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Atsisveikino Su Imperija 
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TRIUKŠMUI PRAĖJUS Lojalistai vėl atmu
šė sukilėlius prie 

Madrido
/

Naujasis karalius/pasirinko Jurgio VI 
vardą, o senasis karalius atsisveikinęs per 
radio su visa imperija apleidžia Angliją
LONDONAS, gr. 11. — Ka

ralius Edvardas VIII šiandie 
pasirašė abdikacijos aktą ir 
atsižadėjo sosto didžiausios im
perijos pasaulyje, užleisdamas 
savo sostą jaunesniam broliui 
Albert Frederick Arthur 
George Windsor, žinomam kai
po York kunigaikščiui. Nauja
sis karalius pasirinko George 
VI vardą (o ne Albert I, kaip 
buvo spėjama pirmiau).

Parlamentas šiandie Skre
biai priėmė valdžios pasiūlytą 
abdikacijos aktą, kurį abdikuo- 
jantis karalius Edvardas pa
sirašė 1:52 vai. po piet. Nuo 
tos minutės jis, iškaraliavęs 
327 dienas, nustojo ne tik so
sto, bet ir visų savo titulų ir 
privilegijų, ir patapo paprastu 
piliečiu — Mr. David Edward 
Windsor. (Manoma, kad vėliau, 
galbūt jau po jo vedybų, jam 
bus suteiktas kokis, jfrors 
titulas, veikiaifeiar€ornwan ku
nigaikščio. BetjejgU^HtL^s'bu^ 
tų suteiktas pirmiau, tai tuo 
atveju jis vistiek turės gauti 
valdžios leidimą vedyboms, kai
po karališkos šeimynos narys).

Tą pačią mSiutę kaip kara- 
’ liūs Edvardas pasirašė abdika

cijos aktą ir nustojo buvęs ka- 
raliuia., J J vietą tuojau‘3 užėmė 
York kunigaikštis.

Pasiliuosavęs nuo karaliaus 
sosto, Edvardas per radio pa
sakė kalbą ir atsisveikino su 
visa imperija. Jo kalba buvo 
perduota ne tik visai imperi
jai, bet taipjau ir visose Jungt. 
Valstijose, o gal ir kitose val
stybėse. t

Savo kalboj jis prisipažino, 
kad tik dabar, atsisakęs nuo 
sosto, jis gali pasakyti kelis sa
vo paties žodžius, nes pirmiau 
jam kalbėti neleidusi šalies kon
stitucija.

Jis pirmiausia išreiškė savo 
ištikimybę naujajam karaliui, 
savo broliui York kunigaikš
čiui.

“Jus visi žinote priežastis, 
kurios privertė mane atsižadė
ti sosto”, tęsė Edvardas, “bet 
aš noriu, kad jus suprastumėt, 
jog nusispręsdamas daryti tą 
žingsnį, aš neužmiršau šalies ir 
imperijos, kuriai kaipo Vali jos 
kunigaikštis ir vėliau kaipo ka
ralius, bandžiau per 25 metus 
tarnauti; bet jus turite man 
tikėti, kad aš jums sakau, kad 
aš radau negalimu nešti toliau 
sunkią ir atsakomingą naštą ir 
atlikti savo, kaipo karaliaus, 
pareigas be pagelbos ir para
mos moteries, kurią aš myliu 
ir aš noriu, kad jus žinotumėt, 
jog šį nuosprendį padariau tik
tai aš pats vienas. Tai dalykas, 
kurį aš pats vienas turėjau iš
spręsti”. Kiti gi žmonės tik jį 
kalbinę pakeisti savo nuospren
dį. Ir jo nuosprendis galbūt iš
eisiąs visų naudai, nes jo bro
lis yra paruoštas užimamai vie
tai ir nebus jokio susitrukdy- 
mo imperijos gyvenimo ir pro
greso.

jis mielai 
privatinis

radio su

Jis padėkojo visiems žmonėms 
už jų prielankumą jam. O da
bar jis pasitraukiąs iš visuo
meninio gyvenimo ir bent il
gam laikui visai apleidžiąs An
glijos imperiją. Bet jis visuo
met seksiąs Anglijos veikimą 
ir jeigu jis kada buriąs nau
dingas Anglijai, tai 
pasitarnausiąs kaipo 
asmuo.

Atsisveikinęs per
imperija, jis atsisveikino pas
kui su savo motina ir broliais 
ir šiąnakt išvažiuoja iš Angli
jos, kad galbūt ilgą laiką, o 
gal ir niekad nebegryšti į An
glijos imperiją.

Kur Edvardas išvažiuos ir 
kur jis apsigyvens, dar niekas 
nežino. Dar nežinoma kuo jis 
važiuos — laivu ar lėktuvu, nes 
abu* stovi paruošti. Spėjama, 
kad jis aplankys kelias Europos 
šalis, bet bent šiuo laiku jis 
nebandys matytis sų Mrs. Simp- 
son, dėl kurios meilės' jis atsP 
žadėjo sosto.

Tūli nežinomi asmenys daro 
pastangų sutrukdyti Mrs. Simp
son gavimą galutinų perskirų, 
bet veikiausia jų pastangos, nu
eis niekais.

Abdikacijos aktą atstovų bu
tas priėmė į virš dvi valandas. 
Tik šeši balsai buvo paduoti 
prieš tą aktą. Lordai abdikaci
jos aktą priėmė į šešias minu
tes.

Abdikavus karalhd Edvardui 
ir sostą užėmus Jurgiui VI, pa
starasis rytoj sudės priesaiką 
ir visomis ceremonijomis bus 
paskelbtas karalium. Tik jį pa
skelbiant karalium bus apleisti 
žodžiai “karalius mirė”. Abdi- 
kavusio karaliaus vaikai, jei jis 
jų ir turėtų, niekad negalės už
imti sostą ir sosto įpėdinė da
bar bus vyresnioji naujojo ka
raliaus duktė Elizabeth, 10 m. 
Ji praras teisę prie sosto, jei 
naująjam karaliui gimtų sūnūs.

Naujasis karalius yra visai 
nepanašus savo broliui, nes kuo
met Edvardas buvo judrus, mė
go linksmą gyvenimą, £ai jo 
brolis buvo t/žsidaręs ir nemė
go rodytis viešumoje. Tai gal
būt veikiausia dėlei to, kad jis 
labai mikčioja ir* todėl varžo
si viešose vietose. Bet jis tą 
mikčiojimą nors dalinai yra nu
galėjęs ir dabar gali kiek Ruo
šiau kalbėti. Bet jis daug la
biau atitinka konservatorių įsi
vaizduotam karaliaus typui, ne
gu tiko Edvardas.

t®

MADRIDAS, gr. 11. — Iš 
abiejų pusių veikia toli šau
nančios kanuolės. Sukilėlių ka- 
nuolių šūviai krinta į miesto 
centrą.

Sukilėliai bandė daryti smar
kų puolimų nuo Montoos iki 
Pozutelo, bet po trijų 
smarkaus 
triuškinti.

Valdžia 
iš miesto 
ir juos išgabenti į rytinį Is^ 
panijos pakraštį, nes atėjo šal
čiai, nuo kurių kenčia ne tik 
kareiviai, bet ir visi gyvento
jai. Mieste trūksta kuro, be to 
reikia taupyti ir maisto ištek
lius. Trūksta net ir degtukų.

Sukilėlių lėktuvai virš mie^ 
sto išmėtė lapelius, kviečian
čius miestą pasiduoti, o loja- 
listų lėktuvai bombardavo II* 
lescas geležinkelio stotį, į pie
tus nuo Madrido.

mūšio jie
valandų

liko su-

evakuotiskubinasi 
civilius gyventojus

Stanley Baldwin ?(kairėj) su adjutaAnglijbs premjeras 
triukšmui’praėjus. Baldwin stovi ant^ laiptų garsiųjų L ondono rūmų, No. 10 Downing Street, grįžęs iš Parla
mento, kur pranešė apie karaliaus abdikaciją. (Naujienų -IIN Radio-Soundphoto)

ntu, maj. Dugdale pozuoja fotografams Anglijos krizio
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Karaliui nusibodęs i Streikai; automobi
< sako lių dalią dirbtuvės

Snaw

Hopkins pasitrauk
siąs iš pašelpų darbų 

administratoriaus

Racine teisėjas ne

Jungt. Valstijos pri 
taria taikymui Is

panijos karo
Kruvina kova 

streiklaužiais
milicijos 'DETROIT, Mich., gr. 11.— 

Automobilių pramonė yra su
sirūpinusi nuolatos pasikarto
jančiais streikais automobilių 
dalių dirbtuvėse, kurie gali su
trukdyti automobilių gamybą.

Sėdėjimo streikas paskelbtas 
Kelsey Hayes Wheel Coį, ku
riai dirba 4,000 darbininkų. 
Bet čia streikas busiąs grei
tai sutaikintas, nes kompani
ja ketina išpildyti visus dar
bininkų reikalavimus.

Alkoa Products Co., kuri 
priklauso Aluminum Co. of 
Am., 300 darbininkų paskelbė 
sėdėjimo streiką, reikalaudami 
pakėlimo algų. Kompanija ga- 

j mina pistonus automobiliams. 
' T X -XX -1 'neiš- ^au an^ savaitę streikas 
tęsiasi Kawneer Mfg. Co. dirb
tuvėj Niies, Mich., kuri gami
na niekurias dalis Studebaker 
automobiliams.

“KaLONDONAS, gr. 11. 
ralius abdikavo ne tikslu ve
sti Mrs. Simpson ir ne dėl pa
daryto į jį valdžios spaudimo, 
jet vien tik dėlto, kad jis ne
kenčia to darbo ir jis jam iki- 
rėjo”, rašo Daily Expręss gar
sus dramaturgas George Ber- 
nard Shaw.

Shaw sako, kad karalius šia
me krizyje nepasitaręs su par- 
amentu ir “parlamentas, kaip 
paprastai, buvo apgautas ka
bineto”. 

/
“Premieras Stanley Baldwin 

jau per keletą savaičių turėjo 
žinoti kas atsitiks, bet jis die
na iš dienos iškilmingai 
bė, kad dalykas tebesąs 
spręstas”.

Shaw sako, kad paprasti 
žmonės karaliau‘3 vedybų klau
sime aiškiai stovėjo su kara
lium ir jo pasirinkta moterim.

RACINE, Wis., gr. 11. — 
Circuit teisėjas Davison išda
vė injunctioną, draudžiantį J. 
I. Case Co. streikuojantiems 
darbininkams pikietuoti dirb
tuvę.

Bet miesto mėras ir kaun- 
tės šerifas atsisakė teisėjo už
draudimą vykinti ir pristaty
ti prie dirbtuvės policiją. Ta
da smarkusis teisėjas atsikrei
pė į gubernatorių Philip La 
Follette, kad tasis prisiųstų 
valstijos miliciją jo įsakymą 
vykinti. Bet jis veltui laukia 
gubernatoriaus atsakymo ir 
milicijos. Nė atsakymo, nė mi
licijos ikišiol jis nesulaukė. 
Nesulaukdamas milicijos jis 
grūmoja paskirti daugybę teis
mo beilifų ir jais apstatyti 
dirbtuvę.

CHESTER, Pa., gr. 11. -r; 
Prie Sun ‘Shipbtfilding yardų 
ištiko kruvinas 'susirėmimas 
tarp streikierių ir streiklaužių, 
kuriame vienas žmogus liko už
muštas ir 36 sužeisti. I

Apie 1,500 streiklaužių puo
lė 500 streikierių pikietuotojų 
liniją bandė prasimušti į 
dirbtuvę. Jie puolė streikierius 
mtfšti, bet viąfiek streikierių 
linijas neįstengė sulaužyti. Tik 
atvykę ugniagesių trokai pra
skynė kelią per pikfetuotojų 
eiles ir streiklaužiai įstengė 
įeiti j dirbtuvę. x

Įrengta naujoviška 
' linų džiovykla

Galinių km.,

su

WASHINGTON, gr. 11. — 
Jungt. Valstijų.yaldžia sutei-

^TimTiTrfn neutral i ų • 
Ęuropos valstybių pastangoms 
sutaikinti Ispanijos civilį - ka
rą.

Projektuojamos pastangos 
sutaikinti tą karą neformaliai 
buvusios svarstomos ir
Jungt. Valstijų atstovais, bet 
valdžia nebuvo kviečiama pri
sidėti ir ji nemananti tą da
ryti.

Kaip žinia, sutaikinti Ispa
nijos karą vyriausia rūpinasi 
Anglija ir Franci ja, kurios 
(prie to darbo bando pritrauk
ti Vokietiją, Italiją, Portuga
liją ir Rusiją.

5 mirė elektros kė
dėse, 1 nužudytas 

dujomis

Amerikos ta i k o s 
konferencija svarsto 
įvairius pasiūlymus

UŽPALIAI.
Užpalių vai., pas Povilą Mie- 
laikį pradėjo veikti naujoviš
ka linų džiovykla.

VATIKANAS, gr. 11. — Pa- 
pa Pius XI šiandie jaučiasi 
kiek geriau. Jam duota vaistų 
sustiprinimui širdies veikimo. 
(Chicagos kardinolas Munde- 
lein įsakė visose archidiocezi- 
jos bažnyčiose melstis už pa- 
pos sveikatą).

nužudyti .. Highland 
miesto komisionierių

WASHINTGpN, gr. 11. — 
Patirtą, kad Harry L. Hopkins, 
buvęs bedarbių šelpimo admi
nistratorius, o dabar pašelpų 
darbų administratorius, iš tos 
vietos pasitrauks sausio 
ir gryš į privatinį biznį.

RALEIG.H, N. C., gr.. 11.— 
Negras Martin Moore, 22 m., 
liko nutroškintas nuodingomis 
dujomis už ‘ nužudymą . Ashe- 
ville hotely Helen Clevenger, 
New Yorko universiteto stu
dentės,. kuri buvo atvykusi pa
viešėti pas gyvenusį tame pa
čiame hotelyje dėdę.

TUCKER, Ark., gr. 11. — 
Valstijos kalėjimb į 22 minu
tes elektros kėdėje liko nužu
dyti trys negrai už nužudymą 
laike plėšimo 80 metų negrės.

COLUMBIA, S. C., gr. 11.— 
Pusbroliai Sam Po,well, 26 m. 
ir Sam Anderson, 25 m„ abu 
haltveidžiai, mirė ^ektros kė
dėje už nušovimą laike plėšia 
mo taksi šoferio W. Daniel.

DETROIT, Mich., gr. 11.— 
Teisėjas Smith įsakė nagrinėti 
bylą keturių Juodojo Legiono 
narių, kurie yra kaltinami suo- 
kalbjavę 
Pa rk ,
Martin H. Zink;

Ęl‘s teisiami buvęs, to prie- 
mieščio meras N.; Ray Mark- 
land, Michigano, juodųjų legio
nierių vadas Arthur F. Lupp, 
taipjau Charles Baker ir Frank 
Howard.

BUENOS AIRES, gr. 11.— 
Amerikos taikos konferencija 
slaptuose komitetų posėdžiuo
se svarsto tris patiektus kon
ferencijai .projektus išlaiky
mui taikos Amerikos kontinen-

Daugiausią pritarimo randa 
Jungt. Valstijų pasiūlymai, 
bet centralinės Amerikos pa
siūlymas /įsteigti Amerikos 
teismą veikiausia bus atmes-

Giminėms Lietuvoj 
Dovanų Kalėdoms

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
■brolius ir sesutes.

Ciucagar*ir hpieiink^T fede- 
rąlio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 22°.
Saulė teka 

4:19.

prakišo apie 
karaliaus “ Ed-

Jos turės

Pasiuskit savo Kalėdų dovanelę per Naujie
nas. Pasiuntę doleTį kftą, biednesni nepasi- 
paryšite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

_ • .
lSąHjielh?\J?imgų Siuhtimo Skyrius maloniai 
jui^e pntar^us- Pasiuntimas greitas, nebran
gu^ ir garantOųįas.

7:08, leidžiasi

LONDONAS, gr. 11. - 
Lloydfc Underwriters, apdratf- 
dos kompanijos 
$500,000 dėlei 
vardo abdikacijos
apmoksti apdraudę ir dėl ne* 
įvyksiančios gegužes 12 d. ka
raliaus Edvardo karūnacijos, 
nors tą pačią dieną ir įvyktų 
karaliaus Jurgio VI karunaci-

NAUJIENŲ PIM8U SIUNTIMO SKYRIUS 
•įaįiį 1739 SO. HALSTED STREET , 

CHICAGO, ILLINOIS

Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedelioj iki 1 vai. po piet.
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PLIENO DARBL f 
NINKU UNDOS M

PRAKALBOSE
-—    .r

GARY, Ind. — Antradienį, k

THE WGRLD AT 
.^AGLANCĘ 

t>y br. E. G. Peters

gruodžio 15 dfeną, 7^Ojvalandą.^ MaU W « Fascism 
i-th™.’ r^0" t irv ' to&6rrow’s jttagię Carpet 
15th si, Gaty, Ind., Plietto DAF- •
bihinkų Unija lietuvių kalba 
rengia prakalbas. Tai bus pir
mas didelis lietuvių masinis mi
tingas nuo to laikdi kai C.I.Q. 
komitetas atėjo j talką pliferių 
darbininkams štisidrgaiiifcuoti' į 
uniją.

Masiniame mitinge angliškai 
kalbės C. I. O. Calųmet djstrįk- 
to orgahizatoriuk Fahteichio; J. 
Rušek, Gary Unijos organizato
rius; jaunuolis lietuvis unijos 
veikėjas iŠ Chibaįįo Heights J; 
Sabulis ir F. Abekas, fratema- 
lių organizacijų atstovas.

Plieno darbininkai Caluttiet 
distrikte: Gary, thdlaha Har- 
bor, East Chicago, South Chi
cago ir kituose miesteliuose 
šioj apielinkėj skubiai rašosi- j 
Plieno Darbininkų Uniją. Dau
gelis lietuvių darbininkų jau 
yra unijos nariai. Vidutiniškai 
imant Chicagos apylitikėsė arti 
po g,O(k) dArbiriirikų įsirašo kas 
savaitę į uniją. Tačiau ta pa
čia proga reikia primihti, kad 
dar yra nemažai lietuvių darbi
ninkų, kurie vis atidėlioja Sto
jimą į uniją.

Reikia priminti, kad daugelis 
darbininkų mano, kad Roose- 
velto išrinkimu jie užtikrino 
sau teisę organizuotis i uniją. 
Tas gerai, bet turime žinoti, 
kad pilnas užtikrinimas buš 
tik tada, kai mes busime orga
nizuoti. O apie tai netenka! kal
bėti, kad plieno trūktas mus 
neateis organizuoti. Didžiųjų 
plieno kompanijų prezidentai 
pasiima algas po $125 per va
landą, o mes darbininkai dir
bame už 50c. per valandą. Tad 
pamislykime; jeigu mes savo 
darbu diena iš dienos galime 
užmokėti Schwabam, Tayloram, 
Crowfordam po $250,000 per 
metus algų, tai ar negėda, kad 
mes dėl savo šeimų neiŠreika- 
L.ujam žmoniškesnio gyveni
mo?

Todėl čia ir primename, kad 
ateitumėt j aukščiau garsina
mas prakalbas, kad stotumęt į 
Geležies, Plieno ir Blėkos Dar
bininkų Jungtinę Uniją, kuri 
yra dalis Amerikos Darbo Fe
deracijos ir užtikrintumėt sau 
teisę per savo išrinktus atsto
vus vesti derybas už žmoniškes
nes algas ir geresnes darbo Są
lygas.

Į prakalbas visiems įžanga 
nemokama. —Komitetas.

Garšiiikitės “N-ndse’
PIRKIT DABAR

.IR . ...»
SUTAUPYKIT 

PINIGO
Puikiausi—rankų darbo
AKORNIONAI
Visų typų, negirdėtai

Žemomis Kainomis
Ateikite ir pamatykite

Pagriežkite

Už mažą depozitą gausi bile 
kokį akordioną

Italian Accordion 
Mfg. Company 
323 W. Polks Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Jei negali ateiti asmenišką!, 
švk laišku, gbusi dykai katalogų. 
Taisome ir imame senus instru
mentus mainais.

Henry Gross, Agency
5033 -N< Springfield Avė.

