“Priimdami Trockio kryptį, Amerikos radikalai 

šoktų iš skaurados į ugnį. , . ?
“Išvada ar pamoka, ar kaip jus tai < pavadintu

mėte, yra ta, kad mes .privalome atsidėti šiame 
krašte musų pačių demokratiniais metodais, spręs
dami savo problemas, taip namines, kaip ir tarptau
tines. Mes turime liautis žiurėju į feovietų Sąjungą, 
kaip į pavyzdį musų ekonominiems keblumams nu
galėti arba kaip į šaltinį demokratijos apgynimui 
nuo fašizmo.” \ <
Prof. Dewey iš tiesų palietė siįpniausiąją rusiškojo 

komunizmo (bolševizmo) vietą: tą klaidingą jo įsiYaiz- 
davimą, kad šlykščiaųsiomis priemonėmis -— apgavimu, 
melu ir smurtu — galima pasiekti kilniausiųjų darbi’ 
ninku troškimų įvykinįmą. Tą įsitikinimą turi Stalinas 
su jo pasekėjais, taip pat kaip ir Trockis su jo pasekė
jais.

Todėl taip vieną, kaip ir antrą komunižmo rųšį dar
bininkai /turi grieščiausiai atmesti, jeigu jie nori iško
voti sau ir savo vaikams geresnę ateitį.

Lietuvos ūkiškais reikalais

t

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

korespondencijos!

Kalėdų šventė buvo uždrausta
,y ■ <■«• . V <...............  ■ ■f- '> ’

Kalėdų švenčių proga apie tą populiarią krikščionių 
šventę pasirodė spaudoje daug visokių raštų. Vienas 
straipsnis pažymėjo tą faktą, kad Amerikoje kai kurio
se vietose seniaus buvo uždrausta švęsti Kalėdas. • Mas- 
sachusetts valstijoje buvo net išleistas toks įstatymas.

Mat, tos valstijos puritanai, kaip ir daugelis kitų 
protestantizmo sekėjų, buvo priešingi Kalėdoms, nes ši
tos šventės kilmė yra pagoniška.

“Ši Žiemos šventė”, sako Centras Press, “buvo 
švenčiama jau seniai prieš Jėzaus gimimą 4-se mu
sų eros metuose. Per tą šventę buvo keliamos puo
tos ir dalinamos dovanos. Krikščioniškos reikšmės 
ji neturėjo iki ketvirtojo šimtmečio, kai papa Julius 
pasirinko ją, kaip dieną Jėzaus gimimui paminėti, 
— vadovaudamasis daugiausia tuo sumetimu, kadi 
tai buvo didžiausių pagonijos iškilmių laikas. Tai 
buvo ankstybosios krikščionybės diplomatija panau
doti įsigyvenusius senųjų tikybų papročius krikš-Į 
čionių reikalams.”
Prieš tai, kai popiežius Julius išleido dekretą apie-' 

Kalėdų šventimą, Kristaus gimimo diena buvo įvairiose 
šalyse minima sausio, kovo, gegužės; balandžio ir lap
kričio mėnesiuose. Nes, kada Jėzus gimė, niekas tikrai 
nežino.

• Puritanai Naujojoje Anglijoje norėjo atgaivinti 
“tyrąją” pirmųjų amžių krikščionybę. Todėl “sukrikš
čionintiems” pagonų papročiams jie buvo priešingi. Bet 
pagonų papročiai pasirodė stipresni.

i

Prof. John Dewey prieš trockizma

“L. ŽINIOS” RAŠO APIE 
' DR. A. L. GRAIČUNĄ.

Gruodžio m. 10 d. “Lietuvos 
žinios” įdėjo ilgą Juliaus Bu
tėno straipsnį apie čikagietj 
Dr. Andrių L. -Graičuną, karr 
tu su d-ro atvaizdu. Redakcija 
nuo savęs priduria:

“Dr. A. L. Graičiunas stu
dentų medikų korporacijos 
‘Ąžuolas’ yra išrinktas Gar
bes nariu, drauge su d-r u J. 
šliupu.” , f

DABAR JIE 'DŽIAUGIASI

“Laisvė” džiaugiasi, kad — 
“Naujai išrinktas Manhat- 

tano prezidentas Stanley M.. 
Isaacs paskelbė paskiriąs S. 
W. Gersoną savo 
cialiu (užtikimu) 
riu. Jam taip pat 
spaudos santykių 
prezidento ofise.”
Gersonas esąs komunistas ir 

dirbęs “Daily Workerio” redak
cijos štabe.

Bet kai anąmet New Yorko 
meras La GUardia paskyrė vie
ną socialistą teisėju, tai ta pa
ti “Laisvė” ir kiti komunistų 
laikraščiai tą socialistą visaip 
niekino — už'tai, kad jisai pri
imąs “džiabą” iš buržuazinės 
vyriausybės!

konfiden- 
inspekto- 

pavedama 
vedimas

LIETUVOS VYSKUPAI SU
VALDĖ “MAIŠTININKUS”.

nūs ' pernykščių ją, tebuvo
tik šešėlis praėjusios.

“Pav., pernai buvo pose- 
‘džiaujama dvi ištisas dienas, 
o šiemet; konferencija užsi
tęsė vos apie porą valandų, 
ir didesnę dalį programos 
utžėmė vyskupo Reinio ir 
KVC reikalų vedėjo p. Lei- 
mono ‘‘keliones • įspūdžiai 
Amerikoje:”

\ j ži

To buvo tir galima laukti. 
Jaunieji katąlikų veikėjai, ku
rie reikalavo radikališkų refor
mų bąžnyči^j^ <ir kėlė “maiš
tą” prieš vyskupus, turėjo nu
tilti, peš katalikų bažnyčia yra 
suorganizuota autokratijos pa
grindais ir'Oš nenori pasiduo
ti vyriausybėš ąptoritetui, tas 
yra pašalinamas.pašalinamas

VISKĄ PATEISINA.
♦ Ii '-t

— •- ■ -i i. I

Gindamas 7 Stalino “demo
kratišką” rinkimų sistemą, vie
nas komunistas “Vilnyje” ra
šo:

Kenosha, Wis
Esame tvirtinę, kad Lietuvos dovybčms pasikeitus, tai yra 

ūkis neabejotinai daro žymios tautiškai nusiteikusieips įsigalė
jus jie virsta tik naujomis biu
rokratinėmis įstaigomis, kurios 
naudodamosios monopolio teisė
mis jau ne tiek žiuri bendrų 
krašto reikalų, kiek paiso savo 
partinės ištikimybės. Visokiose 
patriotinėse iškilmėse jie pir
mieji; o ūkiškame gyvenime pa
skutinieji. Visame gyvenime 
konkurencija, sveika konkuren
cija a, būtina, o ypač tokia 
konkurencija, visais atvejais, 
yra ^kalingą ūkiškame gyve- 

et daba?TiWos, lyg ty
čia d a visa, ksftl toji kon
kurencija visiškai dingtų. O 
kaip kaip kas ją skaito tiesiog 
žalinga.

Merdėjimas
Tokiai sveikai ” konkurencijai 

dingus, prasideda tik merdėji
mas ir parazitavimas. O kai ku
riais atsitikimais prasideda val
stybės iždo melžimas. Tokios 
parizituojančios visuomeninės į- 
monės lengvomis sąlygomis pa
sistengia gauti iš valdžios viso
kias paranga's. Tais atsitikimais 
jos pelną turi užtikrintą, turi 
kuo pasigirti ir jau mažiau sten
giasi savo veiklą išplėsti, daug 
rūpesčių ir tikro 
dingsta.

Tai štai dalis 
kurie paskutiniais 
ryškiai Lietuvos ūkiškame gy
venime pradeda pasireikšti.

Dirbinių brangumas
Yra jų dar daugiau. Tarp 

>tų butų'galima suminėti ir 
minių kainų aukštumą. Lietu
vos pramonė naudojasi muitų 
apsauga. Todėl čia gaminių kol- 
kuliacija jau dhroma neatsi
žvelgiant į bendrus krašto in
teresus, bet į savo biznio gry
nus reikalus. Tokiais atsi-tiki- 
jnaįs (.p£amonė . nesistengia, iš( 
didelės apyvartos daryti sau 
pelną, bet tik iš .kainų aukštu
mo. Vartotojais tuomet, saky
sime, masinis vartotojas tuo
met ' prekės nepajėgia įpirkti. 
Ją perka tik labiau pasiturį ir, 
žinoma, turi gferas kainas su
mokėti, kad gamintojams apsi
mokėtų toji prekė gaminti, štai 
iš daugelio keletas pavyzdžių.

Kaip ir daugelio Europos val
stybių" degtukų gamybą yra su
ėmęs švedų sindikatas. Jis yra 
įsigalėjęs ir Lietuvoje. Jam čia 
įsigalėjus degtukų apyvarta 
bent kokia trisdešimčia procen
tų yra sumažėjusi. Dešimts cen
tų degtukų dėžutei mokėti šiuo 
metu tai yra* geras pinigas. To
dėl daug kas privengia degtu
kus pirkti, bet vartoja benzini
nę priemonę ugniai gauti. Bet 
šioji priemonė apdėta * dideliu 
muitu, todėl šios rųšies kontra
bandos prekyba Lietuvoje žy- 
dėte žydi.

Degtukų pramonė
Degtukų pramonės dirbtuvės 

jau kasdien nedirba. Vasaros 
metb darbininkai visai iš dar
bo atleidžiami, nėra kas jiems 
veikti. Bet nemanykite, kad tų 
įmonių tarnautojai ir direkto
riai, dirbtuvei neveikiant, ne
gautų algų, štai ką sako skai
čiai. Tie • skaičiai vaizduoja 
1936 metus: Tais metais viso 
degtukų pramonėje dirbo 149 
darbininkai, kuriems tais pa
čiais metais algoms išmokėta 
B9,ŪC0 litų, tai yra kiekvienam 
darbininkui per metus teko tik 
po 601 litą. Tuo pačiu metu 
tarnautojams ir direktoriams 
išmokėta 99,200 litų, o .tarnau
tojų su direktoriais kartu butą 
viso tik septyni asmens, taigi 
ją kiekvienam teko per metus 
po 14,190 litų! Kadangi tarnau
tojų algos visai mažutės, tai 
tos pramonės direktoriai per 
mėnesį sau pasiėmė po kelis 
tūkstančius lity. Ar tai sveiki 
reiškiniai ?

(Bus daugiau)

KLAIDŲ ATITAISYMAS
pažangos., šitai mes įsitikinsime, , 
jei Lietuvos ūkio duomenis pa
lyginsime su prieškariniais lai
kais ir, sakysime, kad ir su pa
skutiniu penkmečiu. Taip pat e- 
same kalbėję, kad. iš čia nese
ka tvirtinti, kad toji pažangą 
dėl kieno nors ypatingų nuopel
nų yra padaryta,ykad ji kitose 
gyvenimo sąlygose būtų žymiai 
dar didesnė. Lietuvoje yra tiek 
daug neišnaudota kūrybinių pa
jėgų, kad jos galėtų pasireikšti 
dar didesniu tempu, dar dau
giau butų nuveikta ir padaryta. 
Bė to, ir veikiančios kūrybinės 
pajėgos kartais taijp nemokšiš
kai į darbą įkinkytos, kad jos 
atrodo dirba* lyg atžagareiviš- 
kai. Ypač visuomeniškam ūky
je pernelyg įsigalėjęs protekcio
nizmas, visokie monopoliai, ku
rie greičiau tik pirmynžangą 
dramdo. O toksai asmenų pro
tekcionizmas įsigalėjęs tose ti
kto šakose, kur stambiu kapita
lu jveikia valstybė. Kartais į to
kių ūkiškų organizacijų vadovy
bę įbrukami tokie asmens, ku
rie ūkiškame gyvenime nieku 
nėra pasireiškę, nei parodę savo 
organizacinių, nei kūrybiškų pa
jėgų, bet tik geri, visiškai pati
kimi asmens partinio monopolio 
vadovybei. Kitaip tarus, tai as
mens, kurie visais atsitikimais 
yra ‘susiklausę.” Pernelyg “su
siklausęs” asmuo visais atvejais 
štandarizuotas. Nesugeba paro
dyti ūkiškame gyvenime reikia
mos iniciatyvos ir privalomo u- 
kiško sumanumo.

Pienininkavimas
Jei pasekti tik Lietuvos teis

mų kroniką, tai iš čia butų ga
lima apsčiai pasemti aibes šiam 
tvirtinimui įrodymų, štai imki
me, kad ir “Maisto” vis dar ga
lutinai nebaigtas bylas, o ypač 
Tauragės.\ Juk' čia buvę du‘j di
rektoriai šimtais tūkstančių yra 
pridarę nuostolių... štai net sta
tyboje Tauragėje “Maisto” dirb
tuvių tokių šunybių yra’ prada
rę, kaip sakysime dirbtuvės pa
matų reikiamai nepagilinę, kas 
sąmatoje buvo numatyta, žino
ma, visi tie' direktoriai ir ran
govai iš to gerai pasipelnė, bet 
visa tai į įmonės sveikatą nėjo.

Bet buvusieji čia direktoriai 
ir kartu rangovai neabejotinai 
atitiko šių dienų monopolistų 
pažiūras.

Imkime paskutinių metų koo
peratinį gyvenimą. Ir čia tiesiog 
jėga visur braunasi
dienų visuomeninio gyvenimo 
monopolistai, kurie
dąrbui nei teoretiniai, nei prak
tiškai visai nėra pasiruošę. Seni 
kooperatyvų darbuotojai, kurie 
nęt iš prieškarinių laikų yra dėl 
kooperacijos sielojęsi, galvas 
sukę ir daug praktiškai dirbę, 
dabar jau iš tų pozicijų išstu
miami, nors jų Lietuvos koope
ratiniame bare tiek praktiška
me, tiek i teoretiškame darbe 

( 

nuopelnai yra neabejotini.
' • » f r

Kooperatyvų vadovybės
Pasikeitus tokiais atsitiki

mais, kooperatyvų vadovybėms 
dalinai keičiasi ir jų tarnauto
jų sąstatas, šių dienų monopo
listų • pažiūroms nepritariantie
ji tarnautojai atleidžiami iš pa
reigų, arba jie, kad ir netiesio
giniai, bet vis dėlto yra įparei- 
guojami savo pažiūras “Pažan
gos” rūmų lombarde užstatyti, 
taiz yra įsigyti tautininkų nario 
bilietą. Juk tokiais neapgalvo
tais žygiais neabejotinai tarnau
tojai demoralizuojami. Jie įsigi
ję tautininkų nario bilietą tuo 

l 9 '

pačiu lyg nuo daug ko apsisau
go, jų apdairumas, atviru 
dingsta. Priežiūra, kontrolė 
mažėja, nes kiekvienas gerai |i 
no, kad varnas varnui akies 
kerta. Ir dažnai taip pastebim^, 
kad gyvai visuomenėje iki 
pasireiškia* kooperatyvai j)

nime

, Kalėdiniame “Naujienų” nu
meryje (gruodžio 24 d.) Kęno- 
sha Margumynai puslapyje 
skelbimuose įsiskverbė labai 
nemalonios klaidos. John B. 
Poteliuno skelbime įdėta “Ge
ra degtinė ir alus”, etc. Turi 
būti: kailinius ir siutus 
ant užsakymo”.

Union Park Tavern 
mas skamba: “Kailinius
tus darau ant užsakymo. Turi 
būti: Gera degtinė ir alus, žu
vis penktadieniais.

Atsiprašome garsintojus už 
nemalonią klaidą.

darau

skelbi- 
ir siu-

apdairumo

tų stabdžių, 
metais taip

ki-
ga-

Ponai V. Jakučiai susilaukė 
malonios
Gruodžio 23 d. pas j ims atva
žiavo iš Lietuvos pastoviai ap
sigyventi jauna ir inteligentiš
ka panelė, Ona Zokaitė. Ji yra 
ponios Jakutis sesers duktė.

P-lė Zokaitė pasižadėjo pasi
dalinti kelionės įspūdžiais bei 
šiaip šį bei tą papasakoti apie 
Lietuvos gyvenimą. Manau, 
netrukus aš turėsiu su ja" “in- 
terview” ir apie tai pranešiu 
“Naujienose”.

—o—
J. Kasputį irgi aplankė ne

prašytas “Kalėdų diedukas” ir 
paliko visai nekokį įspūdį.

Kalėdų naktį tas šelmis die
dukas įlindo pro langą ir iš 
J. Kaspučio kelnių kišenės iš
traukė $75.

Dabar to “dieduko” ieško 
policija.

Kalėdų dovanos”.

Kenosha, Wis
Kenosha Lietuvių Kultūros 

,• Draugijos choro repeticija

Gruodžio SO^TT^mnian Ame
rican svetainėje įvyks Keno
sha Lietuvių Kultūros Draugi
jos choro repeticija, o 
kalėdinė “parė”.

Malonėkite visi choro 
susirinkti ir atsivesti
dainininkų. Juo daugiau susi
rinkime, juo bus smagiau.

Wanda Radaviče.

paskui

nariai 
naujų

f

r/

GARY, IND“Jeigu viešai nominavi- 
mas; o slaptai balsavimas 
yra Staliųiška sistema, tai 
veik visi1 demokratiški žmo
nes yra staliniški. Patys nau- 
jieniečiai irgi staliniški.

“Kada jie dalyvauja kito
se organizacijose, jie taipjau 

: staliniškai balsuoja, nes re
tai kur organizacijose varto
jama • slaptas nominavimas.”
Reiškia, parlamento rinki

mai, to komunisto nuomone, 
turi būt atliekami taip, kaip 
pašalpinių draugijų komitetų 
rinkimai!

Kitas to komunisto argumen
tas toks: -

jauni šių

šitokiam

Linksmų švenčių linkiu vi
siems Gary lietuviams. Linkiu, 
kad kitais melais išsipildytų jū
sų visi pageidavimai ir troški
mai.
Gary Lietuvių Demokratų Lygn

J. A. Grakey

Kaip atrodo obuolių iš
vežimas į užsienį

Pernai metais Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centro (KVC) 
konferencijoje buvo kilę aš
trių susirėmimų' tarpe vysku
pų vienoje pusėje ir jaunes
niųjų < katalikų veikėjų antro
je. 'Jaunieji klerikalizmo ' apaš
talai reikalavo, kad katalikų 
dvasiškija tarnautų žmonėms 
ir kad bažnyčia atsižadėtų tur
tų — kitaip katalikybė susi
lauksianti Lietuvoje panašaus 
likimo, kaip Meksikoje arba 
Ispanijoje.

Bet šių metų KVC konferep- 
cija jau buvo rami. Nieko įdė
maus joje neįvyko ir ji tęsėsi

“Bet Paleiskim, jei Vokie
tijoj butų tokie balsavimai 
(kaip Sovietų Sąjungoje),

Garsusis Amerikos mokslininkas prof. John Dėweyj 
pirmininkavo komitetui, kuHs tyrinėjo sovietų valdžios 
kaltinimus prieš buv. sovietų karo komisarą Leoną 
Trockį ir surado, kad tie kaltinimai yra be jokio pa
grindo. Kai šito komiteto sprendimas buvo paskelbtas, tik dvejetą valandų., “L. ž?’ 
tai komunistai ėmė šaukti, kad John Dewey esąs ^troc- 
kistas”.

Bet tai yra nesąmonė. Prdf. Dewey niekuomet, ne
priklausė nė vienai komunistų frakcijai. Jisai yra pa
žangus liberalas, simpatizuojąs darbininkų judėjimui.

„Šiomis dienomis jisai davė interview laikraščiui 
“Washington Post”, išdėstydamas savo pažvalgą į ko*Į 
munizmą. Jisai tenai'pareiškė, kad komunizmas, nežiu-1 
rint kurios srovės — staliniškos ar trockiškos, yrą pra
gaištingas darbininkams. Aršiausia komunizmo yda, jo

apie ją rašo:
“Gruodžio 4 d. Kiaune bi£ 

vo metinė KVC konferenci
ja.

“Konferencijon suvažiavo 
daug KVC akcijos darbuo
to jų iš provincijos, viso apie 
200 žmonių. <’

“Pirmininkavo dr. Pan- 
' kauskas.