The mad dogs of fascism 
are tearing the throat ofxde- 
mocrady in ihb tfnhappy Spa- 
nish peniųsUla. Hitler and 
Mušįolihi haVe tecofenižed the 
jUhtą bf Dictator Fraiicb as 
tM legal ^bvbrnfriėht bf Sphih. 
For tHfey feared that even 
th'ėir aid ih tahfcš and air- 
planes and expert flyers, in 
artillery and munitions would 
not enablė Frdnco to overcome 
that coūtitfcy’s republican go- 
vernment, chosen ih honest 
elections, ahd sUpportėd by a 
vast majority of the people of 
Spain. No matter how many 
women ahd čhildrėn are blown 
to pieces by chiihoh šhell ahd 
airplane Boftibį Gėrrtiahy. ahd 
Italy inšišt > that democrac.V 
and libėrty ih the Iberian pe- 
ninsula rhUši bė deštrayed.

Recoghizihg cleariy tįė Corn
ing clash bėtweėh fascistic 
dictatoršhiĮ) drid dėmocracy 
throughobt the*worid, dėr fueh- 
rer and ii dtifcė are detarmined 
to win the first campaign ih 
that cohflict. Fr'ėėdoih, Hitler 
and Mussolihi insist, mušt be 
done to death to make place 
for its arch ehemy, fascism.

Meanwhile, Ehgland, France 
and other dehfiocratic nations 
šit with folded hands while 
miArderous rapės, then strangles 
freedom in Spain. Only Rus- 
šia has raised hėr voicei in 
defense of liberty ih that un- 
happy peninsula.

When will the demoerats of 
the world* awake to the dan- 
ger from the mad dogs of fas
cism ? How long will liberty- 
loving countries stand idly by 
while the fascist tigers tear 
the throat of freedom?

Noah VVebster a cęhtutry ago. 
And goo'd books are the great 
storehouses of knowledge. To 
dpen that treaSūre hotise, tb 
bring books Withih the reach 
of men and women all over 
this broad lahd—that iš thė 
task of a departm&ntšdižėd, 
highly efficient Lnd organic 
library system.

While poor Norway furnish- 
es good books to even hęr vil- 
iages away up north Mthiįi 
the aretie circle, thoiisahds of 
Americans šit in darkriess. 
Mississippi ahd Arkansas an- 
nually spend less than two 
cents a pers >n on public li
brary Service, while Massa- 
chusetts, America’s most ge- 
nerous provider of books, in- 
vests only $1.08 per person 
ih free libraries. ?

When we Americans cįlėn 
dur eyes to thė ppwr and glo- 
ry arid joy of knowldge, then 
we will weaVe toriiorrow’s ma
gic carpet—a library syštem 
that puts the world’s choice 
books into the hands of wor- 
ker as well 
servant giri 
Wdiiihh.

;'4

Geiiera 
dio

1 L .

Sekmadieny, gruodžio 13 d.,
10 balandą vakąre (Chicagos 
laiku 9 . vaJUhdį); 
transliuojamas. Cįeiieral Mo
tors radio koncertas NfaČ- 
WEAF 60 stočių tinklu.

Solištaš šiarhe koncerte bus 
pianistas Moriz Rosenthal,' ku
rio koheertas lapkričio 30 die
ną šių ihėtiį New Yorke sukė
lė tiesiai sensaciją hors Ėo- 
sėnthal yra jhu 73 metų 
žiaus.

Moriz 
tuozas 
dienose. Virtuozas pasilieka jis 
ir šiandie, nežiūrint mętų naš
tos.

Nė laiko, nė pinigo it nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jaht neįkainuojamą Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintą šviežumą.

KELIONES I LIETUVĄ

1
j?

as student, o f 
as well as club

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

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todpl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

Ro-
am-

virRosenthal buvo 
pianistas jaunesnėse

Erno Rapee, General Mo 
tors simfoninės orkestras ve 
dejas, bus šio koncerto diri 
gentas.

Du4 plėšikai atėmė $60 iš žy
dų sinagogos globėjų buvusių 
sinagogoj Vardu, ;
Elias, ktiri randasi 
5341 Ellis avehtie. <
_— . ■

UHliA

Nuolatinis susisiekimas
New York—Klaipėda 

Per Gothenburgą, Švediją 
POTOGI, GREITA KELIONĖ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS 
išplaukimai laivų iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM, Sausio 20 
Vasario 16, Kovo 13. 

GRIPSHOLM, ...... . Kovo 18
DROTTNINGHOLM,.... Kai. „ 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai it, parduoda laivakortes 
viši autbrižuoti laivakorčių agentai 
ir Visi Švedų Amerikos Linijos sky- 
riai. .

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rbckefellei? Center, New York City 

i ■ -vS 1 ar 1 • a

15

Ahrahnm [Chicago,111., 181 N. Michigan Avė. 
,X7iam Boston, Mėšs. 154 Boylston Street 
L adresu Mich.,; i 197 ciifford Streetten.,

Mrs. Anelia K: Jarusz
; v Physical Therapy

y and Midwife 
6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo naniuo- 

jmStj se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r b a t- 
ment ir magne- 

blankets irtt.
Moterims ir mer- 
finoms pat a r i- 

y' ' mai dovanai.

TDVokatM“
K. P. GUGIS

. ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434— Tėl. Ceųtrftl 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3ū.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS advokatas 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Roclcwell St. 
Telephone: Republic 9728

Phonė Canal 8122 c

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nud 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

0

Tel. Office Wentworth 6830 
Rez. Hyde Park 8395 .

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų Ilgų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 
išskyrus seredomis fr subatomii.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojais ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak, Nerišlioj pagal sutarimą.
Ofisu Tel.: Boulevard 7820 
Nantu TeLt Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BĖVERLIt 8Ž44 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija A 

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nerišlioj pagal sutartį

Tomorrow*s magič carpet, 
cdtrying us to the eiids of the 
world, iiito thte forgotten past, 
ėven behiiid the veli of the 
fūthre—tĮiat Avilį be the vast 
system regionai centrai li- 
brariųs^bringiilg the good 
bQ^M>^--thol*worM to all men 
everywherę. Such is the magic 
carpet visioned by Presideht 
Huchins of the Universi ty of 
Chicago and Carl B. Roden at 
a dinner celebrating the lat- 
ter’s fifty years with the Chi
cago public library. ,

Unless ignorance is driveri 
out by the printed word, un4 
iversal suffrage may provė 
not a blessing, būt a ęurse^ 
“KnoWledge is power,” criecį

^rti W’^aingu - 
ar trise, r -

liNIOS
' < *•

Kuris metams tekaštuojži tik 'K* dole-

susidėkit dviese
Mes norirhe, kad „Lietuvos žinios“ 

būtų skaitorrios viso pasaulio lietuvių.
Kas atsiųs savo adresą — gaus ne

mokamai 1 egz. susipažinimui.
Rašyti: „Lietuvos ŽimOs“ Kau

nas, Gedimino 38. Lithuąnia.

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Vart Buren •

Tęsis nuo piety iki vidurnakčio 
—35c iki 6:20 v. pp. r

YPATINGAS PARODYMAS 
—AMKINO PERSTATO—

‘SON of MONGOLIA’
Pirmą Sovietų filmą pagamintų 
Mongolijoje su vietiniais artistais 
......... —,

Piano Accdraibuai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH, 
GRUN0W, PHILCO, .R, C.. A. 
VICTOR, nuo Q£
ir augšČiau ..........  ■

JOS. jirAn
1333 W. 18 St.

..... , Tel. Ganai 255Q
6Ž09 W. Cermak Rd.

Tel. Berwyn 2141
Atdara vakarais, pirmadiėrij, dnt- 
rądienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

Tom Taylor
18 mėnesių
’ senunio

^kentltky
Wf BOURUON

UJTI VISOSE 
RNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LlįUOtl COMPANV
4707 SOUTH HALSTED STREET -

Visi Telefonai yards 0801
' ^VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

1 PASIKLAUSYKIT
SOFUTE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 8:80 VĄL. RYTO IŠ
Stoties W. G. E. S. 1360'kilocycles

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir. Trečiadieniais kai 5:00 vėl. vakaro

- ..........., - 

—.....................—..... —-------------------------------------

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■ Jlf *; .      .n.—      

* "'A ■ ’ '

AMHULANČE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

... . MO.P. MAŽEIKA ■
4319 Avėnud ‘ . Phone Yąrds 1188

J. LlULEVIČIUS
4348 Jo. ČaliTdrnią Avenue Phone Lafayette 3572

■ - ---- --- ■ - ■■■■■'■ ........................................................................—— —

A. MASALSKIS
8807 Lituamėa AVėniie Phone Boulevard 4189

■ ■  : ŽJĮ... i— ----------- ;------------------------------------------i. ■■•’-T-—>——

A, PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

į' J. RIDIKAS ~
3354 SO. IMsted Street Boulevard 4089

I. J. ŽOLP
f’hones Boulevard 5208-8414

f*-- ■ - T U F . ; > įi- t ' _________, , '

SRUDAS ;
- 4 . Plione Motiroe 8877

IR SŪNŪS
2 Tel. Piillman 5703

ii - 4
10734 Š:

LACHAWICZ it SŪNUS
2314 West 23rd Pllaįce ; ’ Phbiie Canal 2515

................■? r,, ...,-. . .. , ...... ...................... . . ——........

S.. C. J ACHAVICZ
42-44 108th St. Tel. Pulhhan.1270 arba Canal 25’5 ;
-■ ■■■■■;.......  ,4. ......................................................

J; F; EUDEtKIS
4605-07 S. Hevmitage Avenue Phones Kartis 1741-1742
BrightonParkSkyrius, 4447 S. Fairfiėld, Laf. 0727

AMBULANC^ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

J. F. EUDE1KIO RADIO PROGRAMAS PirfaadiėniMš iš stoties 
W.F; H. C. 1420 Kilocydes. 9:45 .V9L vakaro.

—i*.

PRANEŠIMAS
LAID0TUVIŲ DJRĖKTORIUS

Persikėlė 1 didesnę, i gražesnę, ir patoges
nę Vietą pė/adrėšu 4348 S. California Avė 

Tėlęfdhaš LĄFayette 8572.
Didelė ir gražini įrengta koplyčia 

VELTUI ŠERMENIMS. •

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
.JBridgepOrto ofisasr t 

3241 S. Halsted,St. Tek Calumet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

8407 Lowe Avė. TeL Yarda 2510

ADVOKATAS
111 W. Washirigtort St

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso TėL Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Clement J. SviloW
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos* Tel. CENtral 1840

Marųuette Park Ofisas':
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.
.i...r..i,i, , ,i • • ■ n ■■ ■

AKI(J SPECIALISTAI

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

DENTĮSTAS
4645 Šo. Ashland Avė.

’ arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedgl.. nuo 10 iki 12 .n. rix

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija. 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St- 
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus . seredą. 

Sekmadieni susitarus.
__ ________________ . * . - - ■- ,
Rez. 6609 ŠO, ARTKSIAN AVJB.

' ( ' Tel. Prospect 3403
Dr. A. J. Shimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISUS

' 3156 Wėst 59th St.
TeL Hemlock 6998.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optomeirically Akių < Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, iiervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ats’.ii- 
kimuoše egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuog io iki 8 v. 
Nerišlioj nuo 10 Iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau
K kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglrtian 
pVaktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligbs jo 
v. specialybe.

Valan’dds 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13th St. Cicero 49

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IStaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandoš: nuo 10—e nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vaL dienos

LIETUVIAI

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS '

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo Staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th St„ netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: . .

Superior 9454 ar Central 7464 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Gydytojai ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
Wėst Town Štate Bank Bldg- 

2400 Wesį Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tek Seelėy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 Šd. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILU 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, AuO 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 Vii. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų, .

Phone MIDWAY 2880.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valąndo'ą nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nerišliomis nuo 10 iki 12

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos: 7 ■ t 

Nuo i0 iki 12 dienų, 2 1M Sppptetų 
7 iki 8 vai NedėL ritto 10 i» 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tėh Boulevard .5913
OfltfO TęĮ. Dorchėšter 6194 

Rez. TeL Drekėl 9191

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted S1 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30- 
Nedęliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 S6. MICHIGAN ’ BL 
Tel. Kenwood 5107

Rnlnti Gydytoja. Ir CMrtirgrt 
MOtcrltky, Vyrfškt). Vitkų Ir rttk 

Ofisas 6850°IStonyl'lBŪnd Are.
Valandos: 2—4, 7—9 vai vale. Nedt* 

liomis ir šventadieniais 10—12



reikalinga

Atidarė Savo Biznį
Aptarnaus tavernas tiktai

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

DAILY BUSINESS DIRECTORY

99 metai kalėti
• RADIOSANGLYS—COAL

Viso Gyvenimo Proga!

atmini
atmini

Didelės

TAVERNOS

nuo

niais

4148 Archer Avenue

Garsinkite “N-nose

Visose 
Vaistinėse

LIGONINES— 
HOSPITALS

Brighton Caf e Val
gis ir Patarnavimas

1929 
metų

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

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

suma 
biznį,

Pirkite Kalėdų Dovanas 
didžiausias 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei 
kalinga iš ^brangenybių.

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry i■. ■

Jewelry and Fine Watch Repairing

Pocahontas Mine Ruh Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

226 kuopai 
svetainė-

Geras 
atsilan! „
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.

BRANGENYBES— 
JEWELRY

We can’t oveilook the swell 
work of the two solo dancers, 
the misses' Aleksa and Markus, 
for to them sūrely belongs a 
portion of the operetta’s suc- 
cess.

išsimokėjimais per 2

H. Lukauskaitė. 
etikos 

Leonas. 
A. Pavilionis.
— J. Radzvilas.

. JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

metų, 3621 Vinceimes 
(negrui) už užmušimų 
Bordua, federalio stok- 
inspektoriaus. Bordua

- 1936 Fords —
1936 Plymouths

1936 La- 
už pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip

valandas laiko 
tik 6 asmenys, ne-

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
- I ■ ■

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Kadangi tas veikalas lengva 
veikale pastatyti bile svetainėje, tai

1936 Chevrolets
1936 Pontiacs -

1936 Dodges Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių/

While the girls were doing 
a good job we can’t overlook 
the leading men, John Rukšle
le and Al Nekrosh. Although 
their voices. didn’t carry as well 
as those of the girls, they 
turhed in a credible perform
ance. Al Nekrosh was a hand- 
some hero who did a satisfac- 
tory job, būt we were surprised 
at Rukstela’s stiffness, be- 
cause vve’ve seen him act be- 
fore and know .the type of 
vvork he generally turned in. 
Perhaps it was one of those 
“off nights” even the greatest 
stars have and next tfrne he 
vvill be himself. ’

Trlner’g Bltter 
Prislųsk
Vardas

CITY SPECIALYBĖ
LŪMP or EGG ........... ........ .
MINE RUN .
SCREENINGS
Sales taksai extra—vieno tono

sakymas 50c extra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

UniVersal restaurant 
GERESNIU VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victorv 0070.

kyti, kad užmiršai žiūrėda
mas, jogei matai vaidinimų, o 
ne tikrų gyvenimo nuotikį. V. 
Pačkauskds, kaipo daktaras 
jaunystės eleksyro išradėjas, 
tiek širdingai džiaugėsi šavo 
'išradimu ir didžiavosi pada
ręs stebuklų, kad net jo gai
la buvo. J. Stasiūnas, kaipo 
daktaro draugas, jautėsi tiek 
prasikaltęs už. išradimų, kad 
(atrodė gatavas net pasiskan
dinti; o jojo žmona Petronė
lė Millerienė už tokį “išradi
mų” tik bėgiojo pas advoka
tus reikalaudama skirybų 
kuogrei£iausia. Dėdė B. Vai
tekūnas kaipo tarnas visai be

Teismas paskyrė bausmės 
kalėti 99 metus Joseph Baili- 
ffui 43 
avenue 
Francis 
jardų 
tapo užmuštas, kai jis mėgino 
sulaikyti peštynes tarp Baili- 
ffo ir kitų darbininkų.

KRAUTUVĖJE
Sumažintoms Kainoms , 

' MIESTE -Y'''

Prieš keletas savaičių 4236 
So. Kedzie i atsidarė nauja pa
valgymo vieta, kL‘r galima ge
rai pavalgyti gero maisto už 
25c. ir 30c. O Kalėdų ir Nau
jų Metų švenčių proga ruo
šia pietus. Be valgių, ši įstai
ga rūpinasi ir gerimąis. Pri
laiko alaus, vyno ir degtinės.

“Geriausias valgis, paduotas 
taip kaip reikalaujamas trum
piausiu laiku”. Toks yra tęs 
įstaigos obalsis. Rep

Paminėtina, kad p. Libby 
yra jau išdirbęs šioj sryty 
per 20 metų, suprantama, kad 
patyrimo turi ganėtinai daug. 
Jo tikslas yra. aptarnauti tik 
tavernas ir todėl su retail biz
niu informacijomis nemano da- 
lintes. Rep X-Y

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Wlne Co. KM 8. Well« 8t., Chicago, m 

man sampell dykai

Bendra suma algų mokėtų 
1935 metais buvo 18% dides
nė, negu 1933 metais, tačiau 
41.5% mažesnė negu 1929 m.

Visi apskaičiavimai rodo, kad 
šiemet, t. y. 1936 metais, Chi- 
cagos biznis yra kur kas gai
vesnis, negu 1935 metais.

Peter J. Libby, kiuris tūlų 
laikų darbavosi prie Old Fort 
Dėarborn Wine and Liųuor 
Co. šiuo metu pradėjo savų biz
nį vesti. Jo, firmos vardas yra 
Marąuette ’ ^Vine and Liųuor 
Co., antrašas 4359 Archer 
AvenĄe, Telefonas " Virginia 
0010.

Gyvieji Nabaš 
ninkai”

*25.75
MID CITY TYPEWRITER 

EXCHANGE
943 W. Madison St. Haymarket 0834

Kiekvienas O\d Golds ci
garetę pakelis suvyniotas į 
dvigubą cellophane — dvi 
eiles cel’ophane — neper- 
merkiamų—aukščiausios rę- 
šies.

Nors kiškutį- suvėluota, be 
kaip patarlė sako “geriau ve 
įiau negu niekad 
apie šį įvykį kiek plačiau pa
rašyti.

“Gyvieji Nabašninkaii,’* 3 
aktų juokinga komedija, tapo 
suvaidinta Dramatiško Rate
lio artistų SLA 
nortbsidėje, Dania 
jė, užpereitų sekmadienį, lap
kričio 29 dienų. Kuopai už pa
statymų šio veikalo northsi- 
diečiai yru dėkingi nes jau 
seniai šioje kolonijoje buvome 
matę tokį puikų ir( taip vyku
siai pateiktų vaidinimų. Ypač 
dėkingi už tai, kad pakvietė 
gerus patyrusius vaidintojus, 

į t. y. Dramatiškų Ratelį, nes 
paskutiniais laikais taip retai 
betenka matyti scenoje geres- 
nhĮ vaidinimų.

Šį kartų “Gyvieij Nabašnin- 
kai” prirengta scenai po va
dovyste p. Petronėlės Millerie- 
nės, kuri ir pati vaidino svar
biausių rolę. Nors veikalas 
3 ,aktų, bet .suvaidinti užėmė 
ne visai 2 
Dalyvauja' 
reikalauja specialių > scenęrijų, 
neigi brangių kostiumų, ši 
trupė vaidino taip sklandžiai, 
kaip beveik profesonaliai, ir

ir vargų vienas 
savo gyvenimu, 

natūraliai vaidino 
publika Dambrauskas kaipo advoka

tas ir Radišauskienė kaipo

806 West 31-st Street 
Viofnrv 1698

FORT DĖARBORN TAVERN 
Visas valgis už 25c nuo JI A. M 
iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 

prie valgio.
3464 SO. LITUANICA AVĖ. 

TeL Boulevard 6541.

Now that the operetta is 
over, ye can more cooly try to 
distribute these orchids of 
prašė to the ones deserving 
them. The many fine preform- 
ances turned "in by the cast 
make this an easy job, būt you 
can depend on me to do some- 
thing wrong. Well here goes...