“Ši konferencija, prisimi-

ar tas jau reiškia, kad ir ki
tur tokie balsavimai neleis
tini?” j

Hitleriškoje Vokietijoje, kaip 
žinoma, valdančioji nacių par
tija nominuoja kandidatus, 
paskirdama^ kiekvienam dis- 
triktui po vieną kandidatą, taip 
kad balsuotojams nėra jokio 
pasirinkimo: jie gali tiktai bal
suoti “Ją” arba “Nėin”./ -Bet 
tas komunistas7 sako; kodėl to
kia pat “rinkimų” sistema ne
gali būt vartojama ir kitur?

Fa k.tinai; visai panaši, siste
ma yra vartojama staliniškoje 
Sovietą Sąjungoje. 
jį Gindamas Staliną, tas komu 
nįstas ėmė ginti ir Hitlerį, — 
įkąs yra visai/logiška.

KA JAS.—Pasibaigus obuo
lių iš^bžimui į užsienį, apskai

 

čiuodama, kad viso šiemet bu
vo išvežta 112 vagonų obuolių. 
Obuoliai buvo išvežti tik anta
niniai ir tik į Vokietijų. Kitur 
nebuvo išvežta, nes nebuvo su
rasta palankių rinkų. Apskri
timis obuolių išvežimas taip at
rodo: iš Rokiškio apskr. išvež
ta 50 vagonų, iš Kauno apskr. 
— *40 vagonų ir Vilkaviškio 
apskr. — 13 vagonų. Iš kitų 
apskričių obuolių buvo išvežta 
mažiau. Pažymėtina, 
obuolių išvežė musų 
ganizacijos, būtent: 
tras

11 vagonų, Parama 
gorius. Atskiri eksporteriai taip 
pat išvežė į užsienį obuolių, bet 
mažesniais kiekiais.

37 vagonus,

kad daug 
ūkinės or- 
Pienocen- 
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— 5 va- i
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|F PAIN-EIPELLĖR

KHubo Rinkimai
gruodžio buvo Vytauto
rinkimai valdybos ir

kiusieji širdingai ją užjaučia, ir 
linki jos dukrelei greitai pa
sveikti.

PAVYKĘ PARENGIMAI IR KITOS 
MONTREALO NAUJIENOS

Moterų Vakarienė - Operetė - Smūgis Fa 
šistams Vytauto Kliubo Rinkimuose

. MONTREAL, QUE. — Grau
žų |spudį paliko 5 d. gruodžio 
suruošta Vytauto Kliubo mote
rų vakarienė. Na, ir baliavojo ir 

• linksminosi Montrealo lietuviai, 
visai taip, kaip senovėj musų 
prabočiai. Kreditas tenka pirm. 
Juškevičienei ir visam buriui 
jaunų, gražių'“veiterkų”, kurios 
skubėjo ir dirbo sušilę, kad sve
čius tinkamai pavaišinti. Ir tas 
joms puikiai pavyko. Ir ko ne
buvo toj vakarienėj! Skanių 
kumpių, pyragų, ir šiaip įvai
riausių valgių ir gėrimų. Vi
siems svečiams teko įvairiaspal
vės margos kepurės, graži lietu
viška muzika. Bet viską tai vir
šijo grybai. Karšti skanus gry
bai, kuriuos paaukojo drg. Biel
skienė ir Juškevičienė. Svečiai 
yra joms dėkingi, nes . šįmet 
grybų kiti buvo dar ir neraga
vę. Draugės, išduokiit i f* mums 
tą paslaptį, kur gavot šįmet 
grybų, nes mes ir važiavom gry
bauti, bet neradom?

Tai valgė ir gėrė svečiai. Net 
gražu buvo klausytis linksmos 
kalbas ir visur skambesius lie
tuviškos dainos. Visi linksmi, 
patenkinti. Po vakarienės buvo 
šokiai viršutinėj, gražioj Kliu
bo svetainėj. Tai visi linksmi
nosi iki vėlumui ir patenkinti 
skirstėsi namo. Tik labai gaila, 
kad daug svečių turėjo grįžti tų 
grybų neragavę, nes netilpo 
prie stalų, nors svetainė gana 
didelė.

Kadangi įžanga buvo laisva, 
tai buvo atsikreipta į svečius 

>dėl aukų *'parengimui* išlaidų.
Svečiai gražiai atsiliepė, suau- 

, kodami 95 dol. su centais. Mas 
nau dar liks ir pelno. Tą vaka
rienę dar ilgai minės atsilankiu
sieji. Daugiau tokių parengi
mų !

“Nebaigta. Kova”
Jaunimo Choras perstatė ope

retę “Nebaigta Kova” 12 d. 
gruodžio. Ji pavyko puikiai, ne
žiūrint visų nenumatytų kliūčių. 
Drg. E. Jurašienė, turinti svar
biausią rolę, vaidino herojiškai, 
su užtinusiomis nuo verksmo a- 
kimis. Mat, tik porą valandų 
prieš vaidinimą, jos mylimai, 
jauaiausiai dukrelei Birutėlei, 
padarė skubią ir sunkią opera
ciją. Tad, nors širdis plyšo iš 
skausmo, bet turėjo juoktis ir 
dainuoti, kaip reikalavo jos ro
lė, nes nebuvo kam jos pakeisti. 
O drg. Juraitienė nenorėjo pa
rengimo suardyti. Visi ats lan-

INSURANCE
(APDRAUDA)
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namų nuo

Pilną apdraudą auto
mobiliams

Translinjamas gražus programas per radio WCFL, 970 kil. 
Nedaliomis 7:30 vakare.

Naujos radios tiek yra ištobulintos, kad perduoda taip 
gražiai ir aiškiai tolimus ir artimus programus. Kiek- 
Vienas atsilankęs gaus dykai naują, gražų kalendorių 

lietuvių kalboje dykai.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

, , . kad pačios Naujienos
giems patarnauja nemokamai; yr$c

Apdraudą 
Ugnies
Apdratidą
Apdraudą 
Apdraudą 
Apdraudą

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių 

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

po pietų.

5 d. 
Kliubo 
montrealiečiai gražiai parodė 
fašistams, kad jų čia' nereikia. 
Išrinko tretiems metams drg. 
Juškevičių, pažangų, ir su visais 
žmonėmis gražiai sugyvenantį 
lietuvį. O fašistukai iš kailio nė
rėsi, kad jie neįstengė išsirink
ti sau tinkamą asmenį. Jie drg. 
Juškevičių visaip šmeižė per 
“Vienybę” ir susirinkime triuk
šmą kėlė, bet veltui. Juškevi
čius, kaip ir visi kultūringi žmo
nės, fašizmą smerkia. Ir kas gi 
gali jį girti, matant kas šian
dien darosi pasaulyje, kaip teka 
nekaltų žmonių kraujas, kur įtik 
fašistai savo leteną prikišo? Ir 
kas dedasi musų “šventoj” Lie
tuvoj ? Dabar jie pirštus kram
to, nes mato, kaip jų maža sau- 
jalė atsimušė į pažangiuosius, 
kaip į mūrą. Ateis laikas, jie ir 
visai sutrupės.

Felicija

Dar Žodis-Kitas Apie 
Parengimus

Gr. 5 d., D. L. K. Vytauto 
Kliubo Moterų skyrius surengė 
grybų vakarienę. Tai įdomus da
lykas, kad buvo grybų, labai 
skanių. Buvo ir lietuviškų kum
pių, pyragaičių, vokiško alaus 
ir prancūziško vyno. Kas ką no
rėjo, tą galėjo gauti dykai. Pu
blika susirinko labai skaitlin
gai, galiau nei vietų nebebuvo, 
kai kuriems teko grįžti namo. 
Pavalgėm, padainavom, o po to, 
aukavom, kiek kas galėjo, nes 
įžanga buvo laisva.

Susirinkę sagėje dar pašokom 
lietuviškai. Montreale sekma
dieniais negalima šokti, bet ka
dangi tai buvo šeimyniškas pa
rengimas, tai nebuvome suvar
žyti. Publika skirstėsi labai ge
rame upe. . *

Gr. 12 d., įvyko antras pa
rengimas. Tai buvo pastatymas 
veikalo “Nebaigta Kova”. Su
rengė Lietuvių Jaunimo Choras. 
Publikos buvo pilna salė. Visos 
kėdes pilnos, pašaliais daug sto
vinčių. Publika buvo patenkinta 
ir linksmai skirstėsi namo. Kai 
kurie paliko alučio išgerti po 
stiklą, senus pažįstamus suėję. 
Bet ir tie išsiskubino, nes ry
tojaus dieną reikėjo stoti į dar
bą.

Melas >
Montrealo drg. I. L. neteisin

gai rašo ‘‘L. B.” 199 numeryje, 
kad D. L. K. Vytauto Kliubo 
balionų šokiai buvo “Antifašis
tiniai”. Tai melas ir nežinia ko
dėl korespondentas taip rašė. 
Gal norėdamas sukiršinti Kliu
bo narius vienus prieš kitus. 
Tas drg. I. L. priklauso prie 
kliubo ir buvo vakarėlyje. Jis ži
no, kad parašė 'netiesą.

Kai A.L.D.L.D rengia šokiusj 
ir kitus parengimus (kas šešta
dienį šokius ir sekmadieniais 
vakarienes ties 2114 Frontena:> 
ir 1234 Chaaflevoixšt.), tai nea-i 
fišuoja jų nei anti-fašistiniais, 
nei — antiklerikališkais. Kažin 
kodėl I. L. norėjo Kliubui pri
mesti tokį didelį karingumą? 
Gal jis malonės paaiškinti.

M. Antanas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi- 

“NAUJIENOSE

TACME-NAUJIENŲ Foto]
IRGI “KONTESTAS”.—Leit. pirik. John Mayhew (kairėj), Anglijos parlamento ir jo 
tarnas Thomas Winney, prausia “kūdikius”, (lėles), nesenai įvykusiame Londone ku- 
rikių prausimo llonteste. __

PO TORONTĄ PASIŽVALGIUS
TORONTO

TORONTO, ONT. — Prabėgo 
mėnuo laiko kaip nebūta, daug 
ko matyta, mažai pasakyta.

Miestas yra nemažas, prisilai
ko švarumo. Gyventojų, su prie
miesčiais, daugiau miliono. Ilgu
mo siekia dvidešimties astuo
nias mylias, o skersai — virš 
septynių.

Įvairių dirbtuvių randas dau
gybės, bet darbų mažai. Nors 
Toronte yra keliasdešimts tūks
tančių bedarbių, kurie ima val
džios pašalpą, bet prie dirbtuvių 
mažai tesilaiko. Sutinki porą 
dešimčių, o tas neatrodo baisu, 
palyginus su kitais miestais, 
kur stovi po kelis šimtus. -

Kaip patyriau, algos, palygin
tos su Windsoru ir kasyklomis, 
yra labai mažos. Jei kurie gau
na po 50 centų, tai sako, kad 
gerai. Už tai čionai, Toronte, 
bemaž išimtinai dirba abudu, 
vyras ir žmona. Nors ir iš ma
žų uždarbių, bet daugelis yrą į- 
sigiję nuosavus namus. Nuomos 
nebūtų taip brangios, bet čia to
kia mada, kad kelios skirtingos 
šeimynos gyvena krūvoje. Iš da
lies namai nepatogus, reikia už
imti visą trijų aukštų namą, ne
žiūrint kiek ten kambarių butų, 
šeši ar devyni. Be to, čia labai 
siauri lotai. Kai kurie tik po 14 
pėdų pločio. Jeigu namas yra 
trijų aukštų, tai galite supras
ti kaip jis išrodo.

Vizitai po Toronto
Aplankiau daugelį skirtingų 

šeimynų ir visur įvyko ma’onųs 
pasikalbėjimai. Kaip matyti, iš 
po ,depresijos lietuviai neblogai 
gyvena'. Randi gerai įrengtus ir 
švariai užlaikomus butus. Kai 
kur yra po kelis muzikos instru
mentus ir telefonas.

Iš Darbininkų Veikimo
Toronte randasi C. C. F. cen

tras, kuris leidžia savo laikraš
tuką. Redakcija randasi ties 225 
Richmont St. Visame mieste y- 
ra 23 skirtingos kuopos, kurios 
veikia bendrai, kai yra reika
las. Mario supratimu, ir lietu
viams reikėtų turėti glaudes
nius ryšius su Canados C. C. F. 
Užtikrinu, kad L. Socialistams 
suėjus į artimesnę pažintį su 
C* ,C. F. visiems bus naudos.

Darbininkų susirišimas labai 
njažas. Unijų kaip ir nėra, iš
skyrus siuvėjų ir prosytojų. Pa
starieji laikosi gerąi, nes jų al
gos dvigubai aukštesnės už ki
tų. Iš lietuvių didžiuma' dirba 
prie kriaučių, ypač moterys.

Iš Lietuvių Veikimo
Turbut nėra Kanadoje kitos 

kolonijos kaip Torontas, čia ne
praėjo vienas parengimas, o jau 
laukia kitas. Pagirtino verti lie
tuviai, kad veikia. Žmonės tą į- 
vertina ir lanko parengimus. 
Sekdami “Naujienų”/ Kanados 
skyrių matote kas yra nuveikta 
ir kas užsibrėžta, nes Tdronto 
turi net dvi grupes korespon
dentų, po keturius narius, tad 
žinutės jokiu bucu nenuslėpsi. 
Jeigu kitos kolonijos taip veik
tų, tai Kanados “Naujienų” 
skyrių reikętų plėsti. - 

o; 1 .
Iš Didžiojo Koncerto
Pridėsiu ir aš porą pipirų 

prie to garsaus koncerto, kuris 
įvyko lapkričio 27 d., su Detroi
to Dailės Choro vizitu. Buvo ra
šyta po keliSf kartus, bet vis su 
baime. Koncertas kaip koncer
tas, galėjo būti geresnis iš abie
jų pusių. Bet tiek to. visi buvo 
patenkinti. Aš čia noriu palies
ti trukumus ir dauildyfi pagy
rimus. - -

Kanadiečiai gyrė amerikie
čius, bet Detroito merginos lai
kėsi aukštokai, nenorėjo su ka
nadiečiais šokti. Taipgi ir atvi
roje kalboje reiškinys turėjo 
būti kitoks.

Rytojaus dieną įvyko susipa
žinimas ir atsisveikinimo pie
tus.

Daugel sykių teko būti pana
šiose sueigose, net nebuvau ma- 
tęs tiek susijaudinusių žmonių, 
kaip tada. Amerikiečiai jaunuo
liai džiaugėsi kanadiečių triusu 
ir pagarba,’ o mes senukai, eida
mi apie'stalą, įvertinom tą jau
nimą, taipgi ir jų tėvukus, ku
rie išaugino padorius vaikus.

Tariu širdingą ačių drg. Du- 
lienei už teisingą įvertinimą ka
nadiečių darbštumo. Tariu kad 
ir mažos vertes pagarbos žodi 
visai Toronto Socialistų kuopai 
už jos pastangas ir tiems, kurie 
laike parengimo dirbo nenuils
tančiai. z

Daugiau Laikraščių
Sužinojau, kad bus galima 

gauti sklokininkų ( laikraštį 
“Naująją Gadynė” pavieniais 
numeriais, ten kur parsiduoda 
“Naujienos”, 722 Queen St„ W.

Lietuvių Daktaras
Torontiečiai, ^nepamirškite lie

tuviškai kalbantį Dr. Weinstei* 
ną. Nors jis yra žydas, bet ei
na su lietuviais, remia kultūrin
gas draugijas, taipgi' netūrtin-
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Penkmetinis Jubiliejus
Gįr. 12 d. buvo surengtas 

“Liaudies Balso” penkių metų 
jubiliejus su įvairiomis pramo
gomis. Kviesta dalyvauti ir kitų 
draugijų ir pakraipų -atstovai. 
Taigi, buvo kalbiu. Aukų laik
raščio palaikymui surinkta virš 
$150. “Liaudies Balsas” yra ko
munistiškų pažiūrų laikraštis, 
bet leidėjai yra rimti ir galima 
susitaikyti įvairiais reikalais.

Miesto Rinkimai
Gr. 6 d., Toronte įvyko rin

kimai. Progresyviai laimėjo 
penkias vietas, į kouncilmonus 
ir mokyklų kontrolierius.

Pirmas Sniegas
Jau ir "Toronto susilaukė snie

go. Nebuvo jo daug. 11 gr. pa
matėm baltus stogus, bet neil
gam. Musų kaimynai, kili mies
tai turi bėdos su sniegu. Į šiau
rę nuo Toronto vienos savaitės 
bėgyje sužeista 15 žmonių ir net 
trys neteko gyvybių.

Toronto Sukruto
Pastangomis Toronto Lietu

vių Komiteto Demokratijai At- 
steigti įsisteigė mokyklėlė. La
vinasi ir jaunuolių choras. Nori
ma sutraukti ir senosios jėgos. 
Bažnytiniai gi organizuoja savo 
chorą.

Mano nuomone, reikėtų sudė
ti Visas jėgas daiktan, nes di
delėmis spėkomis butų galima 
patiems pasidžiaugti irx kitiems 
pasirodyti. Menas neprivalo bū
ti vienpusiškas.

Taurinskas

Jonas Indrelė 
Apleidžia Torontą

TORONTO — Jonas Indrelė, 
236t kuopos finansų raštininkės, 
Onos Indrelienės vyras, aplei
džia Torontą ir tuoj po švenčių 
išvyksta į Sudbury, Ont. kame 
žada pasilikti ilgesnį laiką, 

t

Jonas Indrelė yra pažangus 
žmogus, nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas ir visur aktyviai da
lyvauja pažangiose organizaci
jose. Jisai priklauso prie Lietu
vių .Socialistų Sąjungos ir taipo
gi y^a nariu SLA 236 kuopos, 
todėl kai Indrelė apleis Toron
tą, tos dvi organizacijos pajus 
didelę spragą,

Linkiu Indrelei kuogeriausio 
pasiseĮtffao naujame darbe.

Rep. X.

Palinksmino Lietuvių 
Šeimą

. TOKONTO — SLA 236 kuo- 
pos moterys suirianė šioms Ka
lėdoms pabųti “Santa Clatis”, 
•todėl vėik visos prisidėjo pini
gine auka ir nupirkę reikalingų 
daiktų, įteikė Maculevičių šei
mai, kuri buvo taip nudžiuginta, 
kad nuolat kartojo padėkos žo
džius.

Nuo savęs sakau, Bravo mo
terys, nepaliaukite šiaip elgtis, 
nes tas sudarys malonumą ne 
tik gavėjams, bet ir aukoto
jams.

Daug Laimas 
Linkiu—

<

Torontiečiams Ant. Pauliams, 
13 metų vedybinių sukaktuvių 
proga linkiu jiems daUg laimin
gų metų ir pasisekimo visame 
kame. O

h O R t D F A M O U i

LINIMENT

St«! 7* tnety senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulų jfllmui ir*-skausmus susi

darančiu* nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO 
au “Inkaro” vaisbaženldiu visose, 

vaistines*.

Vakaras
Toronto bendra lietuvių kal

bos mokykla greitoj ateity su
ruoš įdomų ir gražų vakarą. 
Programa bus labai įdomi. Su
vaidins porą veikalų, išgirsirhe 
gražių eilių, o svarbiausiai, iŠ

Laimingų Naujų Metų
Budnikas sveikina visus lietuvius per radio WCFL 9-tas 

- metas. Per 25 metus Budnikas patarnavo pnekyboje, 
stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm ir tei
singomis žemomis kainomis. Užprašo visus atsilankyti 
į Budriko krautuves į SAUSIO MĖNESIO INVENTO
RIAUS IŠPARDAVIMĄ, kur sumažintos kainos rakan

dų, radio, refrigeratorių net iki 45 nuošimčių.

• ■ -

MINUS OUR BIG
fU«oh- I

• Electric Tuning

« Sonic-Are Magic Voke

• MagicEye
• RCA Metai Tubes

MtiteCore 
TraaCformers

• Ml Dyianir Speaker
• TomCmRtoI
• Connectioa

MoMSllK—11 tubM -

Įsivaizduokit... už kainą vieno pap
rasto radio, jus gausite Elektrikinį 
tunijimą! Tik paspauskit guziką— 
Štai ir jūsų stotis—lengvai tikrai... 
iš užsienių stotys policijos prane
šimai, aviacija—lengviau gauti negu 
fcirma. Didesnė jėga, daugiau elek
tros! Išduoda puikiausi balsą. Atsi- 
lankykit DABAR!