Without a doubt the first 
prize goes to Mrs. Alice Ste- 
phens, for her fine comical in- 
terpretation of Mrs. Spirgis, 
wife of the hering king. It was 
a role quite different from any 
that she had ever character- 
ized or sung. Very few of our 
Lithuanian singers would have 
had the courage to attempt 
such a role būt she made the 
part live with the ease ohe can 
expect of such an accomplished 
actress. Congratulations and 
continued success to you, Mrs. 
Stephens.

Unheralded and almost un- 
heard of in dramatic circles, 
Al Rulis presented'as fine a 
performance as was ever ex- 
pected of a first class profe- 
ssional. His ease and self con- 
fidence inspired the ręst of the 
cast to turn in the swell job 
they did. His caricature of the 
variuous radio programs was 
without peer, būt he even sur- 
passed himself on the news 
events when he used props to 
show ithe changes in charac- 
ters. A fine fob, Al. We hope 
you will retum sometime again 
to present as catchless a pre- 
formance.

To both Aldona Grigonis and 
Albina Trilik go the top honors 
ior singing and preforming as 
svveetheart. While Aldona had * 
a greater opportunity to show 
her talents, Albina did a good 
job in the scenes she did ap- 
pear. Aldona presented a per
formance as was expected of 
her, with ease and disitinetion. 
Ali in all the feminine side was 
well taken care of.

MID CITY COAL CO.
IŠ KASYKLŲ „VARTOTOJUI MID

$5.50
5.25
4.50

Tikri piano akordionai, 
verti $35.00 parsiduoda

p“.. . *19.75
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Gerųjų išdirbysčių 

$29.75

Dėl mažesniųjų, triračių, nuo

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingu patarnayimu ir- geriausia 
pataiso automobilius.

A. K. TAVERN
i panevSžifikis — kviečia visus 

Užlaiko MILLFKR

Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra jredęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Pirk sau karų tiesiog iš U. S. Auto Finance Company, 
didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo bendrovės, 
ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolų atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių auitomobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
kų nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimų mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.

1936 Buicks 
1936 Packards
— 1936 Terraplanes
Fayettes 
už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, . Ęuicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobilęs, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visę išdirbysčię ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karę išviso už taip 
pigiai kaip $95.00. x
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai, 

50 Nuošimčių. *
Neprivalote mokėti būtinai cash

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išfeimokėjimais per 2 
meltu. N

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

nuo pat pradžios iki pabaigos rūpesčių 
j dokui nebuvo galo; vienų džiaugėsi 
juokingų situacijų sekė antrų Taipjau 
dar juokingesnė ir ] 
nespėjo atsikvėpti. (tas ir

‘ Nors visus veikale daly- tarna,tč 
vius teko matyti daugelį kartų 
vaidinant, bet šiame
'typai taip gerai buvo pritai- patartina, kad kitos kolonijos 

pasikviestų šių trupę suvai
dinti “Gyvus Nabašninkus.>*

—Chicagietis.

S3iZ So. Lčng Avė 
MMMuSc S MOS.

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu vįsiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liouor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios ryšies degti
nas, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandelio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAŠ BALCHUNAS, Sar. 
10314 So. Michigan Avė. 

TeL Commodore 1946Dabar
pasirinkimas auksinių

Chięagos Vaisbos 
(Chicago Association of Coni- 
merce) šiomis dienomis pa
skelbė davinius anketos, ro
dančias miesto biznį. Anketa 
baigiasi 1935 metais.

Daviniai esmėj yra toki: 
pardavimų (sales) suma 1935 
metais bi?vo $225,622,000. di
desnė, negu 1933 metais, ku
riuos ekonomistai skaito skau
džiausių depresijos laikotarpį. 
Apskaičiuota kitaip, ši 
reiškia 22.7% didesnį 
negu 1933 metais.

Tačiau palyginus su 
metų bizniu, šis 193p 
biznis buvo 43% mažesnis.
' Shmda 1935 metais irgi ro
do pakylima. \ 1935 mėtai s 
smulkmenių pardavimo krau
tuvėse Chicagoj samdyta 31.3 
nu’oš. darbininkų ir darbinin
kių daugiau, negu 1933 me
tais, bet 21.6% mažiau negu 
1929 metais.

'URNITUREŽ.
3222-26 SO. HALSTED STREET

TEL. VICTORY 4226

Anketa Apie Chica 
gos Biznį

Jaunuoliam deskutės

„ J12.95

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randami 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl viduriu ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be. degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

$39 West 18th St. 
CHICAGO, ILk

šimtai kitų naudingų dovanų jaunuoliams laukia vi
sus Progress krautuvėje.

Krautuvė atvira nedėlioję nuo 10-toš vai. ryto iki 4-os 
vai. po pietų. Dienomis iki 10-tos' valandos. Vakarais 
iki Kalėdų. / . ‘ ; 1

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
S50. PHILCO—trumpy Ir ilgy *29.50 
$B9. R. C. A. VICTOR—ilgy *29.00 

ir trumpy bangų -------------
R. ę. A. LAI8NIOTOS Radio Tuboa 390 
MIDGET RADIOS ------ S9 QC ir

**•*-** aukBft.
RADIO PATARNAVIMAS -- -------  *1.00

Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musy 
krautuvėje. 

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE

4916 W. 14th Street CICERO, ILU
Telefonas CICERO 1329 

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI 

Turinys: Vaclovo Bielskio 
mai—St. Kairys.

Velionies Bielskio geram 
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielski atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus 
caųskas. 
Vac. Bielskiui

Istorinė žmoniškumo 
teisės evoliucija—Prof. 

Pavasaris — 
Apie kritiką 
ir kiti straipsniai./

• Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

Gražios Lėlės

98 cir aukš. v

The ręst of the cast, Estelle 
Rimkus, Lillian Stupar, Ann 
Benick, J. Dikinis, V. Millerand, 
Felix Mason turned in good 
support to the story.

We can’t overlook the chorus 
because ' they did their shafe. 
And just watch and see what 
a performance they will turn 
m during >the next produetion.

Lašt būt not least a big hand 
to the maestro C. Stephens fcm 
the time he put in to prepear 
the show. We hope hę feels 
the time well spent.

To sum np the whole story, 
we, the chorus did oar part and 
we hope you, the audience, en- 
joyed it.

“THE ORACLE”
P. S. Don’t miss> this Friday’s 

rehearsal, for if you do you 
will be sorry.

I TINKAMIAUSIOS DOVANOS g
Si JAUNUOLIAMS

PROGRESS!

Visokių dviračių pasirinkimas už sumažintas kainas.

Inuo.... . • 19.95
2.95

SVEIKATOS KLI1ŲKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne atu- 

dental, teikia patarnavimą^ 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akla, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas jšvirkžtimu, kyla ir vari* 
cose velns.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel Lawndale 5727.

"VRĖSTAURANTAr

• Rakandų Taisytojai 
—Upholsterers,

Ar atnaujinote ipkandus. Pertaiso
me apmuštus rakandus ir permuša- 
me naujoviškai už prieinamą kainą 
vietoje, jei jus to reikalaujate savo 
paties naudai. Bandymas jus pertik
rins. Kreipkitės asmeniškai arba ra
šykite: THOMAS GUST,
2126 So. Halsted St. Tel. Canal 3888

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

4Ž0 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlevood 5883—6840
I > I .1 IM II u .1 I nm.L | I .... ir.

Laidotuvių Direktoriai!

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS 

W00DST0CK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai 7C
ir kiti bargenai ........... f v

EXCHANGE
; - b

e
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_ $8.00
__ 4.00

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published DaUy.Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine 

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

NAUJIENOS, Chicago, flfc.........
m

šeštadienis, gruod. IŽį 193(3

Subscription Kates:
$8.00 per year In Canada
$5.00 per yeaT oūtside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago*, m. uadei* the act of 
March 3rd 1879. • »

Naujienos eina kasdien, iisklriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III Telefonas Canal 850&

ŪiiakyMe kalnai
Chicagojepaštu:

Metama ..... .... ................ ..
Pusei metų ___ _
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ________ _ 1.50
Vienam menesiui __________ .75

Chicagoj per išnešiotoįūs:
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui --------- — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
našta:

Metams____$5.00
Pusei metą 2.75
Trima mėnėsiims 1.50
Dviem minesiams 1.00
Vienam mėnesiui »■ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

$8.00
-----ii—i. 4.00

____ _ 2.50

Metanui .... —
Pusei metų ——
Trims mėnesiams ___ _____

. Pinigus reikia' siųsti pttrfto Money 
Orderiu kartu su užsi&yriiti.

Fašistai Ispanijoje pralaimėjo
ir 

so-
Jau penkios savaites, kai gen. Franco maurai 

svetimšalių legionas bergždžiai atakuoja Ispanijos 
stinę. Kiekvienų jų atakų Madrido gynėjai attnuša, ir 
dabar jau yra visai aišku, kad savo jėgomis sukilėliai 
negali paimti sostinės.

Bet jie neturi pakankamai kareivių Madridą ap
supti. Visas rytinis ir šiaur-rytinis miesto Šonas yra at
daras ir per jį valdžia gali be paliovos siųsti į Madridą 
maistą, amuniciją ir ginkluotus vyrus. Tokiu budu su
kilėlių žygis nepasisekė.

Jeigu gen. Franco dar gali būt išgelbėtas, tai tik
tai su svetimų valstybių pagelba. Bet jau nepakanka, 
kad Hitleris ir Mussolini tiktai šmugeliuotų sukilėliams 
ginklus ir “savanorius”, kaip kad juodu darė iki šiol. 
Juodu turi dabar atgabenti į Ispaniją ištisai armijas — 
kitaip respublikos gynėjai nebus nugalėti.

Tačiau atvirai siųsti armijas iš Vokietijos ir Itali
jos į Ispaniją reikštų perdaug didelį tarptautišką skan
dalą. Tokį dalyką vargiai toleruos anglai ir francuzai, 
nežiūrint kaip nuolaidus jie visą laiką buvo fašistams 
šiame Ispanijos krizyje.

Tuo gi tarpu sukilėliai pateko į bėdą ne tik prie 
Madrido. Jiems tolyn darosi vis sunkiau ir kituose fron
tuose. Baskų provincijoje ir Asturijoje jie vos beišlai- 
ko tai, ką buvo užkariavę prieš trejetą, ketvertą mėne
sių. Respublikos milicija jau įsiveržė ir į Burgos pro
vinciją, kurioje yra fašistų “sostinė”.

Taigi atrodo, kad fašistų, klerikalų ir monarchistų 
pasikėsinimas smurtu uždėti Ispanijos liaudžiai savo 
kruviną jungą nueis niekais.

Dabar, žinoma, bus sunki problema tą baisų karą 
likviduoti. Jeigu tai bus padaryta ginkluotos kovos kė
liu, tai kraujo liejimas Ispanijoje gali dar ilgai nepasi
baigti. Greitas karo sustabdymas galėtų būt įvykintas 
tiktai tarpininkaujant kitoms Šalims. Anglija ir Fran- 
cuzija, iŠ tiesų, jau pasiūlė šitokiu keliu atsteigti Ispa
nijoje taiką. JTam pritaria ir Amerikos valdžia, nors ji 
kištis į Ispanijos konfliktą nenori.

MASKVOS LAIKRAŠTIS

Vakar atėjo iš Maskvos ilius
truoto laikraščio (anglų kalba) 
numeris, Moscovv News”, išė
jęs iš spaudos šių metų lapkri
čio 7 Jisai 32 puslapių su 
daugybe gerai atmuštu paveiks
lų. Jubiliejinis numėtis.

v ». -

Jį iŠsiuūtė “Naujienoms”, 
kaip matyt iš antšpaUdos, “Ma
skvos Ceritralinio Laįįraščių-. 
Žurnalų Pašto Skyriaus Ekspor
to Ekspedicija”. “Naujienų” 
adresas uždėtas mašinėle. v A

Mes to laikraščio nebuvome
* ■ -• 1 ' ■ i

užsakę ir niekam Maskvoje ne
same padavę “Naujienų0 adre
so. Matyt, pačiai Maskvai-rupi, 
kad jos spausdiniai pasiektų 
redakčijaš. užsieniuose. •

Tarp įvairių straipsnių yra 
vienas apie Sovietų rinkimų 
sistemą pa’gdl nadj^ kbhstitūči- 
ją. Jo autdriūš—E. Pašūkanis 
(aišku, lietuvis), Sovietų Moks
lo Akademijos Sovietų Santvar
kos ir Įstatymų Instituto direk
torius. ‘

TAIKOS ŠALININKŲ
TRIUMFAS

įtuš*, ir t. t., iki prieidavo iki 
Į aukščiausios įstaigos — Šbvie-' 
įtų Kongreso.
Į Ketvirtas gerumas yra taš, 
(kad balšaviplai bus slapti. Pa- 
gal senąją koilstitucijų Sovietų 
Sąjungoje per rihkiihūs žmonės 
balsuodavo rankų pakėlimu, 

i Dabar buš renkama baliotais.
Trumpai \ sakant, sovietų kon- 

stitučija nusikopijavo tuos da
lykus, kurie yra seniai prakti- 
kūpjaM vądinątfibsė “buržūaži- 
nėse demokratijose”. Šitą nau
ją iš buržuaziškų šalių pasisko
lintą tvarką botievikai vadina 
“tikriausia demokratija pasau
lyje”.

Ėėt seniaus jie sakydavo, kad 
“demokratiškiausia pasatily je” 
esAnti ta tvarkau kuri nūo 1918 
ūiėtųf gyvdvo iki dabar. BuVd 
dėm<okratiškiaūsid> bet tapo pa- 
keista kita tvarka, kuri irgi yra’ 
d^WkratiškiddWi’

APIE PARTIJAS 
RUSIJOJE

Šbvie

Valstybė Be Kalėjimu

Taikos atsteigimo planas
,1- - • 'lt I „U! —.N. !

Ispanijos valdžia padavė skundą Tautų Sąjungos 
tarybai prieš Vokietiją ir Italiją, kurios suteikė pripa
žinimą generolų klikai, vadovaujančiai dabartiniame- 
fašistų sukilime. Taryba dabar yra susirinkusi GeiieVo-, 
je ir tą skundą svarsto.

Bet tuo tarpu Anglija ir Francuzija sumanė pa
greitinti taikos atsteigimą Ispanijoje, pasiūlant, kad1

• Rusija, Vokie-

1 ' 1 1Uoliam1 taikos gyrięjūi vokie
čiui Von> Ossiėtzkiui šiemet 
buvo suteiktas Nobelio taikčs 
prizas. J' (

Carl Von Ossietzky yra de
mokratinių pažvalgų žmogus ir 
griežtas militarizmo priešas. 
Respublikos laikuose jisai smar
kiai kovojo prieš Vokietijos 
karo viešpačius ir kėlė aikštėn 
jų slaptą ginklavimąsi. Kai val
džia pateko į Hitlerio rankas, 
Von Ossietzky buvo tuoj aus 
suimtas ir per trejus metus ji
sai buvo* laikomas kalėjimuose 
ir koncentracijos > stovyklose. 
Jo sveikata taip bŪVo’ Sūrtfenkė- 
jusi, kad jatn gręsė tikra mir
tis, j'efgū 01džia būtų dar il
giau palaikiusi jį katėjime. \

Bet kada iš Norvegijos atė-' 
jo žiiifa, kad kaliMfitr bus pa-t 
skirta Nobelio dovana, tai Him
lerio klika susisarmatijo. Butų! 
didelė gėda Vokietijai, jeigu* 
visas pasaulis žinotų, kad as
muo, šitaip pasižymėjęs savo* 
darbu tarptautinei taikai, mirš-; 
ta, kalėjime. Todėl Vpkieitįjb^ 
valdžia perkėlė VoW Gššietžkįi 
j ligoniirię Bėflybe’ i'T pa'skelbė; 
kad jam sugrąžipta laįsvė.

Gal būti, jam bu®- leista ir 
nuvažiuoti į Oslo (Norvegijos 
sostinę)* priimti prizą. .

Pasirodo, kad ir rudoji n£į 
cių diktatūra nbVisuomet gali 
atvirai eiti prfgš- pasaulio1 Opini-* 
M-

Partija, kuri atstovaūja prie
šakinei darbo žmonių daliai 
jų kėvoje dėt Socialistinės 
santvarkos sustiprinimo ir 
išvystymo^ ir sudaro vado
vaujantį branduolį taip vals*

i tybįnių, kaip ir visuomeninių 
r darbe- masių organizacijų.” 
i Reiškia, leista politiškai or- 
igariizūotis; tik ‘-vadovaujančiam 
branduoliui”, o pačioms darbo 
žmonių, masėms — uždrausta!

Tai ve kokia koibuiuštų “de
mokratija”.

> Senojoje sovietų konstituci
joje nebuvo įdėta, kad Rusijo
je turi teisę Veikti tik viena 
politiška partija. šituo atžvil
giu, naujoji konstitucija pada
rė didėlį žinksnį atgal, reakci
jos pusėn.

Sovietų valdžia šitame punk
te pasekė ne demokratiškų ša
lių, bet fašizmo pėdomįs. • r Ji 
bando pamėgdžioti “įtotalitariš- 
kas” Mussolinio, Hitlerio* ir 
Smetonos sistemas, kur viena 
partija bando apžioti visų tau
tą.

Jau iš Šito vieno fakto aiš
ku, kad komunistų partija ne
atstovauja “priekinei”, labai 
pažengusiai darbo žmonių da
liai. Priešingai, ji apima atsili- 
kusius^ politiškai nesu brendu?* 
sius elementus visuomenėje. O 
betgi naujoji konstitucija su
teikė jai, vadovavimo monopoli.

Jeigu Rusijos valdžios prie
šakyje stovėtų socialistai, tai 
jie tokio atžagareiviško šlamš
to krašto santvarkoje nepakęs
tų. Jie suteiktų politinę laisvę, 
įžodžio laisvę ir spaudos laisvę 
Rusijos darbo žmonėms. Tuo
met Rusijoje butų tikra demo-

o pačioms darbo 
uždrausta!

f Aną dieną vienas lietuvių ko
munistų laikraštis rimtu tonu 
įrodinėjo, kad Rusi joje nėra 
uždrausta nė viena politiška 
partija. Visai ka kita pasakoja 
Maskvos laikraštyje “Moscow 
News” teisių instituto direkto
rius Pašukanįs. Savo straipš- 
nyje apie rinkimų sistemą Rū*- 
sijoje jisai sako: :

“Sovietų Sąjungoje nėra įr 
negali būti jokio kito politi- 
nfb organo, kaip Komunistų .kratija.

» . • *' ; ■ , *
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“DEMOKRATIŠNlAUglA
TVARKA”

jiedvi ir dar ketutioš kitos valstybės 
tija, Italija ir Portugalija, bendrai pašiimtij tarpininku 
rolę. Jos paduotų tokį planą Isp^hijbS kafiaujanciom1 
frakcijom: kad teisėtoji valdžia ir sukilėlių, komitetas 
padarytų musių paliaubas ir leistų patiems Ispanijos 
žmonėms visuotinu balsavimu nuspręsti, kas “tūri kraš
tą valdyti. /

Gal ir butų galinta šitokiu budu grąžinti taiką tę 
nelaimingo krašto gyventojams, nors reikia įasakytiy 
kad yra nelengva įvykinti pasiūlytą plan$.

Jeigu’ butų sustabdyta -mūšiai, tai kas valdytų Išpa-> 
niją per tą laiką, kai žmoriės balsuos? Ir kas tą plebis
citą praves?

Duodama suggestija, kad kiekviena katiatij^anciųjų’ 
frakcijų laikinai Valdytų tą teritoriją, kurią ji dabar 
kontroliuoja* Bet ne taip lengya Išakyti, kieno kon
trolė yra įvairiose Ispanijos dalyse. Septyniolifcą pro
vincijų (n etų r tingiausių jiį) kartu SU jų sostinėmis yra 
užėmę fašistai.; ptokiolika provincijų (pramouingt?jų) 
tebėra valdžios rankose. Bėt yra dar 18 provincijų,’ ku
riose vietomis kontrolę turi valdžia, dietomis Sukilėlių 
vadai. Kaip čia pravesti liniją tarpe vienos ir kitos te- 
ritorijoš. - \

Paskui, kas tą balsavimą tvarkys? ftegut kokia 
tarptautiriė komisija, bet jU lti^H^ but duota į pagel- 
bą ir ginkluota jėga -*». pėlicija ir kariuomenė, kitaip 
jos niekas neklausys.; 7 \

Į Nejaugi yra pasauly tokia atrodo nyki ir negyvenama, 
šalis, tokia valstybe, kur ne- Bet Islandijoj yra ir miestų, 
butų kalėjimų? Atrodo neįti- Didžiausias miestas ir visos 
kima. Atrodo, kad tokia šalis respublikos sostinė yra mies- 
gali gyvuoti tik pasakose. Bet 
iš tikrųjų tokia šalis yra—tai 
Islandija.
i Islandija—didelė, beveik dvi
gubai didesnė Už dabartinės 
Lietuvos teritoriją sala, esanti 
toli šiaurėje, tarp Norvegijos 
ir didžiulės salos Grenlandijos. 
Klimatas šiame žemės kampely 
nelabai malonus. Didesnę metų 
dialį čia saučia šalta ir žiauri 
žiema, o vasaros trumpos ir 
vėsios, žemės paviršiaus di
džiausi plotai plikos uolos, 
kainai ir tinkamų žemės ukiui 
dirvų labai maža. Augmenija 
menka ir neturtinga. Medžių 
kaip ir netųatytil Jų vietoj. au
ga maži ir skurdus kėrojantie- 
ji krūmai. Višas šalies vaizdaš 
daro nejaukų ir liūdną įspūdį. 
Gamtos gyvenimas saloje pasi
daro kiek gyvesnis ir links
mesnis tik pavasarį, kai nuo 
kalnų ima slinkti z tirpstantis 
sniegas ir atskrenda iš pietų 
paukščiai, kurie čia puri ir au
gina savo vaikus. Atrodo, kad 
žmonėms čia- gyventi sąlygų 
nėra, bet vis dėlto žmonės čia 
gyvena ir reikia pasakyti, gy
vena labai kultūringai.

Islandijos sala atrasta 861 
metais. Atrado ją norvegų ke
liautojas ir nuotykių ieškoto
jas Gardaras. Jis rado Islandi
ją gyvenamą eskimų ir lapių, 
kurių .čia buvo tada iš viso ke- 
liasdešimts tūkstančių. Gyve
no jie sniego trobelėse, vertėsi 
medžiokle bei žufldavimu ir au
gino1 elnius, kuriais važinėjo 
ir kurių kaliais dengė savo 
kūnuš. Nors gyvenimo sąlygos 
jau ir tada atrodė Islandijoj 
žmogui šiurpios, tačiau Vis 
dblto jau ir, tada ėmė į šią salą 
vykti europiečiai.

Pirmieji' europiečiai Islafidi^ 
jdj buvo beveik išimtinai, nor
vegai, daugi^usia^-polftiniai 
emigrantai, kurie, nepatenkin
ti viešpataujančia jų tėvynėj 
įsantvarka, vyko ieškoti lat- 
riiės kitur. Vėliau į Islandija 
ėmė važiuoti ir anglai.

Atvykę į Islandija pirmieji 
įimigrUfttal iš Europos fkurė 
■Čia nepriklausomą savo res
publiką, kuri gyvavo kėturfs 
^Šimtmečius. Tik 1264 m. Iš- 
jandijoš neprikratfšomybč bd- 
Vo panaikinta ir sala I^ijttdg- 
ta prie - Norvegijos. 1380* me
tais atitiko Danijai, kurios 
protektorate t. y. globoje, ji iš
buvo iki pat 1918 metų. 1918 
metais Islandija Vėl pasiskelbė 
nepriklausoma respublikai

šiuo metu Islandijoj yra 
apie penkis šimtus tūkstančių 
gyventojų—norvegų, anglų, es
kimų ii* lapių.

žmonės gyyena išsiskirstę 
po Visą salą nedideliais, toli 
Vienas’ nuo kito stovinčiais 
kaimeliais, dčliai ko vlsia safe

tas Ręykiavik, ne didęsnis už 
bet kurį Lietuvos apskrities' 
miestą, bet nepaprastai švarus 
ir gražus, šiame mieste pilna 
gražių ir modemiškų pastatų: 
mokyklų, ligoninių, viešbučių 
ir šiaipjau namų. Miestas gau
siai apšviestas elektros švie
sa,; gatvės išgrįstos tašytais 
mėlynais kalnų akmenimis. 
Dėmesį traukia ir nepaprastai 
stebina, kad mieste, kaip įr vi
soj šaly, nėra nė vieno kalėji
mo. Tai aiškinama tuo, kad 
Islandijoj nėra kas į jį sodintu 
t. y. nėra nusikaltėlių. O tai 
yra dėlto, kad Islandijos gy
ventojai yra žmonės nepapras
tai aukštos dorovės. Jau keli 
šimtai metų, kaip niekas ne
girdėjo, kad kas nors* ką nors 
butų užmušęs, nužudęs. Taip 
pat negirdėti, kad kas nors- ką 
butų pavogęs, žmonės čia taip 
gerai ir pasiturinčiai gyveną, 
jog niekam nėra reikalo savin
tis svetima. Ne be to, žino
ma, kad ir čia nepasitaikytų 
šiokių tokių nusižengimų — 
žmonės, jug, niekur nėra an
gelai, bet tie nusižengimai čia; 
Islandijoj, būna tokie smul
kus ir nereikšmingi, jog dėl 
jų statyti kalėjimą neapsimo
ka. Nusižengėliai prieš viešą 
tvarką baudžiami čia kitu bu
du jiems dedamos piniginės 
baudos arba , daromi vieši papei
kimai, susirinkimus ir pan., 
kas visais atvejais veikia ge
riau, kaip kalėjimas.

Nemažiau nuostatu pakliu
vusiam pirmą kartą į Islandi
ją nematyti šiame krašte nė 
Vieno kareivio. Paskelbdama 
1018 metais savo* rieptiklbuso- 
mybę, Islandija padarė iškil
mingą pareiškimą, kdd ji į ki
tų valstybių nesusipratimus ne- 
^ffciš iv laikysis griežto neitra- 
liteto (bešališkumo). Tcjdėl 
jai ir kariuomenė esanti nerei
kalinga. j J

Savo kultūringumu Klandtja 
gali drąsiai varžytis su* kiritū- 
ringiausiais Europos kraštais. 
Islandijoj nėra ni vieno žmo* 
g^ūs, išskyrus mažus vaikote, 

t6-^^ ifc vaikus, kuris nemokė- 
'tų rašyti ir ėiiityfi. Mdkslateį 
menas, kultūra čia ypatingai 
gerbiami ir Vėttinamk 

: Valdėsi Isl'ancfija demokra
tiškai. Krašto valdžią sudaro 
taip Vadinama Valstybės Ta
ryba arba Parlamentas (Sei
mas), kurį renka laisvai viist 
pilnamečiai krašto piliečiai. 
Parlamentas ir valdžia rūpinasi 
tik savo šalies žmonių gerove 
ir įkultura. Tiesia kelius, sta
to mokyklas, ligonines, orga
nizuoja darbus ir tvarko prb** 
kybą su užsieniais, žodžiu, vi
sais budais rūpinasi, kad Islan
dijoj žmonėms butų vis ge* 

' (Tąsa ant* 5-to pusi.)

sjevą. Safcaū*, kad nakties metu 
būtį pasirengusiem visokiems į- 
vykiams. . <

—Ar mūšis būSWfolausia Fe
odos jevas.

—O kas tau galvoje, supran- 
:ti!; ■■■' •

♦ • . 4

—Klausau,— trumpai atsstkū 
Feodos jevas.

O kas jam kita sakyti? 
turi klausyti, ką jam vyresni 

•.įsako ir versti kitus' Šituos įsa
kymus vykdinti. Mes Viši čia 
esame didelio' rato maži krtimp^ 

isiubaįbent saVUiM kitaf gau- Įnikai, kurie kititį tik valią vyk- 
•ti atostogų, GaV^ atostogas jau 
atgal į dališ Dezer-

; tyrų skaičius aįgif. Nesusipra
timai paef^ kareivi^ tarpe ky
la. Visi pasinėrė į taiką. Tiek 
aistringi giriai kad net 
būva kruvinų pėštynįų*. Monar-; 
člii j a dingo, jįte niekas nepri
simena, rodd^, jos it nebuvę.; 
ginčijamasi ar baigti ferą. Bol
ševikai siūlo taikį todėl jtj f- 
taka auga. jfcB nudžiugau, 
Įsai gavau slapią pranešimą, 
kad visa diyWk perkeliamą į 
naujas pozicijas ir teks koks 
ŠČšSas SaV$čW kelianti šiau
rės link. Mano vadovaujamas 
skraj būrys privaitėš kar
tu eiti. .■ t /

Tai bįVO 1917 mėtų rttgjiiu- 
Čio mėnfeio pdbklgdje.

Džiaugiaus; kaęįpagaliau-tuos 
pelkynus apleisime, dąugiąu ųe- 
tęikšosime pabaliais ir žygiuo
sime kitas vietas užirntk ?: Bet 
kartu nejaukiai galvojau, dėl- 
jio keliami j šiąurę^ net i S.uę- 
Šiją. • Nej^;>dVOi<W^ M 
•tfen^feĮ? ŠMW bW) 
Sivalkyti1. 
me labai nėt^k^aį o; gan* 
įdų ^gdleš. •/'

Gąl suomes tėte \ tąnbMiY 
; Tai tiktai butų, i^^^žl^'ka-- 
rks. O gat fcitd šaky ta,

štai jau visa vasarą, kaip sto4-' 
’vlme vietoje bė jbkių veiefcs- 
įrilįų. ReVbliūeiftib* itpo pagadti 
‘niėginomė liepos •mėnesyje įsi- 
feužti į vokiečių pozicijas, bet be 
gausių aukų, daūgiūu nieko ne
laimėjome. Taip, kariauti jau 
niekas nebenori! ;

j- '■'''a ■ 1 *• w

; Nūbbbdu it įkyru be jokio 
darbo vietoje stovėti. Kareivių 

i drausmė forintą, paklusnumas 
į dingsta. Visi veržiasi į namus^

—Pas žmonas,' ]^as vaikus, 
taip visi tviftina. -

' \ '■'■■■. 7 7' ■’ * '';'7 ' 7 ?

> Kiekvienas suradęs progą

■

Straipsnyje apie sovietų ripJ 
kimų sistemą pagal naująją 
konstituciją, . laikraštyje “Mos* 
coaV Ne'ws” direktorius E. Pa* 
šukaiiiš Aiškina tos SįšitėrfiOš

(į

kad1 dabarz rinkimai So* 
vietų Sąjungoje bus tikrai vi
suotini.
tuciją galės rinkti ir būt ren-* 
kam i visi piliečiai, sulaukę 18 
metų amžiaus, išskiriant silp- 
gprbčius ir nįiMuštfe busi-*

Itėliūs, kuriems feiSmiš- 
teišeš. '-..j,'''.';..

Tolfflttšį ririkitfiaf btis lygus. 
Iki šiol miestiečiai turėjo pri4 
vilegiją: jų balsas svėrė pen
kis kartus daugiau, negu vaisi • 
tiedu? Dabar visų balsas bus

šukahiš aiškina tęs sistemos 
gerumus. Pirmiausia; jisai nu-* 
rodo

V

dbme.
Feodoąjėvo aš nekenčiu. Ir 

džiaugiuos gavęs progų saVo 
pyktį parodyti;

Feodosjevas įš profesijos bu
vęs įsakytais. Jis tarnavęs: kaž- 
kokiame dideliame malūne. 
Nors Štai jau dabar (treti me
tai kaip fronte, bet man rodos 
Jis .vis day malūno miltų nėra 
nusikrdtęs. Jo ūsų galai, plau
kai man 'atfd'do Vis dar imltUo*- 
ti. Jo visas veidas klastingai 
baltas, tik išdavikiškas nosies' 
galas tamsiai raudonuoja. Dry
žos jo • akys, retai kada tiesiai, 
stdciai j žmogų pažiūri. Jas vi
suomet taiko puhėręs.

Ne, aš Feudęsjevo nekenčiu 
ir visuomet, kur tik galiu, pa
rodau jW, tų š&vb iibapykam 
itą. FėbdOsj'evas tai gerai žino. 
Jb šuriiškasi ir tas*

I1 e v’ališkas noras pdtąriiaįįti ir; 
įtikti tik mane dar labiau er--

L

■

i

i

Po Eilutę Kasdien
(Igkirtttit šfris efes pasidėkit atminimui. Ilgainiui sūrfttiyslt

,gįaŽU eilių rinkinį). \

Trečias naujos sistemos ge
rumas yra tas, kad rinkimai 
'bus tiesus^ Pirma atstovai bu* 
vo renkami tiesiai tik į kaimų 
ir miestų sovietus, bet,į visas, 
kim 
buvo laipsniuoti, žmonės isrinkJ - .—

.............. K -Į j Suomiją keliaujame?
įįi ■ Pašaukiu puskąėiniųką Feodo

........ A.-. - - •

davo rinkikus, 
kitus rinkikus,

tie' Tiri

taip manįs nekenčia, kaip aš 
|d. Bei kWt daryti i Wdū abu
du* lygiai vienodai Čia turiva ei- 
iti savo pareigi ir daryti tai, 
kafe fortų fe&foyM Niekas mūd^ 

’Vidjį nekiatr^ia, ar tdi tinka, ar 
■tte. •

Vandenyne.
Aplink neapinui|ow .ėrtM Atlanto 
saulutė pter skliautą kiek kart nuriedėjo, 
kaip akys jaū nefėgi dingusio kranto— 
tik dangų Ir vilnf šlubuojamą vėjo...

tlžrustintos jūrės. Putodami svaido 
mus laivą volai vandenų jnaršinti;
lyg keršto ieškotų, jog mffžiffd veidą 
toks menkąs šapelis, o drjsta raikyti.

Kaly mūsų dainuškų našlaitę, irtus Valtį 
po begales stumdo. Keliai nejspėti. 
bet, kruti atstačius prięš vėją ir šaltį, 
nežino ji, kas yra jaust ir kentėti...

1 1 ■’ ' ' į ' ■ ■? - •' jv* ' • > > * ą ' 9" fį‘

r

viena riiart putele suvilgė blakstieną; 
su ašara mano akių SUsiliėjus, 
ji virto j didelę aŠariį vieną.

lAšelis tas Nemunan, rasi,' nuslydo 
huo. veido lietuvio, kentėjimo ' pilno, 
ir manęs lydęti per jūres atklydo 
į gyvastį naują, j darbą prakilnų.
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CLASSIFIĖLD ADS

rieti

ATRADO SUNŲ

Tel. BOUlevard 7814

i vyru* ir cordials

,LLiė

CLASSIFIED ADS

VALSTYBĖ BĖ KALĖJIMŲ

JUOKAI M

kodėl tu dainuoji kai

TIKRAS BARGENAS!

PARENGIMAI

1936. Direktorių

PIANO AKORDIONAI

Rašt

For Rent
Automobiles

PARSIDUODA 
. 65th Street.

Financial
Finansai-Paskolos

Taip, žinau, kad du 
trys stums.

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

REIKALINGA moteris ar mergi 
na restaurantui už virėją. 
Atsišaukite 3828 So. Halsted St.

Business Chančeš
Pardavimui Bizniai

6 KAMBARIŲ fletas rendon. An 
tros 
pigiai

• uz 
laikas

RENbON 
šviesus, 
mažos _ _
karių, kampinis namas. Mrs. Geshe, 
812 West 38rd St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

, r; Pamatvkite 
site kitur.
I & SONS 

ŠTATE STREET.

PARSIDUODA Taverna visa arba 
pusė. Vieta labai gera priešais did
žiuosius stokyardų vartus. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje. Atsi
šaukite greitai 4171 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje., 3206 South 
Halsted Street.

PARSIDUODA du Tavern su na
mais arba mainysiu ant farmos ne- 
pertoli nuo Chicagos. 535 W. 37th 
Street.

PARSIDUODA Taverna ir restau
rantas. Priežastį 'patirsite vietoj. 
671 W. 14 St. (kamp. 14 ir Union)

REIKALINGAS darbininkas ant 
Ūkio. Kreipkitės 1256 So. Millard 
Avenue.

keturfIetis,, gra- 
_ i kej, 

'....... $10,000.00
........... ...$8,000.00 
... ...... $5,600.0b 
.... ..... $3,500.00 

$2^00.00
P. W. 4736 So. Ko-

PARSIDUODA Taverna arti Con 
summers vėrauzių ir dirbtuvių. Kam 
bariai pragyvenimui ant vietos.

8140 So. Vincennes Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ SEILSMA 
NŲ—-gera proga tam, kas toms pa 
reigoms tinka. *

MARŲUETTE WINE AND 
LIQUOR COMPANY, 
4359 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0010

JONAS BENEKAITIS (Buvęs In
surance agentas) Tavernoje užlaiko 
SCHLITZ alų, geriausią ir įvairiau
sią degtinę, taipgi vymį ir cordials. 
Muzika 4 vakarai į savaitę. Penkta
dieniais žuvis veltui ir užkandžiai 
kasdieną. Jauki vieta grupėms. 
1656 N. *Troy St. ir Wabansia avė.

Chicago, iii.

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

BRIDClEPORT roofing co. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965 ____

PARDAVIMUI tavernas,, geroj vie
toj, tinkamas žmogus gali padaryti 
daug pinigų. Atsilankę patirsite prie 
žastį ir vertę biznio. 372 E. 71 St.

PARDAVIMUI taverna, išdirbta 
vieta, gera apielinkė. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsite vietoje.

2103 N. California Avė.

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
laikinam darbui. Kreiptis tuo jaus;

4939 Broadway užpakaly.

Maikis: Gerai, o kaip daly 
kai su jūsų šeimyha?

NORIU PIRKTI vartotą automo
bilių dėl gero pirkinio mokėsiu 
cash—Pažymėkite metus, išdirbystę 
ir kainą-~1739 So. Halsted St.

Box 547.

KAUNAS. — Prieš porą sa-f 
vaičių keli vyrukai Kaune pra
dėjo leisti “dienraštį” Telegra
mą vardu. Vidaus reikalų mi- 
nisteęis pirmadienį pasirašė 
įsakymų, kuriuo to laikraštu
ko leidėjams duotasis leidimas 
atšaukiamas.

Mongolijos sūnūs” — vaizdelis, kuris dabar eina 
Woi’ld Playhouse teatre.

Traukia buvusį mė 
ra teisman

Pirkit labiriu-šlišvelnmtų I 
Old Golds Cigaretų vien$ 
pakelį. P. Loriiiard bendro
ve užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

REIKALINGAS gerai apšildomas 
kambarys dėl vaikino — Praneški
te laišku, 1739 So. Halsted St. 
________ , Box ,546.

Po šešių savaičių streikavi- 
mo praėjusį ketvirtadienį suti
ko grįžti atgal į darbą plum- 
beriai, kurie dirbo Evanston 
miestely prie 14 namų staty
bos. Streikiėriai reikalavo, kad 
darbui butų samdomi unijis- REIK ALINGAS žmogus dirbti j 

Taverną — Pavienis, vidutinio am 
žiauš. 4432 So. Wėstern Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų freimas 
cemento blaksų pamatu, tuščias Įei
tas, 3 karų garažas. 4406 S. Maple- 
wood Avė.

Kerėpla: Maiki, kaip daly
kai su kiaulėmis jūsų ukėj?

Rudžių. Paeina Iš Batakių* vai;, Pa- 
miliušio kaimb. Tdrįd svarbią ži
nią iš Lietuvos. Jie patys ar kas 
kitas prašau atsišaukti.

• Agota MatuHokienė, 
3223 So. Emerald Avė.

REIKIA kabinetų dirbėjų, patyru 
šių prie gerų rakandų, kreiptes 

226 West Schillėr.

RENOON didelis šviesus kamba
rys su visais parankamais. Karštu 
vandeniu apšildomas, vedusiai porai

lubos Pečiais Šildomas 
8189 West 38th St.

BARGENAI
Tam, kurio bus geriausia pasiūly

mas ir tinkamos apmokėjimo sąlygos 
namai kurie yra šiais antrašais: 
24^.W< 45th Pi., 241 W. 46th St., 

2462 West 46th Place.
šaukite Lafayette 6618.

PARSIDUODA moderniška Ta 
verna—kambariai pagyvenimui. Ren 
da pigi. 2436 West 47th St.