$169.95
TRADE-1N A11OWANCE

Jos. F. Bud r i k,,nc 
3417-21 ir 3409-11 So. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 S. Halsted St.

Tel, Boulevard 7010

girsime vaikų chorą, kuris ruo
šiasi stropiai su gražiomis dai
nelėmis, Vadovaujant G. Joku- 
bynaitei. šis vakarais, užtikrinu 
iš anksto, bus taip įdėmus, jog 
negalima apleisti jo nei vienam, 
kuris sau nori malonumo. Data 
bus paskelbta vėliau.

SteHa

Laimingų Naujų 
Metų!

Sveikinu visus Naujienų skai
tytojus naujais 1938 metais ir 
linkiu, kad jie atneštų visiems 
daug daugiau naudos ir pasise
kimo negu senieji metai.

A. Batkus

EASY TERMS rnrr io-day rntt KOME TRIM.



CB NAUJIENOS, CHcago, lū.

Apleidžia Cihcago sausio 2

—

Trečiadienis, gr. 29, 1937

Pluoštas 
Sveikinimų

Sveikinu mano mylimą' dien
raštį, kurį aš jau 26-ti metai 
be pertraukos skaitau. Tai 
dienraštis “Naujienos”, kuris 
turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
bute. Be “Naujienų”, lygiai 
kaip naktį be šviesos, kaip, pa
klydęs giriose be vado negalįs 
atrasti kelio. Be “Naujienų” 
lietuvis lieka nežinis.

tikslus. Linkiu visiems laisvos 
minties lietuviams tapti, šios 
draugijos nariais ir organizuo
tai kovoti prieš vjsokiuė protą 
temdančius prietarus. z x

Sveikniu Roselando Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelį, jo val
dybą ir visus narius bei rėmė
jus ir linkiu Rateliui gerai su‘k- 
tis, lošti gerus sceniškus vei
kalus ir auklėti tyrą meną. 
Linkiu Rateliui įgyti daugiau 
narių, kad jie galėtų pasek
mingai veikti. Sveikinu visus 
žengiančius pirmyn, kuriuos 
pažįstu ir kuriitos nepažįstu. 
Linkiu visiems 1938 metais gy
venti didesnėj vienybėje ir nu
žengti toli progresu keliu.

Senas Antanas.Sveikinu visą “Naujienų” 
redakcijos ir administracijos 
personalą, linkiu visiems atei
nančiais, 1938 metais geriau
sio^ kloties, geriausios sveika
tos ir kad butų galima nors 
kas mėnuo išleisti tokius nu
merius, kaip išėjo Kalėdinis 
numeris, su tokia daugybe gra
žių raštų.

x Dr. P. Grigaičiui linkiu il
giausio amžiaus ir ištvermes 
jo visuose darbuose, kad jis 
dar per daug, daug metų švie
stų visiems lietuviams kaip 
giedra saulutė, vestų visus iš 
visokių pinklių į šviesesnę at
eitį, į laisvę, kaip iš ekonomiš
kos, taip ir iš protiškos vergi
jos. Visiems ląimingiausių me- 
tų.

Sveikinu visus laisvamanius 
ir linkiu nuoširdžiai darbuotis 
savo kuopose. Linkiu išauginti 
didžiulę Laisvamanių organiza
ciją ir atsiekti visus užbrėžtus Jurak, 18

Kalėdų Diedukas 
Neužmiršo t

HARVEY, ILL. — Kalėdų 
Diedukas iš ‘Naujienų’ manęs 
neužmiršo. Jis man atnešė la
bai gražią auksinę plunksną, 
kuria galima pasidžiaugti. Esu 
labai dėkingas ‘Naujienoms’ ir 
tariu didelį ačiū Administraci
jai, kad Kalėdų Dieduką pain
formavo apie mane. Aš iš sa
vo pu’sės mėginsiu su ta gra
žia ir brangia plunksna ką nors 
daugiau parašyti. ‘ateinančiais. 
1938 
jos.

metais, iš savo koloni-

A. L. Skirmontas.

Išsiėmė Leidimus 
(Vedyboms 
į (Chicago je)

Walter Burandt, 23, su Helen

MADOS

No. 4639 — Praktiška sporto suknelė, šiltas vilnonis materiolas vienos 
spalvos arba dviejų spalvų viena dėl bliuzkos, o kita dėl sijono. Spalvos 
turi būt sutaikytos. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38 ir 40 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 

čia j dedu 15 centų ir prašau
ji ■ • 4 *'

atsiųsti man pavyzdj No...... .........

Mieros ....... ............... per krutinę

l

Bailei Rusce de Mente Carlo šokėjai
Sausio 2-rą dieną Chicago 

apleidžia’ garsioji Bailei. Russe 
de Monte Carlo baleto grupe? 
Grupė stato baletus kas vaka
rą Auditorium teatre, ties 64 
Eėst Congress stieet, kur ap
sistoja kiekvienais metais. •

Iš visų Europos baleto gru
pių, lankančių Chicago, Bailei 
Russe turi didžiausį pasiseki
mą. Gastroles Kalėdoms ir 
Naujiems Metams Chicagoje pa
iko kaip ir metine (tradicija ir 

> ve n lems artėjant chicagiečia'i 
jaleto nekantriai laukia. '

Grupės • viršininku yra Col. 
.V. de Basil, o artistiniu direk
torium — Leonide Massine.

Programas iki sausio 2-trai 
seka’ žemiau:

Trečiadienį po pietų, gr. 29: 
Les Sylphides, Le Coq d’Or ir 
Boutique Fantastique;

Viskas gerai, 
bile tvarkoj

Policija paskelbė, kad 
paisys aliniu uždarymo 
Naujų Metų išvakarėse

ne
laiko 

ir leis

ji

žmonėms linksmintis kiek lik 
jie nori, bile pasilinksminimas 
bus tvarkus ir nebus jokių su-j 
mišimų ir muštynių.

“Kol nebus netvarkos, mes 
busime liberališki”, pareiškė, 
policijos viršininkas Allman.

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu

SPECIALUS 
Pasiūlymas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotą Servizas I į 
Vienam I 
Žmogui

Jerry Valentas, 23, su Flor- 
ence Welsch, 22

Jerome Lubin, 22, su Evelyn 
Rabinovvitz, 19

Reikalauja
Perskirų -

Bernice Jakubowski nuo Wal- 
ier Jakubowski

Gavo
Perskiras

Helena Plarpa nuo Stanley 
Plarpa

Vera Waitkus nuo Anthony 
Waitkus

Mildred Duba nuo Lee Duba
i \

Mykolas Laukaitis 
Užsimušė. Giminės 
Prašomi Atsišaukti

Reikia kūną atsiimti iš 
ligonines

ENGLEW00D. — Gruodžio 
21 d., apie 11-tą valandą vaka
re, kaip “Naujienose” jau bu
vo rašyta, užsimušė Mykolas 
Laukaitis, nuo 5906 So. Went* 
worth avenue. Velionis mirti
nai susižeidė, puldamas laip
tais į rūsį ir mirė kelyje į ap
skričio ligoninę. Jis persiskėlė 
galvą.

Dabar yra ieškomi velionio 
sūnūs ir duktė, kurie yra ve
dę ir gyvena Chicagoje: Jib 
yra prašomi atsiimti velionio 
lavoną iš apskričio ligoninės.

Velionis M. Laukaitis dirbo 
Englewood apielinkėje už na
mų pr įžiūrėto j ą-dZeni t orių. '

Senas Petras.

Labai 
tnas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tik j 
.avernus. Ten Ir rei- 
kalaukit.

kitus miestus ta- 
•ernams orderius pa- 
dunčiame
Pirkdami

musų

ekspresu.
pastebėkit 
labelj

31:

30:
ir

Trečiadienį vakare, gr. 29: 
Jeux d’Enfants, Tricornc ir Au- 
rora's Wedding;

Ketvirtadienį vakare; gr.
Cimarosiaųa, Choreartium 
Union Pacific;

Penktadienį vakare, gr.
Sylphides, Le Coq d’Or, L’Ap- 
res Midi d’un Faune ir Le l 
Beau Danube; f

šeštadieni vakare, sausio 1: 
Gods Go a-Begging (naujas), 
Tricorne, Speclre de la Rose ir 
Prince Igor;

Sekmadienį vakare, sausio 2: 
Jeux d’Enfants, Lc Coq 
Le Bca’u Danube.

d’Or ir

55 cen- 
nuo 55

Bilietai po pietų: nuo 
tų iki $2.75; vakarais: 
centų iki $3.3Q. Naujų Metų iš
vakarėse: 55 c., iki $4.40. —R.

RADIO
Budriko
Programas

. r

Tikru malonumu pereitą sek
madienį teko klausytis Budri
ko radio programo iš stoties 
WCFL, nuo 7:30 iki 8 vai. va
karo. Puikiai dainavo musų žy
miausi dainininkai Helen Bar- 
tush ir Stasys Rimkus, o šau- 

| nioji Dudrikb radio orkestrą 
tikrai artistiškai išpildė puikią 
overturą “Trimitas” ir kitus 
numerius. Taipgi buvo praneš
ta, kad dabar prasidėjo Budriko 
krautuvėse didelis priešinven- 
toriaus išpardavimas, su dideliu 
kainu nupiginimu rakandų, ra- 
dių, skalbyklų, pečių ir muzika
lių instrumentų. Patartina pa- 
sinauduoti. Beje, reikia dar pa
stebėti, kad kitas Budriko radio 
programas yra leidžiamas ket
virtadieniais nuo-7 iki 8 vai. 
vak. iš stoties WHFC., 1420 kil.

Jonas

“Faun” 
Design 

' Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKAŲIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotu

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

• šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 akme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

TIKTAI Už

99Setas

Su 6 Kunonafa

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Largo Servlng Spoon 
Buttorknlfo. Sugar Spooa

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $JL-75 

su 6 kuponais

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

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. 5

Su

st.

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

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
< 4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.,

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Rrp-blic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50

> ................. urnas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ........... ......................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VAROS 3408

Parsiduoda Saugioji

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

'4

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel. ENG. 5888-5840

■ &

.5

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI >12
PALA GUI PAGELBA SKA

LIGONINĖJE ....... ..........
PALAGO PAGELBA COA

NAMIE už .............. ...........
EKZAMTNAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

HOSPITAL

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

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

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

Avenue
5727.