Furnished Rooms—Wanted 
Ieško Kambario

Byloj, gruodžio m. 13 d. 4 vai. p. p. įvyks Lietuvos Išeivių 
Jaunimo Neprigulmingo Ratelio pirmas jo susiorganizavi- 
mo proga vakarėlis. Bus iki valios gėrimų ir užkandžių.

Kviečia Valdyba
Dramatiško Ratelio artistams dalyvaujantiems “Užburtų Tur

tų” vaidinime pranešu, kad tapo pakeista repeticijoms 
vieta. Pradedant nuo trečiadienio, gruodžio 16 d., Repetici
jos bus Sandaros (buvusioje Universal Club) svetainėje, 
814 W. 33 St., kiekvieną trečiadienį. Pradžia 8 vai. vaka
re. Malonėkite atvykti laiku

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4.700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kitų bargenų.

Z S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė., 

Hemlock 0800

GERAS BIZNIS GERAM BIZ
NIERIUI. Taverno biznis parsiduo
da, visas arba pusę. Mainys ant 
namo, lėtų morgičių arba farmos. 
Vėliausios mados įtaisymai, geras 
biznis, pigi renda, gera vieta. Kreip
kitės po 9 vakarais. 6553-55 South 
Kedzie Avė.

Mezgimo Dirbtuves 
—Knitting Mills

pigiai didelis, Švarus 
apšildomas kambarys prie 

šeimynos—patogu dėl gatvė-

Furriiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA keturfletiš, f 
žiausioj Marųuette Parko apielin 
viskas moderniška.-.

Trifletis ................
2 flatų mūrinis . ..
Medinis cottage
2 po 4 kambarius . .
Bizniavas namas pačiame biznio 

centre ................... -.... ..... ?■ $5,200.00
Cash arba lengvais išmokėjimais. 

Turiu ir daugiaus visokių namų jr 
biznių. Klausk
' KAZYS URNIKĄS, 

4708 So. Western Avė.

Furriiture & Fixtiires
Rakandai-Įtaisai

TAVERN; 5758

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis bungalow South Sidėj, už $3500. 
Be to, mainysiu į kas ką turite — 
bizniavą namą, Storas ir 3 po 4— 
kampinis, Brighton Parke.

Bučernė ir grosernė parsiduoda 
pigiai. Apleidžiu miestą. O jei kas 
turite parduoti ar mainyti, kreip
kitės pas mus.

8810 So. Wallace St.

IŠPARDUODAME BARU FIK0E- 
RIUS, visokid didžio Su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bge kurio biznio iškaitant svarstyk
lės, ręgisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo, 
mus pirm negu pirk!

S. E. SOSTHEIM
1915 SO .

CALumet 5269. 
L (Naujoj Vietoji

PARSIDUODA taverna gražioj 
apielinkėj, randa pigi. 5601 So. Car- 
penter St.

Siunčiam O61e» Telegrama 1 VInm 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIKTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
t . ir Pagrąbams

ATNAUJINKITE SAVO ODĄ!
Pasidarykite patys sau veido tepa
lą! Valo odą, padaro naturalę vei
do spalvą, pašalina juodgalvius, 
spuogus, veido riebumą. Siekiasi pa
šalinti gležnumą, raukšles ir did
žiuosius porus. 1 bonka tunijimo 
skiedinio ir 1 maišymo pauderio, len
gvai paruošiamo-; abu už .......... $1

Siųskit. stempas arba M. O. Pini
gų grąžinimą > garantuojama.

PALES’ LABORATORIES 
6125 So. Halsted St. Chicago, III.

REIKALINGA patyrusi Lietuvaite 
veiterka—Darbas ant visados.

3206 So. Halsted.

NAŠLĖ paaukuos du tikru iripor 
tuotu kilimų, sunkus, Orięntalio ra 
što, po $18,50? 3930 Jackson, lst 
Van Buren 1078.

Kaip žuvis be van- 
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.

TelegraifiOs” uždą 
romos

PARSIDUODA Taverna—Visa ar
ba priimsiu, pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1537 
West 63rd Street.

Jurgi, 
maudais ?

Jurgis: Todėl, kad negalima 
durų užrakinti.

REN DON 2 šviesus fornišiuoti 
kambariai miegamas ir virtuvė. 
Elektrikas, gasas ir šiluma, $10.00 
mėnesiui. 827 W. 34th, PI. 1 lubos 
iš užpakalio.

2 aukštų freimų namaš, 5 ir 5 
kambariai beismentas, atikas, tiktai 
$600.00 įmokėti. Savininkas 1111 W. 
59th St., ChicUgo.

Illinoiš valstijos vyriausias 
teismas įšAkė praėjusį ketvir
tadienį iškelti bUvrisiam Chi
cagos merui William Hale 
Thompsbnui bylą. Norima tuo 
bitfdu iškolfektuoti iš Thompso- 
no $72,794 pinigų, kuriuos jis 
surinkęs kaip aukas nukentė- 
jusiems 1927 m. deliai Missi- 
ssippi v upės potvynių ir kurių 
neįteikęs atatinkamoms įstai
goms.

Draugė: P-nia Slumskienė 
ar tamsta turi nau’jus dantis?

P-nia
turėjau

MORTA SKIRKA po pirmu 
vyru ĘiĮltafrėgiėnė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 10 d., 7:00 vai. vaka
ro, 1936 m., gimus Vaišvidžių 
kaime, Klovainių parap., Šiau
lių apskr.

Amerikoj išgyveno 40 mėtų.
Paliko dideliame nuliudim'e 

sesers dukterį Kazimierą ir 
jos*vyrą Louis Grigaliūnus ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė prie Liet. Brolių ir 
Seserų Draugijos.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. Liulevičiaus' koplyčioj, 4348 
So. California Ąve.

Laidotuvės įvyks pan., gruo
džio 14 d., 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Pan. šv. parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, io 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Mortos Skirkos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesers duktė ir giminės.

Patarnauja laid. dir. J. Liūle- 
vičius. tel. Lafayette 3572.

KRAUTUVE, 4 kambariai užpa
kaly, muro namas, geroj vietoj 
Mainys į privatišką namą ar ką tu
rite. Stankovvicz, 4559 Paulina, Tel 
Grovehill 1965,. ....... .... . .....,

Illinois valstijos vyrausiąs 
teismas patvirtino žemesnių 
teismų sprendimą, kurs nusa
ko poniai Mary Boltonienei 
mirti elektros kfedėje vasario 
26 dieną 1937 metų už nušo
vimą vyro Joseph Boltono, ap- 
drau'dos kompanijos viršinin
ko. Dabar tik gubernatorius 
Homer tegali išgelbėti jos gy
vastį. Moteris sakosi nušovusi 
vyrą už tai, kad jis su kito
mis moterimis palaikęs ryšius.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
riau, lengviau ir maloniau gy
venti. šio tikslo siekdama, Is
landijos demokratinė valdžia 
net gamtos jėgas įkinko į tar
navimą žmonių labui ir gerovei. 
Taip, sakysim, Islandijoj yra 
nemažai taip vadinamų geize
rių — tokių šaltinių, iš kurių 
trykšta karštas vanduo. Pats 
didžiaiisias geizeris yra prie 
pat Reykiavik miesto. Islandi
jos valdžia ir panaudojo jį tam, 
kad jis šildytų visus miesto 
gyvenamus trobesius. Prave
dė geležinius vamzdžius, ku
riais bėgdamas geizerio van
duo ir apšildo dabar visą mie
stą. šiuo budu sutaupyta daug 
pinigų.

Toks yra gyvenimas šiame 
užkampio laimingame krašte.

PARDAVIMUI Tavern naujai - į- 
rengtas. Parduosiu pigiai. Geram 
biznio žmogui gera vieta. A. P. 6403 
So. Kedžie Avė.

Slumskienė: Ne, as 
senuosius apmalevo

Jonas: Ar žinai, kad Jurgis 
trirės automobilį penkiems žmo
nėms ?

Petras
važiuos,

PARSIDUODA prieinamai, 6 kam
barių aukštos klasės rakandai, ap
leidžiant miestą laike savaitės. 
Kreipkitės sekmadienį, 3652 Pine 
Groye Avė.. \Bit^ėrsweet 179^.

Exchange—Mainai

Jaunikiai šnekasi—
Pirmas: Aš rnanau, kad tu 

esi aniuolas ... :
. • ■* t ■ u ..

Antras: O kodėl?
Pirmas: Todėl, kad tu 

kęs gyventi ant žemės.

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE- 
t MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

BARGENAS. Kampinis Tavernas, 
tarp dviejų karlainių, ^enki kam
bariai, pigi renda. Biznis tiesiog 
aukso mainos. Parduosiu nepapras
tai pigiai, nes ‘vienai nesukontro
liuojama. 2042 So. Halsted St.

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairiieid Avėniie,
Chicago, Illinois kaipo savininkas sekančio turto:

2 fialų freimas 4x4 kambarių prie 241 W. 46lh St.
4 kambarių katedžė prie 2458 Wcst 45Įh PI., Chicago, III. 
4kambarių katędžė prie 2458 West 45th PI., Chicago, III. 
pasiūlo savo serų savininkams ant pardavimo už galimai geriausj 
pasiūlymą, už pinigus arba už pribrendusius Gedimino B. and Loan 
Ass’n Šerus. Varžytinės užsidaro Gruodžio 24 d 
Tarybos parėdymu.

JOSEPH C. ENCFIOR, Prezidentas
4425 South Fairfield Avenue.

e Telefonai LAFAYETTE 6618 • LAFAYETTE 8662

PROF. ROBERT REDFIELD, 
Chicagos universitete, kurio 15 
mėnesių kūdikis dingo, neva 
‘•kidnaperių” pavogtas. Kūdikį 
atrado sveiką ir gyvą, bežai
džiantį gatvėje.

Moffett-Russell Photo

Vitak-Ėlsnic Company
Sę. Ashland A Ve., CHICAGO, ILL. T.ęi. Yards 2470

THE BRIŲGEPORT KNITTING 
MILLS 

F.l Selemonavich .
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Svetęrių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Kliubo prieš 
metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 13 d. 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St. 1 p. m. Tamstos atsi 
lankymas yra butiftas, nes bus konstitucijos taisymo klau 
simas ir renkama valdyba ateinantiems metams

Dievo Apveizdos Parap. Dr-stės Susiv. Brolių ir Seserų Lietu
vių svarbus priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 13 
d. 1 vai. po pietų, parapijos svet. Prašome visus susirinkti, 
nes bus svarbių reikalų aptarti ir vaidybos rinkimas se
kantiems metams. —S. S.

SLA 301 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks pirmadieny, 
gruodžio 14 dieną, 7:30 valandą .vakare Shameto svetai
nėje. Teks išrinkti valdybą 1937 metams ir padaryti kiti 
svarbus tarimai. Bukite visi nariai susirinkime. —jKPD.

Teisybės Mylėtojų Draugystės priešmetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gruodžio 13 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 12 vai. dieną. Nariai-ės privalo skait
lingai atsilaikyti, nes bus rinkimai valdybos 193? metams. 
Be to, yra kitų labai svarbių reikalų svarstymui.

St. Narkis, sekretorius.

H0LLYW00D INN,
2417 Wešt 43rd Street, Brighton Parke*.

Daug dovanų išlaimėjimui. Bus puiki muzika ir kitos įvairenybės, 
? NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIĄ i RENGĖJAI,

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Nuo $1,000 iki $25,000. Beveik 
visose apielinkėše. 5% ilgam termi
nui. Ma’žas komisas.

Jei jūsų morgičiai baigiasi dar 
kelių mėnesių, dabar geras L™ 
apsirūpinti su pinigais. Taipgi pas
kolos dėl biidavojimo namų. Turite 
turėti savo lotą. Galite pasiskirti 
savo kontraktorių, Kurieiiis reika
linga mažą paskolą nuo $50.00 iki 
$300.00 ries paskolinsim tik ant 'jū
sų parašo.

NAMO1N FINANCE CORP. 
6755 So. Wėsterh Avė.

Grovehill 1038
, Julius Namon, Prezidentas.

Miscellanebus for Sale 
Įvairus Pardavimai

DEL KALĖDŲ DOVANŲ!
Parsiduoda visokie rankų darbo 

daiktai — užtiesaįąi ant stalų lovų 
ir komodų—Labai pigiai—.Padaro 
labai gražią Kalėdų dpvaną.
3659 So. Halsted St. antros lubos 
užpakalyje. Galima matyti kasdien 
iki 9 vakare.

aųks.
PrašykU prisiųsti musų 40 pusi, kalaliogo. Nes tai DYKAI

JAU GATAVAS—PIANO AKORDIONUI LIETUVIŲ ORKEST- 
RĄI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1, 

____________  25 Populiarių šokių Numeris $1.50.

TAVERNAS TURI BŪTI PAR
DUOTAS TUOJAUS. Biznis yra 
gerai išdirbtas—vieta moderniška — 
patyręs bižnierius darys gerą gy
venimą, geras lysas — renda pa
lanki. Aš parduodu dėl geros prie
žasties — patirsite vietoje.

Atsišaukite A .
6828 So. Stony Jsland.

PARDAVIMUI Taverna, išdirbta 
vieta per daug rietu-—geroj apie
linkėj—Parduosiu už prieinamą kai- 
ną. Wentworth 0481.

GROSERNĖ ir bučernė ant par
davimo lietuvių apgyvehtoj vietoj, 
biznis išdirbtas per 30 metų, renda 
pigi už pirmą pasiūlymą. Priežastis 
—liga. Anttašaš 3401 So. Lituantca 
Avenue.

Furnished Rooms ' .
EXTRA didėlis furnišiuotas kam

barys, karštu_ vandeniu apšildomas 
dėl vaikino, 
minsky Avė.

RENDON 4 kambarių fletas—Pe
čiu šildomas—Brighton Parke.

8139. West 40th St. • ,

PersdhaF
Asmenų Ieško

REIKALINGAS apysenis vyras 
ant mažos farmos. Atsišaukite 3313 
So. Lowę Ąye., ,i§ užpakalio.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikią

REIKALINGA mergina gyvenanti 
Bridgeporto apielinkėje pagelbėti 
siuvėjai. Tel. Boulevard 3367.

REIKIA patyrusios riergihos ben
dram namų darbui ir virti, puikus 
namai—savas kambarys, puiki alga. 
Blickingham 7616.,,

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

jono ir Juozo



J. P. EWALDAS AIŠKINA KODĖL įvažiavo | Krautuvę,
PASIDAVĖ Į BANKROTĄ

Universal Banko receiveris reikalauja 
$1,400

Šios savaitės pradžioje J. P. 
Ewald ir jo žmona, Margaret 
Ewaldienė pasidavė į bankrotą. 
Jie aiškina, kad skolų turi $22,- 
227, o turto tiktai $5,579.

Ryšy su tuo reikalu, J. P. 
Evvaldas vakar prisiuntė “Nau
jienoms” sekamo turinio pa
reiškimą:

Mano ėjimas per bankroto 
teismą neturi nieko bendro 
su Keistučio ir Lietuvos Sko
linimo Bendrovėmis arba ma
no paties bizniu, nes aš nesu 
skolingas šioms Įstaigoms. 
Priežastis yra ši: Receiveris 
uždaryto Universal State

Banko nori mane priversti 
užmokėti visą sumą už turė
jimą per penktas mėnesius 
Šerų, kurie vėliau buvo par
duoti kitam. Dabar esu ver
čiamas sumokėti $1400.00 ir 
dar kaštus, pagal įstatus Illi
nois valstijos.

Todėl, tikėdamas, kad ne
su kaltas Receiveriui uždary- 

• te- Universal State Banko už 
Šerus, kurių, dabar neturiu ir 
neturėjau laike banko užda
rymo, esu priverstas eiti per 
bankroto teismą.

John P. Ewald.

Bet Iš Strikaičio 
Skiepo Išsigelbėjo

Kelionė pasirodė labai brangi 
lietuviui biznieriui J. Strikai- 
čiui.

Chicagos pašto
pranešimas

diįjc^gos pašto galva, Er- 
nest J. Kruetgen praneša, kad 
publikos parankumui siuntinė
ti Kalėdų laiškus, atvirutes ir 
siuntinius žemiau įvardintos 
pašto stotys bus atdaros iki 
8 valandos vakaro gruodžio 
18, 19, 21 ir 23 dienomis. Su
minėtomis dienomis iki 8 va
landos vakare galima bus da
ryti visas biznis su paštu, iš
ėmus tik money orderių ir 
taupymo biznį, kurs užsidarys 
6 valandą popiet, kaip ir 
prastai kad 
stotys:

Station 
Albany 
At/burn 
Austin
Chestnut 
Chicago Lawn 
Cicero 
Cragin 
Station “D” 
Englervvood 
Garfield Park 
Grand Crossing 
Hyde Park 
Irving Park 
Jackson Park 
Kenwood 
Lakeview 
Lincoln Park 
Northcenter

Ogden Park 
Ravenswood 
Rogers Park 
Roseland ‘ 
•South Chicago 
South Shore 
Uptown

Areštavo du unijos 
darbuotojus

užsidaro, štai

Avenue 
Park

pa- 
tos

Policija areštavo du malio- 
rių unijos darbuotojus. Vienas 
tų unijistų tai George Hanne- 
man, organizacijos sekretorius - 
iždininkas, o kitas yra biznio 
agentas James Dungan. Uni- 
jistai areštuoti sulig nusiskun
dimu kokio ten malioriaus kon- 
traktoriaus. Sakoma, policija 
užtikusi pas juos ginklus.

Jeigu pp. Juozui Strikaičiui 
ir jo žmonai nepasiseks pinigų 
iškolektuoti, tai jiems reikės 
traukti $300 iš' savo kišenių. 
0 traukti reikės labai greitai, 
nes kokia gi gali būti krautu
vė be durų, be lango ir didžiule 
skyle grindyse.

Strikaičių krautuvė yra pu
sėtinai liūdname stovyje. (Ji 
randasi ties numeriu 6002 So. 
State street). Be ne Strikaičiai 
kaltininkai. Tvarkiai ' sudėtas 
lentynas ir gražiai nuplautą 
langą į šipulius sudaužė auto
mobilis, kuris nei iš šio nei iš 
to atsidūrė ant šaligatvio; ir 
nėrė per langą ir duris i krau
tuvę. Nepriruoštos tokiam sun
kiam klientui, krautuvės grin
dys lūžo ir automobilis pradėti 
kristi į skiepą. Bet neįstengė 
įgriūti. Užkliuvo grindų plyšyje.

Liudininkai aiškina, kad au
tomobilis atsirado, tokioj keis
toj pozicijoj norėdamas išveng
ti susidūrimo SU' dideliu troku, 
kuris jo šoferiui pasimaišė po 
keliu, 
vienam • • JUL

Automobilis priklausė 
keliaujančiam pardavė-

-------------------------------------------------------- #

Ieško prapuolusio 
vaiko

Florence Polk

Vaikams kalėjimas
Penkiems vaikams plėši

kams, kurių jauniausias yra 
14, o seniausias 19 metų, teis
mas paskyrė bausmės kalėti 
nuo 1 
Vaikai 
metų, 
metų, 
metų,
metų ir William Adair 15 me
tų.

metų iki gyvos galvos, 
yra Alfred Albertini 
Charles Zaterstrom
Kenneth Morrison 

Le Roy Staegman

18
19
14
16
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PIRMYN SU PLIENO DARBININKAIS!
SO. CHICAGO;. — žemiau 

talpinama aprašymas So. Chi
cagos moterų ■ pagelbinės orga
nizacijos plieno darbininkams į 
uniją įsirašyti: štai jis:

“Daug organizacijų padaro 
tarimus ir pasižada tarimų lai
kytis. Tačiau padariusios tai, 
jos dažnai užmiršta pildyti re
zoliucijas. Mes gi, moterys plie
no pramonėj, vykiname savo 
programą gyvenimam Leiskite 
man palydėti juos kelionėje su 
vienu iš musų komitetų Plieno 
srity.

“Rytas paniuręs ir pilkas, 
šiurpus vėjas šyilpia protar
piais peranti sustatytų medinių 
pašiūrių, kurias vyrai, išdirbą 
plieną, turi parūpinę savo žmb- 
noms ir'šeimynoms. Musų ko
mitetas pabarškihaį durįs, mo
teris atidarė Jas, laikydama 
kūdikį rankose. Iš vidaus ver
žiasi maišytas ;^muilo šarmo ir 
verdamo . valgiu kvapsnis, nes 
laikas yra kaip tik pusryčiauti. 
Mes pasisakėm kas esame, ir 
moters suvargusiame veide pa
sirodo šypseną, kai ji pakviečia

vėl aštrūs žiemos vejas už
gauna veidus,. kaip moterų pa- 
gelbines organizacijos komite
tas eina prie'kito namo, bet 
jau pasaulis ųebeatrodo paniu
rus ir pilkas^ mes matome 
skaisčią ŠVieSą i •

Mes, plieno 'moterys, 
dam pagėjbą vyrams ir eisime 
į plieno sritis, ir teiksime pa- 
gelbą iki to ląiko, kada plieno 
darbininkai, vyrai ir moterys, 
susiorganizuos; 100% Unijoj įr 
Moterų Pagelbinėj Organizaci
joj.” ‘f

priža-

Progresuojame

šeštadienis, gruod. 12, 1936
“Kur bakūžė samanota”, 
i

Gruodžio 9 dieną sekė ki
tas parapijos parengimas. Tai 
buvo cirkas. Publiką sudarė 

‘“schoolės” vaikai, jų molinos 
ir parapijos gvardija “C. Y. 
O.’’, čia jau visi visai kitaip 
jautėsi, negu Pociaus koncer
te. Čia ir pralotas visą laiką 
išbuvo salėje. Bet ramiam 
žmogui buvo labai nemalonu 
dėl laukinio riksmo ir klegė
jimo, kurį darė parapijos 
gvardija. Žiuri žmogus į tvar
kius šunis, “monkes” ir meš
ką, o užpakaly girdi parapijo- 
nų suaugusių vaikėzų indijo- 
nišką alasą. Ir spraudžiasi į 
įgalvą išvada: žmonės išmoks
lino žvėrelius tvarkiai elgtis, 
o kunigai ir miniškos neišau- 
lęlėja parapijonų vaikų nei 
iki to, kad jie nors per para
pijos parengimus kaip žmones 
elgtųsi.

Taigi progresuojame atgal. 
Kas kaltas: apačios ar viršū
nės? Pas mus jau seniai viršū
nės nekooperuoja su apačio
mis. Plyšys vis didėja. Kai 
praloto vardinių ir medalio 
bankietui vaišės buvo orde- 
riuotos iŠ miesto, o ne iš sa-

—r--*——      ................—
tinka tokių dalykų, kokių re
tai kur tegali atsitikti.

Jau nuo seniai šv. . t 
bažnyčioje atsitikdavo 
kad moterys gryždavo 
be “poket bookų.” Tai 
ne naujiena. Bet sekmadienį, 
lapkričio 15 d., kun. Petraus
kas per pamokslą pasakė tik
rą naujieną. Sakė, kad viena 
{moteris spayiednyčioje po spa 
viedrtės užmiršo “paketbuką”. 
Kai po kięk laiko apsižiūrėjo 
ir nuėjo pasiimti, tai “paket
buką” rado, o pinigų jame 
neberado. Reiškia, kitas grieš- 
ninkas ar griešninkė įėjus 
spąviednyčioj spaviedotis ir 
radus “paketbuką” jį apkrau- 
stėi f

Ar ne aišku kurion pusėn 
progresuojame.

— Parapijonas.

taip, 
iš jos 

jau

BRIDGEPORTAS. — Musų 
šv. Jurgio parapija su pralo
tu Krušų priešakyje progre
suoja. Pirmyn ar atgal — tai 
kitas klausimas. Bet vietoj ne
stovi; ■ ■■■•

• i1" »•■■ 1

Taigi po neužmirštamo ir 
istoriško praloto vardinių ir 
jam medalio įteikimo han- 
kieto ėjo kiti parapijos dar-

_ ... bai. Pirmas toks darbas buvoiyųjų biznierių, tai kooperaci-
mus į vidų. Paaiškina moteris, tai parapijos bazaras. Su ba- 

zaru atsitiko ,taip, kaip tikė
tasi. Buvo tikėtasi nepasiseki
mo, tai nepasisekusiai ir pra
ėjo. Daiktų bazarui 'visai 
mažai tebuvo pririnkta ir 
žmonių visai mažai tebuvo 
atsilankę. Musų didžiausios 
parapijos bazaras buvo men
kesnis Už mažiausios parapi- 
j°s.

Sekantis .parapijos parengi
mas įvyko gruodžio 6 dieną. 
Tai buvo parapijos koncertas, 
arba kaip kiti sako, Pociaus 
Jkoncertasf. ĮChoristų buvo 
daugiau, negu publikos. Kon
certo mizernumas ir žmonių 
nebuvimas pralotui ir vika^ 
rui kun. Petrauskui ūpą taip 
sugadino, kad jiedu po per
traukos nebesugrįžo atgal. 
Koncertą vienok paįvairino 
viena damininkėm Ji buvo pa
sirėdžiusį tokia drese, kurios 
uodega velkasi a4įa. Ateiti iš 
namų į salę su tokia drese, tai 
negi eisi 'kad uodega vilktųsi 
gatve. Ji uodegą su špilka pa
sikabino., Salė j,e už scenos 
užmiršo atkabinti. Tai žiūrim; 
ir pasirodo dainininkė ■ sčeno4 
je su prisegta uodega ir ;.už-, 
traukė menku balseliu ąugštcį 
halso reikalaujančią dainą

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

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie-

ja tarp viršūnių ir apačių 
pašlijo tiek, kad bazaras ir 
parapijos koncertas niekais 
nuėjo. /Be to, pas mus atsi-

kad jos yy^ąš ir du broliai dir
ba) plieno dirbtuvėse. Laike pa
sikalbėjimo mes sužinome, kad 
ji turi keturius vaikus. Reiš
kia, viso šešiuose kambariuose 
gyvena septyni žmonės. Klau
siame moters, kodėl ji nepaima 
erdvesnio namo gyventi, ir su
žinome, kad visi vyrai, už dar
bą gauna po $3.76 centus die
nai ir kad jiems: retai kada ten
ka dirbti /daugiau, kaip įtris die
nas savaitėje; vaikai sirginėja, 
o daktaro biloš augŠtos. -

Klausiame toliau, ar ji ma
no, kad unija galėtų jai ir jos 
šeimynai pagelbėti. Moteris at
sako, jogei jos Vyras tiki, kad 
unija yra Vienintelė išeitis iš 
keblios padėties. Pasisukusi į 
komodę moteris išima iš jos 
savo vyro unijos kortą ir paro
do ją mum^j

Mes paliekame ją pasižadėju
sią, kad ji atsilankys j moterų 
pagelbinės ‘ organizacijos susi
rinkimą, jei tik suras galimy
bės išeiti iš namų.

Musų širdys ’’palinksmėjusios 
moters nuoširdumu ir noru pa
gerinti-namų aplinkumą, o itaip- 

__ gi troškimu geresnių sąlygų 
' vyrams, dirbantiems Plienui.u

6919Mrs.
Kimbark aventfe, ketvirtadie
nio vakare kreipėsi į policiją 
prašymu padėti jai surasti jos 
sūnų Robertą, 10 metų ber
naitį, kurs prapuolė praėjusį 
antradienį.

Žolių daktarui 
kąlėjHs

Teismas paskyrė dar kartą 
kalėti 90 dienų John R. Strah- 
leriui, turėjusiam ryšių su žo
lių krautuve adresu 650 East 
47th Street. Jis buvo kaltina
mas praktikavęs mediciną be 
laisnio praktikuoti.

JUS Ų KALĖDŲ
PAS VEIKINIMAI 

NAUJIENOSE
bus malonus jūsų kostumeriams ir 
draugams.

Pasveikinimai tilps dideliame Nau
jienų Kalėdiniame numeryje, kuris 
išeis

GRUODŽIO 24 d., 1936

67 Metų Tėvas, 17 Metų Motina - Prisipažino Piešę
•• •• • ■ ’ • -- . ■ • ‘ t ............................................................................ .  

JAMES MICHAEL REDFIELD, 19 mėnesių am
žiaus, sūnūs Ghicagos universiteto profesoriaus, Robert 
Redfield. Kūdikis buvo pražuvęs nuo namų “porčiaus.” 
Tėvai manė, kad j pagrobė “kidnape^iai,,. Bet jų bai
mė neilgai tryto, nes už kiek laiko jį atrado ramiai 
bežaidžiantį gatvėje. Trittune "Photo

SULAUKĖ SUN AUS. — Chicagiečiai, Mr.irMrs. 
C. C. Featherly su savo aštuonių dienų sūnumi. Jie 
gyvena adresu, 614 North Drake avertue. Tėvas yra 67 

' ■" < ■' ■ . . *• 11. ■.. .. ’/. 
metų amžiaus, o motina tik 17 metų. <• ,1,

ŠIOS DIENOS NUMERYJ PILNAS PUSKAPIS PA

VEIKSLŲ APIE SOSTO PERMAINĄ ANGIJOJE. '

PtJSLAPYJŽIŪRĖK PASKUTINIAM

■ PRISIPAŽINO. — Chi- 
cagietis,' Richard Sum- 
mers-Meyers, kuris buvo 
suimtas su žmona: už ąpi- 
plėšimus. Summers prisi
pažino.

TRIBŪNO PHOTO

GELBĖJO VYRUI. — Flora Summers, su kūdi
kiu Sheffield avenue stotyje. Ji prisipažino, kad kar
tu su vyru apiplėšė dentisto ofisą ir grobį užstatė 
“pawnšopėj.” Trukę pinigų pragyvenimui.

TRIBŪNE PHOTO
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LIETUVOS LANGAS Į PLATŲJĮ PASAULĮ

metui

Tsb

čiagimė jau kad tinkamai

kon

/-v'

NAUJIENŲJUOKAI

METINIS IŠKILMINGASAr supranti šitą mano paša-

KONCERTAS
SAKALU SVETAINĖJE

SEKMADIENY!

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

vai

Sakysi, tai taip buvo seniai! 
Dabar jau kipšų Lietuvoje nė-

laivų judėji- 
uoste, kai jis

Iškrėtė jaują. Apžiurėjo visus 
kampus, ir žinai ką rado? Žmo-

žiriogus 
ir gud-

valstybės iždo
stambių pi-

per Dancigo, 
ir Liepoj aiVs, 
ir. Leningrado

nemažai
Lietuvos

6 Ap 
trans

dabar 
kipšui

Nušovė Vestuvių 
Išvakarėse

Chicago, III., šeštadienis, Grųodžio-Dece mber 12 d., 1936

tik švento vandens už
— butų Viskas buvę ki

lapkri- 
nusise

prak- 
scenoj. Pradžia, kaip 

ir visuomet, nuo 2 vai. po pie-

Didžiulė Klaipėdo 
Uosto Pažangą

Paklausyk mano pasakos to
liau. Suprasi ir įtikėsi. Tai bu
vo Visai neseniai. Tikėk netikė
jęs, bet taip buvo, taip pasaka 
sako...

Lygiai toje jaujoje, kur šalia 
vieškelio pamiškėje stovi, sako, 
velnių nakties metu pilna jauja 
prisirinko. Velniai ne velniai, 
kipšai ne kipšai, bet policijai 
buvo pranešta, kad tenais suei
ga eina, suprask velniai vese- 
lioja... Kas motociklu, kas au
tomobiliu, o kas raitas iš poli
cijos jojo. Visi Į tą jaują sku
bėjo, 
miršo, 
taip.

Subėgo, sugužėjo, tą jaują ap
supo, o tenais, kad bent gyvą 
dūšią butų matę! Tuščią! Bet 
policijos budri akis pastebėjo, 
kaip tamsumoje lyg šešėliai į 
mišką velniai subėgo. Apsupo 
mišką. Visą naktį jį saugojo, 
^šūviai tratėjo, o kai diena atė
jo, kai šviesa užstojo, — nieko 
miške nerado. Dingo. Žinai, 
nakties metu, kai gaidys užgie-

Prieš Didįjį karą Klaipėdos 
uostas turėjo reikšme tik Klai
pėdos kraštui ir Tilžės rajo
nui. Tarptautiniame susisie
kime ir pasaulinėje prekyboje 
jis nedaug tereiškė dėl to, kad 
didieji rytų , prekybos keliai 
buvo nukreipti 
Karaliaučiaus, 
Rygos, Talino 
uostus. . Tik miško medžiagos 
prekyboje, tarp kitų Pabaltijo 
uostų, jis užėmė pirmą vietą 
ir beveik visa Nemuno upyno 
miško medžiaga buvo plukdo
ma Nemunu per Klaipėdos uos
tą. Karui phsityaigus ir vals
tybių ąįenomš. pasikeitus, 
Klaipėdos-uostas tapo natūra
lūs išėjimo jurą vartais ne tik 
Lietuvai, bet ir vidujiniai Rusi
jai bei pietų Lenkijai. Todėl 
jis turi neblogas sąlygas atei
tyje virsti pasauliniu į uostu.

Koks buvo Klaipėdos laivų 
judėjimas prieš kąrą, rodo šie 
skaičiai: 1900 metais buvo 
įplaukę 758 laivai, 1905 m.— 
772 laivai, 1910 m.—850 lai
vų ir 1914 m. —539 laivai. Ne
žiūrintį šiokio tokio Klaipėdos 
uosto plėtimosi ir gyvenimo, 
didieji rytų prekybos uostai 
buvo jį užstelbę ir bendroje 
prekyboje

laivų, 
1923 m I 

Kai tik 'Klaipėdos uostą per
ėmė Lietuvos valdžia, pradė
ta dėti pastangų ne tik kiek 
galima daugiau per jį nukreip
ti Lietuvos gaminių išvežimą 
į užsienius ir įvežimą iš užsie- 
nių, bet taip pat į jį pritrauk
ti ir tranzito. Dėl to Uosto gy
vumas kasmet didėjo. Tuo 
laivų judėjimo nuolatiniu didė
jimu iš dalies 
ir tie milžinški uosto tobulini 
me darbai, iš 
reikalaujantieji 
nigų sumų.

Kaip vystėsi 
mas Klaipėdos 
jau atsidūrė Lietuvos valdžio
je, rodo šie skaičiai: 1925 
metais buvo įplaukę 748 lūi- 

1927 im—831 laivų, 1930 
960 laivų, 1932 m.—1113 

laivų ir 1985 m.-—1225 lai
vai, šiemet .laivų judėjimas 
Klaipėdos uoste yra dar 
vesnis. ir jau dabar pralenkė 
1935 metus. Daugiausia laivų

į uostą atplaukiu kovo-rugpiu 
čio mėn. laikotarpyje.

Į Klaipėdos uostą 
laivų atplaukia ir 
vidaus vandęriS keliais. Tokių 
laivų 1924 metais atplaukė 
1068, 1928 m.—1666, 1933 m. 
—2025 ir .1^35 m.232i laivas.

Dar įdomų pažymėti, kurių 
valstybių laiyų daugiausia at
plaukia į Klaipėdos uostą. Dau
giausia atplaukia Vokietijos, 
Švedijos, -banijos, Anglijos, 
Olandijos, Ęoryeigijos, Suomi
jos, Prancūzijos,. Graikijos, 
Danijos Anglijos, Panamos, 
Jungtinių Aįnerikos valstybių, 
Argentinos, -JBelgijbs,. Italijos, 

ir kitų valstybių

(Du vaikai šnekasi) Pirmas: 
Mano tėvas padaro sau gyveni
mą šepečiu.

Antras: Ar jis artistas?
Pirmas: Ne, jis yra gatvių 

valytojas.

ne
gali žmogaus pavida-

ografing padėtis. Tad, galima 
drąsiai manyti, kad ateityje 
Klaipėdos uostas Rytų Euro
poje gali atlikti tokį patį vaid
menį, kokį Antverpenas vaidi
no ir vadina Europoje. #

Į Klaipėdos uostą dedamus 
milijonus litų pateisina ne 
tik ateities klausimai, bet ir 
tai, kad jis ne tik kaip uos
tas, leidžiąs Lietuvai susisiek
ti su plačiuoju pasauliu, bet 
kad jis yra vienintelis Lietu
vos uostas ir kad jame gludi 
Lietuvos ūkio normalaus vys
tymosi sąlygos ir ūkiškasis bei 
.politinis jaunos valstybės ir 
lietuvių tautos savarankišku
mas. štai dėl ko Lietuva ir vi
si jos gyventojai taip bran- 

uostą 
nei

gina savo vienintelį 
Klaipėdą ir jam negaili 
savo darbo nei lėšų.

Klaipėdos 
įplaukusių 
laivų bendrai skaičius per me
tus siekdavo apie 1,000 laivų.

Didžiojo karo ir po karo ligi 
1923 metų Klaipėdos uoste bu
vo toks laivų judėjimas: 1915 
metais įplaukė 797 laivai, 1918 
m.—234 laivai, 1920 m.—790 

1922m.—709 laivai ir 
—652- laivai.

“Bijūnėlis” šį metą išaugo 
gana skaitlingas nariais, tat 
reikia tikėtis šaunaus jo pa- 
si/odymo su rengiamu progra- 

Vietinis.

ĘLIZABETH GILTNER, 
LANSING, Mich., studen
tė, kurią vestuvių išvaka
rėse nušovė jos geriausia 
draugė, Hope Morgan.

Naujienų-Acme Photo

TAI GARSAUS KLAIPĖDOS MIESTO. BENDRAS VAIZDAS. Čia yra vienin
telis Lietuvos uostas, kuris kasmet smarkiai , auga ir Lietuvai turi labai 
didelės visokeriopos reikšmės. Kai Užjūrių lietuviai atplaukia į savo seną tė
vynę, jie pirmiausia sustoja Klaipėdos uoste ir mieste. (Tsb Photo)

Rumunijos 
aivai.

Kokios 
Klaipėdos 
daugiau kaip du trečdaliai Lię- 
t u vos užsienių prekybos eina 
per Klaipėdos uostą, tad, : su
prantama, "> kad juostas patar
nauja daugelio prekių preky
bai. Takiau, apskritai, j ’ per 
Klaipėdos uostą Lietuva dau
giau įveža prekių, negu išve
ža į užsienius. Taip, pavyz
džiui, 1935 metais buvo išvež
ta 441,000 tona, o įvežta 660, 
000 tonų prekių. Daugiausia 
Kląpėdos uostą j Lietuvą iš už
sienių įvežama akmens, an
glies, kokso, briketų, popier
malkių ir apvalios miško me
džiagos; cemento, kalkių ak
mens, žibalo, benzino, alyvos, 
naftos, asfalto, geležies, trą
šų salietros, druskos ir kitų 
prekių, Gi iš Lietuvos į už
sienius per Šį uostą daugiausia 
išvežama grudUs, sėklos, že
mės ūkio pramonės gaminius 
ir miško medžiaga bei jos ga
minius. L ' .:

Klaipėdos uostui perėjus į 
Lietuvos rankas, Lietuvai te
ko pasirūpinti įr jo finansais. 
Kadangi prieš karą uostas bu- 
vo < pataikintas miško ekspor
to reikalams, tad bendrai pre- 
kybai nelabai ir tiko. Tad no
rint savo užsienių prekybą nu
kreipti per’ Klaipėdos uostą ii 
į jį patraukti tranzitą iš kitų 
valstybių Lietuvai teko uostą 
žymiai praplėsti ir pritaikinti 
didesnio maštabo prekių ju- 
dėjiinui, darant naujus įren
gimus pagriiidipiai atnauji
nant.' Dėl tb uostui dar ir da
bar reikia išleisti žymiai di
desnes sumas, negu gaunama 
pajamų 'iš uosto rinkliavų.