RESTAURANTAI
Sutikite Naujus 

1938 Metus 
Pirmyn Choro Jaunuoliais 

Masonic Temple, 64th ir Green
PIRMYN FONDO

1938 METŲ SUTIKTUVĖSE 
75c Bilietas 

VaSdirŽenė—Puikus Programas 
—šokiai

Siunčiu

Vardas

Miestąs
(Adresas) ?/

....... A 11 M

(Vardas ir pavarde)

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory M70

kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man ...

(Miestas ir valstija)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’<-ad pačios Naujienos 

lyra naudingos.
Kupono Nr. 14

.... „

. Valstija

Gruodžio 29 d.«

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA



I
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PARDAVIMUI TAVERNA irRes- 
taurant 58 kambarių hotelis— Pri
einamai. 4143 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Pi
giai. Pigi renda. 6 kambariai viršui 
gyvenimui. Priežastį patirsite Vie
loj. 7301 So. Peoria St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

y 2113 So. Halsted Street

young boys for 1937. ’Scuse me 
pleasė, I mean 1938.

Tas Pats Bynsas

' Miscellaneous
____ įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

Mes bengiame ir pataisome visokios 
rąšies stogus, taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So, Halsted Stieet

Gaudo Lietuvius Jaunuolius Už 
Susišaudymą Su Policija

~ . >, h.,,,,. '

“Oblava” 18-toje Apielinkėje; Suėmė ir
Vieną Lietuvę

Kelios žinios iš 18-tos Ap. nešus p. Skudo spėjimą—jis iš
sipildė. Skudas -pranašavo, kad 
nuo Kalėdų nebus šalčiau, kaip 
“Zero.” ,

Šiandien p. Skudas sako štai 
ką: “šį žiemos sezoną nebus 
žemiau zero.“ Aš klausiau jo 
kaip jis gali tai žinoti, bet jis 
man sako, kad girdi per ilgus- 
metus jo tyrinėjimai jam pri- 
rodė, kad Kalėdų dienos oras 
turi didelės reikšmės ir pagal 
tą' jis spėja. Kadangi pereitą 
žiemą jis įspėjo tai reikia šią 
žiemą atydžiau tėmyti ar tas 
jo pranašavimas irgi išsipildys. 
Simonas M. Skudas tikrina štai 
kaip: “Tie ktfrie nenori tikėti, 
kad šią žiemą nebus žemiau 
zero, lai* ateina su laižybomis 
—f‘betais“—lygiomis, aš juos 
visus paimsiu, kiek tik jų bus.“ 

Aš žinau, kad pas mus yra 
daug lietusių, kurie mėgsta 
“betyti.“ Gal vieton “arkliukų“ 
loterijų, butų geriau “pabetyti“ 
už orą.

Aukštas Kraujas 
—Paralyžius—

i) Kiek laiko atgal buvau pra
nešęs, kad niA) aukšto kraujo 
spaudimo p. Frankiui Zulpai, 
savininkui grosernės, teko gul
ti lovon ir gal daugiau nesikel
ti. P-s Frank Zulpa turėjo auk
što kraujo spaudimą, buvo per
sergėtas daktarų, kad butų at-

18 APIELINKĖ — Kalėdos, 
Kalėdos, o po Kalėdų ir vėl tos 
pačios bėdos. Kasdien yra tas 
pats. Retkarčiais, jei gyvenimo 
ratas pasisuka kiek nors j šalį, 
įvyksta kiek nors permainos— 
bet mažos, o kieno ratas su
stojo—tas jau ilsisi amžinai, 
bet gyviems tai tik reiškia trum
pesnį gyvenimą.

Visi, kiekvienas, mėgina pats 
save ir kitus linksminti tiek 
kiek jam kišenio spėkos leidžia. 
Nėra kišeniuje skatiko—nėra 
linksmumo. Ir neturint skati
ko, nėra jokio “bargeno.”

šiomis Kalėdomis teko kiek 
nors pasidžiaugti, ir tokio džiaug 
smo suteikė man ir mano šei
mai pp. Simonas ir Marijona 
Skudai suteikdami pluošta do
vanų. Kaip žinoma, p. Skudas 
yra vietos lietuvis graborius, 
718 W. 18 Str. Prie šių dar 
prisidėjo, su dovanomis ir pp. 
Mikutckiai, 671 W. 18 Str., 
Tavernos savininkai; Antanas 
ir Uršulė Grisiai,—bučernė— 
1827 So. Union Avė., ir Geo. ir 
Juzefina Chernauskai, 1900 S. 
Union Avė. šie žmones pasma- 
gino-palinksmino mumis Kalė
dose su savo dovanomis. Ačiū 
jiems. 4

darbo savo krautuvėje—jis pa
tiekė aplinkinių dirbtuvių dar
bininkams pietus ir užkandžius, 
tuoj po pietų susėdo su draugu; 
prie “sixtiko“ ir lošimui tik' 
įpusėjus, kirto jį “paralyžius“ 
—Cerębral Hemmorrhage—krau 
jagyšlč prie smegenų truko ir 
kratfjo lašai sunkėsi j smege
nis. Tas suparalizavo jį visą,( 
atimdamas kalbą, balsą i ir visą 
judėjimą. Tas įvyko lapkr. 9 
dieną. ' '

šiandien jau po Kalėdų ir 
jau gruodis 26 bet* ligonis .dar 
nekalba, nesijudina ir yra pil
no žodžio prasmėj invalidas.; Ir 
to Viso kaltininkas vien tik 
kraujo spaudimas. F. Zulpa per 
ilgus metus buvo musų koloni
jos ledo pristatytojas ųr visiems 
gerai pažįstamas. Pastaruoju 
laiku užlaikė nuosavą grosernę, 
1705 S-o. Canal St^ Ligonis iš- 
bu4v0 virš mėnesio ligoninėje, 
bet pastaruoju laiku-tapo pei\ 
keltas pas saVO žmoną į namus, 
1823 Canalport Avė. Linkėtina 
jam pasveikti, bet... Atsargiai 
turėtų tię užsilaikyti, kurių 
aukštas kraujas dar nepagul
dė, bei nenušė į antrąjį pasati-

(ACMB-NAUJIĖNŲ Foto] 
KALTINA TEISĖJĄ.—Fede
ralinis teisęjas Milwaukee, 
Wis., Ferdinand A. Geiger, 
skundą prieš kurį generali
nis. prokuroros Cummings 
padavė skundą atstovų butui 
prašydamas tą teisėją apkal
tinti.

Atėmė 20 Centų 
Ir Išmušė Lie
tuviui Akį

Ar Bus Šalta Žiema?
Daugelis manęs klausia, ką sargus, bet jis mažai ką krei- 

p. Simonas M. Skudas prana- pė domos į daktaro pranaša- 
šat.'ja žiemai: koki orą? Perei- vimus bei persergėjimus ir štai 
tais metais man pačiam pra- tūla gražią dieną po si/nk&us.

KOTRINA ŽILIENĖ
m

%
E?/ fe'

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 25 d., 7:10 vai. vakare, 
Į 1937 m. sulaukus 42 metų amžiaus. Gimus Mariainpolės apskr., 
- Kalvarijos parap., Kalvų kaim. Amerikoj išgyveno 25 metus. P liko 

dideliame nubudime mylimą vyrą Augustiną, dukterį Estellą ir 
sūnų Vytautą; brolį Vincentą Sinkewicz, dvi seseris: Magdaleną ir 
švogerį Joną Waliukewičius ir jų šeimyną, Marijoną ir švogerį 
Macaičius ir jų šeimyną iš Brooklyn N. Y. Chicagoj du anukus: 
Joną Sinkevičių ir Jubą Gobush, Lietuvoj seną motinėle, brolį Jo
ną, sese’į Oną, gimines ir draugus. Priklausė prie 
tuvių Draugijos. Kūnas pašarvotas 3327 Le Moyne 
lefonas Spaulding 6038.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 29 d., 1 
namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kotrinos Žilienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

. Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, Broliai, Seserys ir kitos gimines..

. Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius J. Liufevičius. 
Tel. Lafayette 3572.

“Ablava Jaunuoliams”
i Daugeliui musų jaunuolių, 

kurie mėgsta vėlyvas valandas, 
tenka susidurti su Chicagos po
licija. Policija ima tą, kuris 
jiems papuola. Kaip permatoma, 
tai jau virš poras tuzinų jau
nuolių aplankė tą vietĄ, kur 
“Niekad pusryčių neverda.“ 
Ten išlaiko be jokios žinios virš 
24 valandas, apdaužo sprandą, 
ir kit-ką, ir jeigu nieko negali 
jiems primesti—paleidžia. Tas 
yra daroma todėl, kad neseniai 
nežinomi jaunuoliai susišaudė 
su policija. Keli žmones, tarp jų 
du policistai, btfvo sužeisti. Kiek 
vėliau policija susišaudo vėl 
musų kolonijoj, prie Cullerton

/ I ’

ir Jefferson gatvių. Tuoj po to 
viena lietuvė ir keli jaunuoliai 
buvo suimti, o dabar kasdien 
vakarais tenka matyti, kaip po
licija medžioja> jaunuolius tar
dymams. Bloga!

“Sukilimas” 
Nepasisekė

Šv. Antano draugija—pašel- 
pinė turėjo savo priešmetinį 
susirinkimą. Susirinkimas buvo 
gana “šumnas“. Rinkta nauja

valdyba, Palįkę visa sena val
dyba apart vicę-pirmininko. ši 
vieta teko vietiniam p. Anta
nui Daujočiui. Nors jau per 
kelis metus buvo rengiamasi 
prašalinti iš pirmininkystės 
ponią Ei tmantienę, (moterys ir 
“vyrai“ visaip,; mėgino tą per
versmą padaryti), bet nieko ne
gelbėjo. Geriausios ponios Ęit- 
mantienes oponentas “irunijo“ 
tik iki puses skaičiaus balsų, 
paduotų už p. Ėitmantienę. P-a 
Eitmantienė turėjo nepaprastą 
pasisekimą tvarkyme draugijos 
reikalų ir per paskutiniu^ porą 
metų įsigijo labai gerą vardą 
draugijos tarpe. Nors nebūdama 
vietos gyventoja (gyvena prie 
W. Jackson Blvd.,—kur jos vy
ras yra namų prižiurėtojas- 
dženitorius) ji sugebėjo surink
ti dauginus balsų už vietos dar
buotojus.