19?3 metų liepos 1 d, 
1936 mętų? . sausio niėn. 1 d. 
Klaipėdos postas iš savo apy
vartos gavo 6,566,000 litų pa- 
jamų, o jam išlaikyti reikėjo 
išleisti 38,545,000 litų. Vadina
si, per tą laikotarpį valstybės

jis tuomet mažai 
Bendrai imant, į 

uostą prieš karą 
ir išplaukusių

prekės eina per
uostą? . Kadangi

Bijūnėlis
Musų jaunuolių lavinimosi 

organizacija “Bijūnėlis” visu 
stropumu rengiasi vaidinimui 
gražios operetės “Kalėdų Ba- 
zaras”. Parengimas įvyks an
trą dieną Kalėdų, būtent gruo
džio 26, J. Grigaičio svetai
nėj, 3804 W. Armitage Avė. 
Dainavimo ir lošimo pamokas 
laiko net po du kartu į savai
tę. Mokytoja, p-lė Skeveriutė, 
dirba-lavina Bijūnėlį didžiau
siu atsidėjimu 
prirengti. Pradedant šiuomi še
štadieniu pamokos perkeliama 
į J. Grigaičio svetainę 
tikuotis

iždui reikėjo pridėti 26,979,000 
litų, žinoma, ši pinigų suma 
išleista ne vien tik uosto išlai
kymui. Reikią atsiminti, kad 
Klaipėdos uostą reikia nuola
tos gilinti, tobulinti ir pritai
kinti didesiems jurų laivams. 
Uoste eina dideli statybos ir 
gilinimo darbai, kurie ir rei
kalauja stambiųjų sumų. Vi
dutiniškai valstybė ligšiol kas
met primokėjo po $2,200,000 
tų. Pernai Klaipėdos uostas 
turėjo didžiausią apyvartą, di
džiausias pajamas ir mažiau
sias paprastas išlaidas, o jo 
nuostolingumas yra tik laiko 
stybės iždo vis dėl to reikėjo 
pridėti 455,777 litus. Bendrai 
manoma, kad Klaipėdos uosto 
nuotolingumas yra tik Įtiko 
klausimas, nes yra neišnaudo
tas "Lietuvos gamybinis pajė
gumas '"ii? ihaipectos uosto ge-
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susirinkimas
Gruodžio 2 d. .T. Grigaičio 

svetainėje, 3804 W. Armitage 
Avė., buvo SLA. 226 kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Na
rių susirinko nemažas būrys. 
Iš raportų patirta, kad kuo
pa bėgyje meto įrašė 30 nau
jų narių dėka pirmininko J. 
Kaulino ir organizatoriau^ K. 
čepulevičiaus pastangų. Dau
guma įrašytų 
nuomenė. Iki galo metų paža
dėjo dar keletą įrašyti. Taip
jau patirta, kad kuopos vaka
ras , su perstatymu komedijos 
“Gyvieji Nabašninkai” 
Čio 29 d. Dania salėj 
kė gana gerai.

Priimta pakvietimas 
ferenciją šaukiamą Kongreso 
Lietuvos Demokratijai Ginti 
Chicagos skyriaus. Konfereri- mu

—Klausyk, ar atsimeni šalia 
vieškelio tą jaują, kur pamiš- 
kėję stovi? Ar prisimeni tuos, 
dar tuos laikus, kuomet čia li
nus miniai? Ar žinai, kai Vė
lybą rudenį ateina visos apy
linkės jaunimas, kaimo bernai 
ir merginos kviečiami talkon 
linų minti. Tai smagus sutarti
nis darbas! Vikrios darbo ran
kos iš storo lino šilką daro. 
Mintuvai tarška, linas laužo
mas, linas minamas, linas čia 
pat valdomas ir brukamas. 
Dulkių stulpai, visi murzini, 
džiaugsmo kupini tryškia, dar
bas skubiai eina, vyrai su mer
gomis lenktyniuoja. Ar tik 
lenktyniuoja? Vakarai ilgi, nak
tis dar ilgesnė, o diena trum
putė. Lino prie žiburio nemin
si! Vakaras atėjo, jaunimas į 
jaujos šildyklą... Smagu linai 
minti, bet dar smagiau laike 
linaminės šildykloje krykšti... 
čia vienas kitą tiek užkutens, 
kad meilė strimagalviais skais
čiausius žiedus išleis, vienas ki
tą amžiams mylėti pažadės ir 
šeimos Židinį sukurs. Bet buvo 
ir liūdniau. Ot dėl šito liūd
niau... daugelyje, daugelyje Lie
tuvoje jaujų kipšai apsigyvena. 
O kiek jau jie yra jaujų pečku- 
rių užgnaibę! Kaip sučiups 
mergą, tai taip ją pamylės, kad 
sveika dingus. Sirgs, sirguliuos, 
pabėgėlė taps, taip ir į kapus 
nuvažiuos! Kas su ja ištiko, 
žmonėms nesigirs. Veidas pa
gels, pajuoduos ir taip žmonėms 
nepasiskundus po žeme palys. 
O kitas bernas iš- tos dienos 
nei žodžio neprataręs-į aną pa
saulį išvažiuos. O kipŠukas nak
ties metu sau sėdi ant kraiko, 
smailią kalto barzdelę kraipo, 
tik juokias iš žmonių silpnybių. 
Jo ragai smaįlųs, smailus ilgi, 
arklio kojos, geros kiaulės au
sys, žalios akys žiba, tamsumo
je žmogų vilioja! Tokių kipšų 
pilna Lietuva! Kur tik jauja, 
kur tik žmonių didesnė sueiga, 
tenai būtinai kipšas sau auką 
sergsti!

Nebūtinai kipšas kipšu turi 
būti. Jis kartai^ žmogaus pa
vidale čia pat trinasi. Lietuva 
kryžių kryžiais nusėta. O kur 
daug kryžių, tenais kipšui dar
bo netrūksta!

cija įvyks gruodžio 20 d. Lie
tuvių Auditorijoj. Išrinkta rei
kiamas skaičius delegatų pa
siųsti į tą konferenciją.

Nutarta valdybos nariams 
pakelti algas (sekančiam me
tui, nes augant kuopai pasidau
gino ir darbo.

Nutarta prisidėti prie 
skričio radio valandos 
liavimo.

Į valdybą sekančiam 
išrinkti šie nariai: pirminin
kas J. Kaulinas, vice-pirm. J. 
Naujalis, nutarimų raštinin
kas Aluzas, turtų rašt. K. če- 
pulevičius, kasininkas J. Gri
gaitis, organizatorius K. čepu<- 
levičius, medikais kvotėjau 
Dr. A. Montvidas, kasos glo/ 
bėjai A. Vilis ir Ig. černauJ 
kas, maršalka P. Galskis. Sy 
sirinkimai vėl bus laikomi /
Grigaičio svetainėj. /
■ Geriausio pasisekimo 2
kuopai. L

Tikėk Netikėjęs, Bet Taip 
Pasaka Sako

gaus pėdsakus. Tikro žmogaus, 
o ne velnio pėdsakus rado! Ant 
balto, juodu buvo parašyta...

—Gana jau jums jungą vilk
ti, gana jau jums vergauti! 
Laikas atbusti. Laikas savo li
kimas patiems spręsti! Kovoje 
už geresnį gyvenimą jus nieko 
prarasti negalit, o tik išsilais
vinti!.. • »

O daug daug tenais gražių 
žodžių buvo surašyta. Visko ne
pasakysi. Reikia pačiam pa
skaityti. Kas žodis, tai širdies 
balsas, kuris į protą šaukiasi.

—-Žinai, kipšas tai sėdėjo ant 
stogo ir visus norėjo paskan- 
dyti, bet kartais žmogus už jį 
gudresnis. O žmogus 
sparčiai gudreja, tuoj 
nebus kas veikti!<

šitai pasakojęs man 
tyliai sau nusišypsojo 
riomis akimis į mane pažiurę

—Bet iš kur tu tai visa ži
nai? — neiškentęs paklausiau 
aš jo.

—O, brolyti mano, aš toje 
jaujoje linus miniau, naktyje 
su mergomis kryksčiau ir tą 
raštą skaičiau, o kai tik kipšas 
ant^ stogo sukvatojo iš džiaugs
mo netvėręs, a kad daug aukų 
turėsiąs, aš jau miške buvau, 
o kai gaidys sugiedojo, velniu 
pavirtęs dingau; mat, švento 
vandens nebuvo, tai laimingai 
išsisukau ir štai sveikam čia tą 
pasaką seku, žiema, pasakų lai
kas. O jei šitos pasakos neiš
manai, tai nieko nežinai, linus 
minti netinki ir tik kiaules ga
nyti gali! Bukie sveikas Tr pro
tingas! žinok, kad dar ir dabar 
kiekvienoje jaujoje, kur tik yra 
didesnė žmonių sueiga, kipšas 
savo darbą daro ir žmones kar
tais į kapus varo. Jo barzda, 
kaip kaltas ilga, ragai smailus, 
smailus, ausys, kaip kiaulės, o 
nosis tokia ilga... Kipšas 
kipšas, 
le būti

—Tikėk netikėjęs, bet taip 
pasaka sako

■
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LIETUVOS LANGAS Į PLATŲJĮ PASAULĮ
rei

Tsb

kon

uosto ge* Gbicagos skyriaus

NAUJIENŲVistaspats

JUOKAI

METINIS IŠKILMINGASAr supranti šitą mano paša-

SAKALU SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENYJ

atnauji

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!
skaičiairodo šie

vai

manyti, kad ateityje 
uostas Rytų Euro-

Sakysi, tai taip buvo seniai! 
Eabar jau kipšų Lietuvoje nė-

per Dancigo, 
r LiėpojaiVs; 
ir. Leningrado

nemažai
Lietuvos

Nušovė Vestuvių 
Išvakarėse

nieko 
žinai, -1225 lai- 

judėjimas 
Klaipėdos uoste yra dar 
vesnis. ir jau dabar pralenkė 
1935 metus. Daugiausia laiyų

Chicago, III., šeštadienis

Italijos, 
ir kitų valstybių

tik švento vandens už
— butų viskas buvę ki

Ginti 
Konfereri-

Paklausyk mano pasakos to
liau. Suprasi ir Įtikėsi. Tai bu
vo visai neseniai. Tikėk netikė
jęs, bet taip buvo, taip pasaka 
sako...

Lygiai toje jaujoje, kur šalia 
vieškelio pamiškėje stovi, sako, 
velnių nakties metu pilna jauja 
prisirinko. Velniai ne velniai, 
kipšai ne kipšai, bet policijai 
buvo pranešta, kad tenais suei
ga eina, suprask velniai vese- 
hoja... Kas motociklu, kas au
tomobiliu, o kas raitas iš poli
cijos jojo. Visi j tą jaują sku
bėjo, 
miršo

didieji rytų prekybos 
buvo jį užstelbę ir 
prekyboje

Subėgo, sugužėjo, tą jaują ap
supo, o tenais, kad bent gyvą 
dūšią butų matę! Tuščią! Bet 
policijos budri akis pastebėjo, 
kaip tamsumoje lyg šešėliai j 
mišką velniai subėgo. Apsupo 
mišką. Visą naktj jį saugojo, 
šūviai tratėjo, o kai diena atė
jo, kai šviesa užstojo, • 
miške nerado. Dingo, 
nakties metu, kai gaidys užgie
da, velnias dingsta...

Iškrėtė jaują. Apžiurėjo visus 
kampus, ir žinai ką rado? žmo-

jau’nos valstybės ir 
savarankišku-

1910 m.—850 lai
539 laivai. Ne

lapkri 
nusise

prak- 
scenoj. Pradžia, kaip 

ir visuomet, nuo 2 vai. po pie-

’ ĘLIZABETH GILTNER, 
LANSING, Mich., studen
tė, kurią vestuvių išvaka
rėse nušovė jos geriausia 
draugė, Hope Morgan.

Naujienų-Acme Photo

Didžiulė Klaipėdo 
Uosto Pažanga

į uostą atplaukia kovo-rugpiu 
čio mėn. laikotarpyje.

Į Klaipėdos uostą 
laivų atplaukia ir 
vidaus vandens keliais. Tokių 
laivų 1924 metais atplaukė 
1068, 1928 m.~1666, 1933 pi. 
—2025 ir 1935 m.2321 laivas.

Dar įdomu pažymėti, kimų 
valstybių laiyų daugiausia at
plaukia į Klaipėdos uostą. Dau- 
\ jiaųsia atpląųkią Vokietijos, 
Švedijos, ■■/iljanŲoš/ Anglijos, 
Olandijos, l^orVeigijos, Stichi
jos, Prancųįijcį, Graikijos, 
Danijos Arfįgįi j os, Panamos, 
Jungtinių' Amerikos valstybių, 
Argen±inos,^JBelgijbs 
Rumunijos 
aivai.

Kokios 
Klaipėdos 
daugiau kaip du4 trečdaliai Lie
tuvos užsienių prekybos eina 
per Klaipėdos' ubstą, tad, su
prantama, ' kad Juostas patar
nauja daugelio prekių preky
bai. Takiau, apskritai, >' per 
Klaipėdos uostą Lietuva dau
giau įveža prekių, negu išve
ža į užsieniui. Taip, pavyz
džiui, 1935 metais buvo išvež
ta 441,000 t°na, o įvežta 660, 
000 tonų prekių. Daugiausia 
Kląpėdos uostą į Lietuvą iš už
sienių įvežama akmens, an
glies, kokso, briketų, popier
malkių ir apvalios miško me
džiagos; cemento, kalkių ak
mens, žibalo, benzino, alyvos, 
naftos, asfalto, geležies, trą
šų salietros, druskos ir kitų 
prekių. Gi iš Lietuvos į už
sienius per šį uostą daugiausia 
išvežama gruditfs, sėklos, že
mės ūkio pramonės gaminius 
ir miško medžiagą bei jos ga
minius.

Klaipėdos uostui perėjus į 
Lietuvos rankas, . Lietuvai te
ko pasirūpinti ir jo finansais. 
Kadangi prieš karą uostas bu
vo pritaikintas miško ekspor
to reikalams, tad bendrai pm 
kybaį/nelabai ir tiko. Tad no
rint savo užsienių - prekybą nu
kreipti per Klaipėdos uostą h 
į jį patraukti tramsitą iš kitų 
valstybių Lietuvai teko uostą 
žymiai praplėsti ir pritaikinti 
didesnio maštabo

ne
gali žmogaus pavida-

(Du vaikai šnekasi) Pirmas: 
Mano tėvas padaro sau gyveni
mą šepečiu.

Antras: Ar jis artistas?
Pirmas: Ne, jis yra gatvių 

valytojas.

“Bijūnėlis” šį metą išaugo 
gana skaitlingas nariais, tat 
reikia tikėtis šaunaus jo pa
šildymo su? rengiamu progra
mų- Vietinis.

Klaipėdos 
įplaukusių 
laivų bendrai skaičius per me
tus siekdavo apie 1,000 laivų.

Didžiojo karo ir po karo ligi 
1923 metų Klaipėdos uoste bu
vo toks laivų judėjimas: 1915 
metais įplaukė 797 laivai, 1918 
m.—234 laivai, 1920 m.—790 
laivų, 1922m.—709 laivai ir
1923 m.—652 laivai. 

i ■

Kai tik 'Klaipėdos uostą per
ėmė Lietuvos valdžia, pradė
ta dėti pastangų ne tik kiek 
galima daugiau per jį nukreip
ti Lietuvos gaminių išvežimą 
į užsienius ir įvežimą iš užsfe- 
nių, bet taip pat į jį pritrauk
ti ir tranzito. Dėl to Uosto gy- 

Tuo

TAI GARSAUS KLAIPĖDOS MIEŠTO BENDRAS VAIZDAS. Čia yra vienin
telis Lietuvos uostas, kuris kąsmet smarkiai , auga ir Lietuvai turi labai 
didelės visokeriopos reikšmės. Kai Užjūrių lietuviai atplaukia į savo seną tė
vynę, jie pirmiausia sustoja Klaipėdos uoste ir mieste. (Tsb Photo)

prekių ju
dėjimui, darant ^MjW 
gimus pagrindiniai 
nant. Dėl tb uostui dar ir da
bar reikia išleisti žymiai di
desnes sumas, negu gaunama 
pajamų* iš uosto rinkliavų; ■

Nuo 1923 metų liepos į Jį 
1936 metų sausio mėn. 1 d. 
Klaipėdos uostas iš savo apy
vartos gavo 6,566,000 litų pa
jamų^ o jam išlaikyti reikėjo 
išleisti 33,545,000 litų. Vadina- 
si, per tą laikotarpi valstybės

Bijūnėlis
Musų jaunuolių lavinimosi 

organizacija “Bijūnėlis” visu 
stropumu rengiasi vaidinimui 
gražios operetės “Kalėdų Ba- 
zaras”. Parengimas įvyks an
trą dieną Kalėdų, būtent gruo
džio 26, J. Grigaičio svetai
nėj, 3804 W. Armitage Avė. 
Dainavimo ir lošimo pamokas 
laiko net po du kartu į savai
tę. Mokytoja, p-lė Skeveriutė, 
dirba-lavina Bijūnėlį didžiau
siu atsidėjimu, kad tinkamai 
prirengti. Pradedant šiuomi še
štadieniu pamokos perkeliama 
į J. Grigaičio svetainę 
tikuotis

prekės eina per
uostą? .,>• Kadangi

vumas kasmet 'didėjo.
laivų judėjimo nuolatiniu didė
jimu iš dalies pasiteisina ir 
ir tie milžinški uosto tobulini
me darbai, iš valstybės iždo 
reikalaujantieji ' stambių pi
nigų sumų.

Kaip vystėsi laivų judėji
mas Klaipėdos uoste, kai jis 
jau atsidūrė Lietuvos valdžio-

1925 
metais buvo įplaukę 748 lai
vai, 1927 m.—831 laivų, 1930 
m.—960 laivų, 1932 m.—1113 
laivų ir 1935 m 

šiemet į' laivų

North Side
SLA. 236 kp. priešmetinis 

susirinkimasiždui reikėjo pridėti 26,979,000 
litų, žinoma, ši pinigų suma 
išleista ne vien tik uosto išlai
kymui. Reikia atsiminti, kad 
Klaipėdos uostą reikia nuola
tos gilinti, tobulinti ir pritai
kinti didesiems jurų laivams. 
Uoste eina dideli statybos ir 
gilinimo darbai, kurie ir rei
kalauja stambiųjų sumų. Vi
dutiniškai valstybė ligšiol kas
met primokėjo po $2,200,000 
tų. Pernai Klaipėdos uostas 
turėjo didžiausią apyvartą, di
džiausias pajamas ir mažiau
sias paprastas išlaidas, o jo 
nuostolingumas yra tik laiko 
stybės iždo viss dėl to reikėjo 
pridėti 455,777 litus. Bendrai 
manoma, kad Klaipėdos uosto 
nuotolingumas yra tik Įtiko 
klausimas, nes yra neišnaudo
tas ^Lietuvos gamybinis pajė- 
gumas

Gruodžio 2 d. J. Grigaičio 
svetainėje, 3804 W. Armitage 
Avė., buvo SLA. 226 kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Na
rių susirinko nemažas būtys. 
Iš raportų patirta, kad kuo
pa bėgyje meto įrašė 30 nau
jų narių dėka pirmininko J. 
Kaulino ir organizatoriai^ K. 
čepulevičiaus pastangų. Dau
guma įrašytų — čiagimė jau
nuomenė. Iki galo metų paža
dėjo dar keletą įrašyti. Taip
jau patirta, kad kuopos vaka
ras t su perstatymu komedijos 
“Gyvieji Nabašninkai” 
čio 29 d. Dahia salėj 
kė gana gerai.