Linkėjimai
O prie pabaigos, lai bus man 

leista pasveikinti Naujais* Me
tais visus Naujienų skaitytojus, 
Naujienų štabų vadovybėje Dr. 
Pijaus -Grigaičio ir Marijos Jur- 
gelioriienės. >5Kuogerįausios lai
mės, pasisekimų ir gerovės atei
nančiais mali jais 1937, atsipra
šau 1938 (žinote bus sunku iš- 

iki bent pu-

Plėšikai 'sunkiai sužeidė 
Stanley Sluoksnį

BRIDGEPORT. — Du 
šikai trumpą laiką atgal
puolė, skaudžiai .sumušė lietu
vį Stanley Sluoksnį ir atėmė 
nuo jo 20 centų pingais.

Piktadariai užklupo lietuvį 
jo buto tarpduryje, ties 3312 
South Halsted Street. Apiplė
šimas įvyko vakare, S. Sluok
sniui pareinant namo.

Dabar ligonis randasi akių 
ligoninėje, prie Adams ir Peo
ria gatvių. Piktadariai išmušė 
jam kairiąją akį ir dabar rei
kės daryti operaciją.

'Senas Petras.

36 VARTOTI FURKAUCIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros —■ kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos •$200-$300. Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys. / t’

TAVERNAS ir LUNCHRUIMIS 
pardavimui, priežastis — liga. Aš 
esu našlė — negaliu prižiūrėti biz
nio viena.

1834 W. Pershing Rd. ar 39th St.

Chicagos Lie
st. Namų te-

vai. popiet iš

mokti rašyti 1938 
sės metų) metais.

Jūsų Bynsas

RENDAI RESTAURANTAS — 
Pilnai išdirbtas biznis — prieina
ma renda pasitikimiems žmonėms.

4141 So. Halsted Street. '

RENDON 4 kambarių flatas su 
maudyne, Šviesus, rendos $12.00.

*930 W. 34th St.

— ......... ......... --n-----------------— ——
GROSERNĖ PARDAVIMUI, prie 

didelių šapų. Duodami prątųs. Geras 
pelnas žmogui kuris nori prasisiek
ti. ' Priežastis—liga. Kreipkitės bile 
dieną pietų laiku. 1705 S. Canal St. 
Bargenas!

Extra, Extra!
Taip rėktų 'kiti

Lietuviškas Golfas 
Brangsta: — 
$5 į Metus

TAVERNAS ANT RENDOS
Išsirandavoja pilnai įrengtas su 

barais tavernas su svetaine. 5 pagy
venimui kambariai. Atsišaukite pas 
savininką: 4509 S. Paulina St.

PARDAVIMUI arba IŠRENDAVO
GIMUI CAFETERIA ir tavernas 
maitų. Vėliausi įrengimai. Kampinis, 
prie gatvekarių.

, BRIGHTON CAFE
♦ 4326 S. Kedzie Avė.

Personal
Ašmenų Ieško

KAZIMIERAS VIČŪLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 27 dieną, 2:40 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukęs 64 me
tų amžiaus. Gimęs Kretingos 
apskr. Krušlaukių parap., Obe- 
kiŠkįų kaime.
' Paliko dideliame nuliūdima 
sūnų Talesford, dukterį Stellą 
Izdonas, žentą Antaną, anūkę 
Joaną ir gimines.

Kūną1- pašarvotas randasi 
koplyčioje, 42 E. 108th St.

Laidotuvės vyks pėtnyčioje, 
gruodžio 31 dieną, 8 vai. ryto, 
iš koplyčios į Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

'Visi a. a. Kazimiero Vičiu- 
lio giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simus, Duktė ir kitos gimines.
Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius S. P. Mažeika 

Tel. Yards 1138 ’

iš kitų laik
raščių susilaukę to ką aš susi
laukiau. Jau buvau4 besirengiąs 
šį rašinėlį pasiųsti, kai laiška
nešys atgabeno tampriai užkli
juotą pakelį. Neiškentėjęs, mano 
“šonkaulis“ ėmė ir pakelį atida
rė. Man iš darbo sugrįžus, su
šuko, “Juozai, Juozai, tau Nau
jienos Tunken Pen’ atsiuntė, 
žiūrėk.“ Žiūriu, daili plunks
na. Well apsilaižęs kaip katinas 
prie bonkos pieno dėkoju Nau
jienoms už nepamiršimą manęs 
senio ir suteikimą man dova
nos. Happy New Year to you

Iš Lietuvių Golfininkų Sąjungos
Golfas . — paprastai vadina

mas turtuolių sportu, -— pra
dėjo brangti ir pas lietuvius. 
Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
savo metiniame susirinkime 
nutarė pakelti narines mokes
tis nuo $2.00 iki $5.00.

Sąjunga išsirinko naują val
dybą, kurią sudaro sekami as
menys: Dominikos PivoriiVnaSj 
—pirmininkas; Dr. A. J. Gus- 
sen,—vice-pirmininkas; p-Iė
Virginia Paukštytė,—nutarimų 
raštininkė; Dr. St. Jakubs,— 
finansų raštininkas; J. Vitkus-, 
—iždininkas;' adv. C. P. Kai, 
—legalis patarėjas; J. C. Miller, 
—“Pro“; Dr. G. I. Bložis,— 
turnyrųj^asisįjos pirmininkas,; 
Dr. S. Biežis,—Vajaus komisi
jos pirmininkas; Mary Bložie- 
nė,—soeialės komisijos pirmi
ninkė; J.' Mačiulis, J. Pekal ir 
G. Yonaites,—finansų komisi
jos nariai.

Sąjungos ' golfininkai ieško 
ir naujos aikštės ateinančiam 
sezonui. Praeityje daužė ka
muoliukus Glen Eagles laukuo
se, bet šįmet žada persikrau
styti į Soįvthmoor arba Acacįa 
Country Club dirvonus.

Susirinkimas įvyko pas spor
to mėgėją J. Yušką. Po susi
rinkimo p, Yuškienė visus gol- 
fininkus pavaišino užkand
žiais. (Sp)

PA1EŠKAU VEDYBŲ tikslu mo
ters nuo 30 iki 40 metų amžiaus be 
vaikų ar su vaikėis. Aš turiu 8 kam
barių namą, 50 akerių žemes 25 
akeriai apsodintą su, visokiais fruk- 
tais, 1000 vištų. "Meldžiu atsišaukti. 
Narmantas, Fairhope, Ala.

I ■ i lIlTM i——II I ———»

Help Wanted—Female
.Darbininkių Reikia

z MERGINA, 20 iki 35 metų namų 
darbui, vaikams prižiūrėti, būti, gera 
alga.' Prospect 3344

REIKALINGA PATYRUSI mote
ris ar mergina prie plovimo indų ir 
pagelbėti virtuvėje. Gyvenimas, kam
barys ir gera mokestis. Atsišaukite 

BERNICE LUNCH
506 W. Pershing Rd., buvusi 39 St.

ŠEIMININKĖ — turi mėgti vai
kus — dirbanti pora — $5.00—būti. 
Lincoln 4849 nuo 10 iki 5.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS 1937, visokio ^didžio su CoiJ 
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 pirksi- 
e kitur.

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

' CALumet 5269.

SKELBIMUS
“N?< RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
v IKI

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

' 1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

Kankino moteri
Plėšikas prisistatęs

PARDAVIMUI TAVERNAS su ba
rais ir visais parankamais, 4 kam
bariai užpakaly, iš priežasties, kad 
viena, išvažiuoju ant fafm’ų.

2301 S. Leavitt St.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. Vieta gerai išdirbta — yra kam
bariai pagyvenimui.

1142 S. Canal St.

Real Estate For Sale 
N amai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandeniu Šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilį, etc.—■—5 kambarių 
cottage, kaina $180(1/ įmokėti $800 
Didelis lotas.

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

Hemlock 0800.

PARSIDUODA BIZNIAVAS na
mas ant kampo. Garu apšildomas. 
Didelis štoras—23x50 pėdų.

6001 So. Carpenter. ,

Financial
Finansai-Paskolos *

KĄM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOC1A- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739’SO. HALSTED STREET
--------------------- , ... ...................... a................. .. ..

RADIO SERVICE

MARQUETTE RADIO 
SERVICE
Al. Enzulis

5610 So. Maplewood Street 
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems ‘ 
metams. Tel. Hemlock 2343

-------- .'j g;   T-.." m     ■
čSal
Anglys x ,

AUGSTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .............................
MINE RUN .... ......... ......
EGG ..................  —
NUT ................................
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

gą, įėjo į vidų ir ją išlaisvino. 
Dabar ji yra gydytojo priežiū
roje.gaso 

kompanijos pečių inspektorium, 
įsigavo į Mrs. Julia Zapatka na
mus 5539 Addison St. ir parei
kalavo atiduoti pinigus. Kada 
ji atsakė neturinti pinigų na
muose, plėšikas ją surišo, par
metė ant grindų ir. ėmė ją muš
ti ir šiAip visaip kankinti.

Gal butų jis ją ilgai kanki
nęs, bet suskambėjo durų skam
baliukas ir plėšikas pabėgo nie
ko nepsšęs. Jos šauksmai pri
šaukė kaimynus, kurie pašaukė 
policiją. Policistas išmušė lan-

Ruošiasi rinkimams 
prasideda Horner- 
Kelly kova

UiMIUIlMII

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Palaukit mus tuojau

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

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankielams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue
. Phono LAFAYETTE 5800

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

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

LOVEIKIS SS:’ 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Jurgis Jokantas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 28 dieną, 2 valandą po 

pietų, 1937 m., sulaukęs 60 metų amžiaus. Gimęs Rokiškio apskr. 
Skapiškio parap., Miškonių kaime. Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 3 brolius: Joną, Juozapą ir Anta
ną, ir brolienę Antaniną; pusbrolius: Kazimierą Chepuką ir jo šei
myną, Juozapą ir Petrą Jurgelionius ir jų šeimynas. O Lietuvoje 
seserį Aneliją Alešiunienę ir šeimyną. Argentinoje Petronėlę šaka- 
lienę ir Šeimyną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 4138 Archer Avė. Namų telefonas, 
Lafayette 3052. Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Visi a. a. Jurgio Jokanto giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį* 
patarnavimą ir atsisveikinmą.

' 4 ‘ ► J

Nuliūdę liekame, -‘ s
Broliai, Brolienė, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Ladotuvių Direktorius J. LiulevičiUs.
Tel; Lafayette 3572.

PRANCIŠKUS ŠLAŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

gruodžio 26 dieną, 6:10 vai. 
vak., 1937 m,s sulaukęs 3 me
tų 10 mėn. amžiaus. Gimęs 
Chicagp, III./

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, po tėvais Rudaiti- 
kę; tėvą Juozapą, broliuką Vin
centą, sesutę" Anelę tetą Petro
nėlę čiuliohjs, 4 dėtfes, Joną 
Rudaitį, Stanislovą, Vincentą ir 
Pranciškų šlh'Žus; senuką Juo
zapą Šlažą gimines.

Kūnas pašarvotas 3618 Par- 
nell Avė. ; ;/ 
\ Laidotuyės |vyks penktadie
nį, gruodžio 31 d., 8 vai. tyto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 

. bažnyčią, kurioje bus gedulin
gos pamaldos ųž velionio sic- 
Ja< o iš ten bus nulydėtas į šv- 
Kanimiero kabinės.

Visi a. a. Pranciškaus §la-z 
žio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir

• atsisveikinihią.
Nuliūdę, liekame,'

Tėvas, Motina, Brolis, Sesuo ir 
gimines. .

Laidotuvėse patarnauja Dir.
S. P. Mažeikų. Yards H88

_ž 75 centus
Vakarien^-Kabareto Programas 

šokiai
PIRMYN FONDO Naujų Metų 

SUTIKTUVĖSE 
Mąsoniė Temple Salė 

64th ir Green

Ateinantį pavasarį įvyks no
minacijos į kai kurias valdvie- 
tes. Polįtikieriai jau iš kalno 
ruošiasi šiems primary badavi
mams. Bet ypač ruošiasi guber
natorius Homer, kuris yra pa
siryžęs sumušti mėro Kelly ir 
Nash mašiną.

Tikslesniam prisiruošimui 
prie balsavimų Horner tuoj pra
džioj metų atidarys Chicagoj 
savo buveinę ir i’gainiui kovą 
išplės visoje valstijoje.

Prie Hornerio yra prisidėjęs 
ir prokuroras Courtney.

Manoma, kad jie ypač puls 
merą dėl legalizavimo Chicago- 
je buklų,

Apie tai daug kalbėjo ir da
bar laikomas Illinois valstijos 
prokurorų suvažiavimas. Dau
gelis prokurorų išsitarė, kad 
Čhicagoje pravestas legalizavi
mas bukiij, įvedant jiems lais- 
nius, esąs neteisėtas ir nesude
rinamas su valstijos įstatymais.
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VĖL PRIIMA APLIKACIJAS NUOMAVIMUI 
FEDERALIpBUTįTCHICAGOJE

Atmetė 6,000 aplikacijų, neatatinkančių 
reikalavimams; “Pirmenybę turi netur

tingos šeimynos”
Chicago Housing Aiilhority, > T.umbull Park Homes, ties

kuri globoja tris tederamus bu
tų projek us Ch’cagoje, atmetė 
6,000 prašymus nuo apl.kantų, 
kurie ieškojo butų tuose' pro
jektuose.

Butai aplikaniams nebus nco- 
muojami, kadangi jie arba jau 
turi gerus butus ir gali mokė
ti reguliares nuomas, aiba ne
turi vaikų ir neturi šeimynų. 
Arba uždirba daugiau, negu bu
tų nuomuojimo taisyklės nu
stato.

Fedevaliai butų projektai yra 
Sekami:

Jane Addams IMuse, ap'ma 
kelis kvartalus prie Rco>evelt 
Bcad, o raštinė randasi , ties 
1248 West Taylor Street;

Julia C. Lrihrop Homes, ties 
2000 Diversey Baulevard, ir

2437 East lC6ih Street.
Federalė valdžia pastatė tuos 

namus, kad aprūpinti sanitariš
kais ir sveikais butais neturtin
gas šeimynas. Jane Addams rū
muose butų yra 1,027; Lathrop 

| rūmuose — 925, o Trumbull 
' Parko rūmuose — 462. Tie bu
tai susideda iš 2, 3, 4 arba pen
kių kambarių, įskaitant v rtu- 
vę kaipo vieną kambarį. Visi 
Irys rųmai turi 2 414 butus ir 
visose'trijose vielose .galima iš- 
sinuomųoti butą, —- nuo ma
žiausio iki didžiau no.. Nuomo”, 
pagal kambarių skaič'ų, yra nuo J 
$21 iki $33.50 į mėnesį. Tokias 
informacijas “Naujienoms” su
teikė Mr. Arthur Borkmen, įs
taigos patarėjas. t

Per kurį laiką rumus globo

janti įstaiga Chicago Housing 
Administration aplikacijų ne
bepriėmė, kadangi buvo gavusi 
tris kartus daugiau aplikacijų, 
negu turėjo butų. Bet dabar, 
atmetus 6,000 aplikacijų, nau
jos aplikacijos vėl priimamos. 
Tie 0,000 ap’ikacijų buvo at
mesti, kaip minėjoje aukščiau, 
kadangi:

Kodėl aplikacijas atmetė
1. Aplikantai jau turi gerus

butus ir gali už juos užsimokė
ti; .• , . • . . ;

2. Nepriklauso prie ' “netur
tingųjų” klases;

• I

3. Neturi š imynų ’ arba už
laiko pašalinius suaugusius 
žmones, ir,

4. Neturi vaikų.
Chicago Housing Authority; 

viršininkas John Figard ‘aiški
na, kad norima pirmenybė duo
ti toms šoimj noms, kurioms 
tikrai reikia sanitariško buto, 
ir kurios • nepajėgia , mokėti 
aukštų nuomų.

Nuoma ir įplaukos
Jis toliau sako, kad butas 

bus išnuomuctas šeimynai, k U-
*

ri uždirba nemažiau tris kar-

tus ir nedaugiau penkis kartus 
daugiau nuomos. Tai yra, š.i- 
myna norinti išnūomuoti $21

RED. ATSAKYMAI:

Senam Antanui: Mielai tai-
IMI* VI'/*** V* —

butą, privalo uždirbti į mėnesį Pinome ir talpinsime visus raš.
nemažiau $68 ir nedaugiau, 
$1C5; šeimyna i nuomojanti 
$33.50 butą privalo uždirbti ne
mažiau $160.50 ir nedaugiau 
$167.50 į mėnesį. (WPA 
minkai, kurie teuždirba 
menesį butų nuomuoti 
į ės).

tus, kurie suninka feu faktais 
ir tiksliai nušviečia reikalą.

V. Ž. Vedėjas.

darb i- 
$55 į 
nega-

Toliau, pirmenybę butų nuo
mavime tuiės tbs šeimync\ 1 u- 
rių dabartiniai butai yra drėg
ni, tamsus, reikalauja plataus 
remonto; neturi tinkamų 
vamzdžių suvedimo; neturi van
dens klosetų, neturi virtuvių, 
vonių; jeigu išpuola daugiau, 
negu po du žmones kLkvicnam 
kambariui, ir, jeigu gyvenimas 
bute yra kenksmingais Šeimynos 
sveikatai. ę r ■

Klaidingas
Adresas l

žinioje apie p. Josephine Pil-i 
kis pirmadienio numeryje, įsi-! 
brovė klaida. Adresas turėjo' 
būti 6334 South Western avė. i

NAUJIENŲ
KALENDORIUS

Naujos aplikącįjčs federa- 
liams butams dabar yra priima
mos ir jas reik a priduoti namų 
raštinėms, kurių adresai yra 
paduoti aukščiau. Ofisai yra at
dari kiekvieną dieną, neišski- Masonic Temple, 64th ir Green 
riant nei sekmadienių, nuo ryto | 75 centai asmeniui
iki 7:30 valandos vakare. —R. 

NEW YEAR
Pasveikinkite Naujus 

1938 Metus 
“PIRMYN” FONDO 

NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖSE

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

< UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus.
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai.

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois

Jackson parką su savo
Ji taipjau lavina ir Shetlando arkliukus

50

••

SAULĖTOS KALĖDOS 
damiesi vaikai pulkais vyk 
nešta 
naujutėliu vežimėliu ir lėle

l ACME-NAUJIENŲ Foto]

seniausias žmo

■ '• ž > > v * (ACME-NAUJIENŲ Foto}

DEGA MOKYKLA.—Liepsnoja sena medine Lincoln mokykla Dixmoor priemiestyje 
Bet nors mokykla sudegė, ją lankę vaikai bus sutalpinti netolimoj kitoj mokykloj 
Nuostoliai siekia $10,000.

t ACME-NAUJIENŲ FotoJ

RADIO GARVEŽY.' — Pennsylvania traukinio gar
vežyje bandomas radio susižinojimui su. kabuze—pas
kutiniu vagonu, su kuriuo dabar garvežio darbininkai 
tegali susižinoti tik rankų ir lempų signalais.

: .im i

Šimtą mėtis senis Jacob AVeisbach, 
guš visoje apielinkėje, su savo kaimyno avimi Los An 
gėlės gyvulių' parodoje. ’ :

, ' ' ■_ [ACME-NAUJIENŲ Foto]

šiemet Kalėdos buvogulėtos ir gana šiltos. Tuo naudo- 
į parkus žaidi su savo naujais, Kalėdų Dieduko at 

žaislais, štai viena mergaitė linksma važinėja

\ . ' (ACME-NAUJIENŲ Foto)
PO KALĖDŲ. — Nors šiemet eglaitės būva pigios ir jų išparduota daugiau nei ki
tais metais, tačiau jų buvo į Chicagą privežta tiek daug, kad ir šventėms praėjus 
dar liko ištisi miškai neišparduotų eglaičių ir dabar jas teks deginti.

'j

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Olga Ąstley, 16 m., Anglijos gyvulių la- 
vintoja, šokinėja per virvę kartu su savo
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