Priimta pakvietimas 
ferėnciją šaukiamą Kongreso 
Lietuvos Demokratijai

—Klausyk, ar atsimeni šalia 
Meškelio tą jaują, kur pamiš- 
kėję stovi? Ar prisimeni tuos, 
dar tuos laikus, kuomet čia li
nus miniai? Ar žinai, kai vė
lybą rudenį ateina visos apy
linkės jaunimas, kaimo bernai 
ir merginos kviečiami talkon 
linų minti. Tai smagus sutarti
nis darbas! Vikrios darbo ran
kos iš storo lino šilką daro. 
Mintuvai tarška, linas laužo
mas, linas minamas, linas čia 
pat valdomas ir brukamas. 
Dulkių stulpai, visi murzini, 
džiaugsmo kupini tryškia, dar
bas skubiai eina, vyrai su mer
gomis lenktyniuoja. Ar tik 
lenktyniuoja? Vakarai ilgi, nak
tis dar ilgesnė, o diena trum
putė. Lino prie žiburio nemin
si! Vakaras atėjo, jaunimas į 
jaujos šildyklą... Smagu linai 
minti, bet dar smagiau laike 
linaminės šildykloje krykšti... 
čia vienas kitą tiek užkutens, 
kad meilė strimagalviais skais
čiausius žiedus išleis, vienas ki
tą amžiams mylėti pažadės ir 
šeimos židinį sukurs. Bet buvo 
ir liūdniau. Ot dėl šito liūd
niau... daugelyje, daugelyje Lie
tuvoje jaujų kipšai apsigyvena. 
O kiek jau jie yra jaujų pečku- 
rių užgnaibę! Kaip sučiups 
mergą, tai taip ją pamylės, kad 
sveika dingus. Sirgs, sirguliuos, 
pabėgėlė taps, taip ir į kapus 
nuvažiuos! Kas su ja ištiko, 
žmonėms nesigirs. Veidas pa
gels, pajuoduos ir taip žmonėms 
nepasiskundus po žeme palys. 
O kitas bernas & tos €Uenos 
nei žodžio neprataręs-į aną pa
saulį išvažiuos. O kipŠukas nak
ties metu sau sėdi ant kraiko, 
smailią kalto barzdelę kraipo, 
tik juokias iš žmonių silpnybių. 
Jo ragai smailus, smailus ilgi, 
arklio kojos, geros kiaulės au
sys, žalios akys žiba, tamsumo
je žmogų vilioja! Tokių kipšų 
pilna Lietuva! Kur tik jauja, 
kur tik žmonių didesnė sueiga, 
tenai būtinai kipšas sau auką 
sergsti!

Nebūtinai kipšas kipšu turi 
būti. Jis kartai^ žmogaus pa
vidale čia pat trinasi. Lietuva 
kryžių kryžiais nusėta. O kur 
daug kryžių, tenais kipšui dar
bo netrūksta!

cija įvyks gruodžio 20 d. 
tuvių Auditorijoj. Išrinkta 
kiamas skaičius delegatų 
siųsti į tą konferenciją.

Nutarta valdybos nariams 
•pakelti algas sekančiam me
tui, nes augant kuopai pasidau
gino ir darbo.

Nutarta prisidėti prie 6 Ap
skričio radio valandos trans
liavimo.

Į valdybą sekančiam metui 
išrinkti šie nariai: pirminin
kas J. Kaulinas, vice-pirm. J. 
Naujalis, nutarimų raštinin
kas Aluzas, turtų rašt. K. če- 
pulevičius, kasininkas J. Gri
gaitis, organizatorius K. čepu’- 
levičius, medikailis kvotėjas 
Dr. A. Montvidas, kasos glo
bėjai A. Vilis ir Ig. černaus- 
kas, maršalka P. Galskis. Su
sirinkimai vėl bus laikomi J. 
Grigaičio svetainėj.
; Geriausio pasisekimo 226 
kuopai.

Prieš Didįjį karą Klaipėdos 
uostas turėjo reikšme tik Klai
pėdos kraštui ir Tilžės rajo
nui. Tarptautiniame susisie
kime ir pasaulinėje prekyboje 
jis nedaug tereiškė dėl to, kad 
didieji rytų , prekybos keliai 
buvo nukreipti 
Karaliaučiaus, 
Rygos, Talino 
uostus. . Tik miško medžiagos 
prekyboje, tarp kitų Pabaltijo 
uostų, jis užėmė pirmą vietą 
ir beveik visa Nemuno upyno 
miško medžiaga buvo plukdo
ma Nemunu per Klaipėdos uos
tą. , Karui phsityaigus ir vals
tybių sienoms..; / pasikeitus,
Klaipėdos įtostas .tapo natūra
lūs išėjimo jurą vartais ne tik 
Lietuvai, bet ir vidujiniai Rusi- 

. ■ . k. • • 

jai bei pietų Lenkijai. Todėl 
jis turi neblogas sąlygas atei
tyje virsti pasauliniu >' uostu.

Koks buvo Klaipėdos laivų 
judėjimas prieš karą, rodo šie 
skaičiai: 1900 metais buvo 
įplaukę 758 laivai, 1905 m.— 
772 laivai 
vų ir 1914 m 
žiūrintį šiokio tokio Klaipėdos 
uosto plėtimosi ir gyvenimo, 

uostai 
bendroje 

jis tuomet mažai
Bendrai imant, į 

uostą prieš karą 
ir išplaukusių

ografine padėtis. Tad, galima 
drąsiai 
Klaipėdos 
poję gali atlikti tokį patį vaid
menį, kokį Antverpenas vaidi
no ir vadina Europoje. #

Į Klaipėdos uostą dedamus 
milijonus litų pateisina ne 
tik ateities klausimai, bet ir 
tai, kad jis ne tik kaip uos
tas, leidžiąs Lietuvai susisiek
ti su plačiuoju pasauliu, bet 
kad jis yra vienintelis Lietu
vos uostas ir kad jame gludi 
Lietuvos ūkio normalaus vys
tymosi sąlygos ir ūkiškasis bei 
.politinis 
lietuvių tautos 
mas. štai dėl ko Lietuva ir vi
si jos gyventojai taip bran
gina savo vienintelį uostą 
Klaipėdą ir jam negaili nei 
savo darbo nei lesų.

Tikėk Netikėjęs, Bet Taip 
Pasaka Sako

—Bet iš kur tu tai visa ži- 
pai? — neiškentęs paklausiau 
aš jo.

—O, brolyti mano, aš toje 
jaujoje linus miniau, naktyje 
su mergomis krykŠčiau ir tą 
raštą skaičiau, o kai tik kipšas 
anį stogo sukvatojo iš džiaugs
mo netvėręs, kad daug aukų 
turėsiąs, aš jau miške buvau, 
o kai gaidys sugiedojo, velniu 
pavirtęs dingau; mat, švento 
vandens nebuvo, tai laimingai 
išsisukau ir štai sveikam čia tą 
pasaką seku, žiema, pasakų lai
kas. O jei šitos pasakos neiš
manai, tai nieko nežinai, linus 
minti netinki ir tik kiaules ga
nyti gali! Bukie sveikas ir pro
tingas! žinok, kad dar ir dabar 
kiekvienoje jaujoje, kur tik yra 
didesnė žmonių sueiga, kipšas 
savo darbą daro ir žmones kar
tais į kapus varo. Jo barzda, 
kaip kaltas ilga, ragai smailus, 
smailus, ausys, kaip kiaulės, o 
nosis tokia ilga... Kipšas 
kipšas, 
le būti

—Tikėk netikėjęs, bet taip 
pasaka sako

gaus pėdsakus. Tikro žmogaus, 
o ne velnio pėdsakus rado! Ant 
balto, juodu buvo parašyta...

—Gana jau jums jungą vilk
ti, gana jau jums vergauti! 
Laikas atbusti. Laikas savo li
kimas patiems spręsti! Kovoje 
už geresnį gyvenimą jus nieko 
prarasti negalit, o tik išsilais
vinti!.. F

O daug daug tenais gražių 
žodžių buvo surašyta. Visko ne
pasakysi. Reikia pačiam pa
skaityti. Kas žodis, tai širdies 
balsas, kuris į protą šaukiasi.

—-žinai, kipšas tai sėdėjo ant 
stogo ir visus norėjo paskan- 
dyti, bet kartais žmogus už jį 
gudresnis. O žmogus dabar 
sparčiai gudrėja, tuoj kipšui 
nebus kas veikti!

i

šitai pasakojęs man žrriogus 
tyliai sau nusišypsojo ir gud
riomis akimis į mane pažiurę-

■■R*—
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miesto valdžiai palaikyti 1937

3417 South Halsted Street

Metų

SAMUEL’S
turime visą eilę alaus rūšių % galionuose, bačkose ir Reisuose

Miesto tarybos finansų ko 
mitetasz užgyrė sumą $79,144,

Dar apie teatrų duo 
darnus “laimėjimus’

Areštuotas už per 
mainymą liudymo

noma. Jis ta 
kantatą, baja

*2437 VV. 47t/r Street
Tel. Virginia 0044

DYKAI PRISTATYMAS

Khsgi 
pažysta jo “Mi^o škicus0 
“Prie židnio Pasakojimus’ 
kitus kurinius?;.

Ęlektrikinis Hoover dulkių 
haniams po .......  $4 į

ir Makalais. Nepraleiskite

muzikos dailės

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Mes specialižuojarilės dėl banki 
Ani'ėrikoliišku ir Etir

Yra įdomu prisiminti laikas 
nuo laiko, kad garsios švedų 
lakštingalos Jenriiė Liiid pir
mą fteyv Ydrk’o rėcitaįę iš
klausyti susirinko 7j)00 žmo
nių, kurie sumokėją $26,000.- 
00. Ir tas viskas bttvo 1850 
metuose.

metais, šion šumon įeina taip
gi $6,106,540 skiriamų bedar
biams šelpti, kurie bus sukel
ti 30 centų taksais, čia betgi 
neįskaityta kaitai viešojo kny
gyno užlaikymui, nei policinin
kų ir Ugnegesių pensijoms, nei 
gi tuberkpiiozo sanatorijai.Birmyn Choro vedėjas, Kazys 

Stepoąayi^efts, jąu keli metai 
kaiP rąndįasi paokytojų sąsta
te, smuikos skyriuje, šioj kon
servatorijoj.

H. L. Mėnčheh sako: “Aš 
tvirtai tikiu į tai, kad vaikai 
tūri būti TŪokinami muzikos 
tokiąlh jaunam amžiuje, kuo
met jie yra per jauni prie- 
ifhfis.”

$79,144,251 Chicagos 
valdžiai

(Tęsinys) 
LIETUVIAI MUZIKAI 
PAS SVETIMTAUČIUS

Su smagumu tenka pažymė
ti musų jaunų lietuvių pasisė 
kimus 
chicagietės 
te, smuikininkė

Meras Edward J. Kelly pra
ėjusią savaitę kreipėsi į Chi- 
cago Better Business Btfreau 
prašymu suteikti miesto advo
katui Barnet Hodes visą me- 
degą, kuri liečia kai kurių tea
trų vadinamas “pinigų nak-

taip ilgai, kąip muzika 
ra C major, 
fip “Ji^iter”;.- 

E Jląt. Jo nėpą- 
Reųuiem” palieka jo 
garbingu monūmėn- 

u. (Apie šį Mozart’o kurinį 
Reųuiem”, daugiaus kitą kar-

dovana Kalėdoms 
Budriko jewelry krautuvėje 
;. Nelaukite paskutines die-

Skalbiama ar prosinama mašina 
Kainos po
iki $89.50. ^aytag, Thor, ABC, Apex

^idihblas Muhdėlein įsake 
©Jijčkgbs arkidiocezijos bažny
čioms laikyti speciąles pamal
dąs už popiežių Wijų XI kas
dien, pradedant ateinančiu 
sekmadįėhiu ir iki to laiko, kai 
į?ūš paskelbtas kitas įsakymas.

HATTSTAEDT 
PAVEIKSLAS

Atidengimas paveikslo p. 
John James Hattstaedt, kūrė
jo American Conservatdry df 
Music, įvyko šioje konservato
rijoje 6 d. gruodžio, paminė- 
jant 50 metų nuo įsikūrimo 
šios muzikos įstaigos. Musų 
gerai žinomas mokytojas ir

Tūlas laikas atgal piktada
rys padarė holdapą Henry Na- 
thansonui, 4733 North Central 
Street, ir atėmė iš jo $8Ž. Ry
šy su holdapu buvo areštuotas 
Frank Di Marko 23 metų, 1117 
Townsend štreet, kurį Nathan- 
son įvardijo kaip plėšiką. Tei
sme betgi Nathansoh pakeitė 
savo liudymą. Dėliai to dabar 
jis yra kaltinamas kaip suo
kalbininkas kliudyti teisybę 
vykinti.

Ąujisiiuąi dhiktąį visados yra gęr 
ir atmintis ant visados.
rasite viską ;ir .daug piginus 

' ' ■ ■ ■ *
nQs, pykite dabar, 
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2BtrURlKO KRAUTUVES ATDAROS KO^NA VAKARĄIKI 10 V A L. V#K.(O NEDALIOMIS IKI S VAL. POPlETŲ 
WČ$L, žyūius fadio ptograriiai 7 vai. vakare, nedaliomis. Su didele orkestrą, gerais dainininkais ir Makalais.

progos pasiklausyti. ♦ Girdima Amerikoje ir Čanadoje.

svetur. Dvi lietuvaitės 
Valerija čepuįkai- 

Aldona 
Briedžiutė, pianistė, yra narės 
ir koncertuoja su moterų or- 
kestromis. Tuom tarpu Vikto
ras Briedis, Aldonos brolis, 
yra kontraktUotas Warner 
Brothers filmų kompanijos ir 
skraido po visą Ameriką su 
grupe artistų žinomų kaiįio 
“Gold Diggers”. Per ilgus me
tus p. Briedis buvo akompa-* 
nistas Ruth Etting, daininin-j 
kei, ir dar vėliaus dalyvavo 
filmoje “Mabel ir Cain”, ku
rioje principales roles vaidino 
Marion Davies ir Člark Gable.

t dovapą

49.50

Juozas F. Budrikas f vV’ i
į Juozas F. Budrikas, prezj- 
[ dentas * lietuvių įstaigos Jos. 
I F. Budrik, Ine., 3417 So. Hal- 
I sted St., minėja 25 metus prė- 
I kyboje. Visi lietuviai yra gir-1 
I dėję apie Budriko krautuves, 
[ kur yra parduodamos radiob, 
I rakandai, refrigeratorįai, pią- 
I hai, gramafonai, akorctįonai, ir' 

jewelry. Budriko krautuvės 
'yra atsižymėjusios geromis 
prekėmis, pigiomis kainomis ir' 
teisingi? patarnavimu. Ėudrikas' 
atsižymėjo leidimu (pirmųjų 
iįdtūvią progrąinų ir progra- 

[ mais be apgarsinimų svetimai 
(‘tkuŽių. Jis leidžia p'rogramus^ 
8-tus metus.

( Dabar prieš Kalėdas Budrj- 
ko krautuvės parduoda gerąs 
prekes, pirkėjai gaunį^ ■ dovą-J 
nas su kožnu pirkijnu. pėl rą-1 
dio ir rakandų, mu^įchilįti in- 
Strųi?Įerjt,ųt ^^9 
petų, jewelry patąptink 'užsuk
ti į Budriko. Kra^tiVę./Budri-’ 
ko visas štabas jumf manda-’r 
giai patarnaus. * T

Better Business Bureau iš
reiškė nuomonę, kad budai, 
kuriais tie teatrai pinigus “da
lina”, esąs panašus greičiau 
lo tore joms, o lotorėjos ’Chica- 
goj yra uždraustos.

Mero žinksnis rodo, kad ir 
miesto tėtušiais šiuo klausimu 
susidomėjo.

“SWENA” IIESTAI RANTAS
Prašo, kad jus užsisakytumėte vietą dėl pasitikimo Naujų 

iš ankšto. Galite rengti ir party
Po $2.^0 yjpatat ’ 7

Šiais methis Viete febai puiklhi' ištaisyta.
Del rezervacijų Šaukite Lafayette 2120

CALIFOllNIA sWėėt WiEs
Fort, Sherry, Muscatel ....... . Gal

Atsineškite savą Indą.

ALCOHOL '
190 Proom .......  painte

Džiaugkites Brighton 
Cafe Valgiais!

Ar tai butų užkanda vienam ar pietus 
dėl dešimties—jus patirsite, kad mais
tas čia nepaprastai geras. Mes speciali- 
zuojamės patarnauti savo svečiams lygiai 
taip, kaip jie nori ir darome tą ką jie 
nori—su menkiausiu laukimo laiku ir 
maksimumu tikrojo patarnavimo.

PAMĖGINKITE UŽKANDOS 
ŠIANDIEN PAS

CĄLIFORNIA 20 Year Old Wine
Port, Tokay ir Muscatel .....     Fith

Puiki Kalėdų Dovana

Tit&a ir Karaliui ......... ....... ..... t..... Kvorta

Cesar Franck —■ gįme Bei-; 
gijoj gruodžio įO,' 1822. Jo! 
simfonija ‘*D mįįjpr” yra Vįę-( 
na žymiausia visų simfonijų. J.

BeeĮthoyen’as gimė Vokieti
joj gruodžio 16, 1770. Jo ku
riniai yra per skaitlingi iminė
ti. Gan plačiai apie jį rašiau 
Muzikos žiniose gruodžio 20, 
1935 m. minint 165 metines 
sukaktuves Beethoven’o gim
tadienio.

Saint-Saens — Franciizas 
‘ i, mirė Algierijoj 

gruodžio 16, 1921 metuose, su
silaukęs 86 metų. Jis buvo at
silankęs Amerikoje kelis mė- 
tūs prieš mirtį. Būdamas 16 
metų jis parašė savo pirmą; 
simfoniją, kuri susilaukė dide
lio pasisekimo. Vėliaus para
šė kelias simfonijas; kaip 
“Danse Macabre”, Karriivalas, 
etc., ir kelias operas, iš ku
rių “Samsonas ir Dalila” yra 
daugiausia žinoma. Jis taipgi 
bu4vo žinomas kaipo žymus 
kritikas.

Carl Mariu Vdh Weber, kom
pozitorius ir pianistas, gimė 
Vokietijoj gruodžio 18, 1786. 
Žinomas kaipo įsteigėjas Vo
kiečių romantiškos operos. 
VVębęr’įs,, bųy6 ^įįąus^ . žinp- 
mas už jo operas,■■■nors jisai 
sukurė ir kitų veikalų. Jo ge
riausiai žinomi dramatiniai ku
riniai yra “Der Freišchutz” 
(1820) “Euryanthę*’ (1828) jr 
“Oberon” (1826). Jis ijtiirė Šios, Kalėįdošį turi būti mpzikalės, Mergaitei ar Berniukui 

Ąkprdįppd^/‘kjidęįęš įpięros f)O

ir lekcijos dykai . . ........................... x ‘

BRIGHTON CAFE
4326 South Kedzie Avenue 

Turime, taiįįgji. jr alaug/yynb ir degtinės,

Įsigykite naują radio Kalėdoms iš didžiosios krautuvės 
ČIiicagoje. Visų išdirbysčių. Kainos po 
iki $175.00. Senos radio išmainomos ........

yra gera dovana.

34.50

amžiaus jau parode žymų mu
zikali talentą ir net tuomet 
sukompanavo kelis mažus pia
no kurinius.

Mozart’as paraše hpie 624 ■ tai 
kompozicijy. Jo kuriniai puo
šė kiekvieną 
skyrių ir 'jišąi turi ’ąįuįg^t^ Vie
tą kiekvidnhih. Jo syą!rbiąųsidš 
operos yrį 7‘įddh Grid'V^Ūhi”, 
“Magic Fįūtė” ir ^igd^”-

Iš 41 simfonijų jo parašys 
tų, 3 užims alūgŠtai garbingas! 
vietas 1 
egzistuos. JpS 
žinoma taipgi 
G minor ir 
baigtas 
genijaus

Svetaine Del Rendos
Vestuvėms, špkiiins, pfcrčms, Rando ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Jvestern Ąve., Dą- 
mėn AVė., Halsted St. iki 18-tds ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEI. 
WA€TER NĖFfAS, 'ŠaVlnfiilaB.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

NAUJIENOS, Chieago, III. _______________ _________

ir taip užbaigsiu šios sąvai- 
tės , Muzikos žinias su Moore 
mintimi, kad “Muzika yra 
veidrodis, kuris pilnai atspindi 
žmogūus paslėptą esybę”.

JOS. F. BUDRIK, Ine. Sudrik s Furnilure Mari

GRUODŽIO MĖNESIO 
SUKAKTUVĖS

Mozart’as mirė Vienoj gruo
džio 5, J^91. Jo tėvas, ažuot 
sekti pavyzdžiu kitų šeimos 
narių ir tapti knygų apdirbė- 

• jū, atšitolinb nuo to protėvių j kompozitorius 
užšiėmnrio ir pašventė savo 
gyvenimą muzikai. Jo sūnūs 
WdTfgahg Amadeūs Mozart gi
mė Salzburg’e 1757 metuose. 
Būdaihas vos keturių metų

400 automobilistų stojo ket
virtadieny teįšmah kaltinami 
įtūp, kad važinėjo automobi
liais neturėdami saugumo sti- 
kerių. 85 nuošimčiai stojusių 
teisman parodė, kad jau įsi- 251 kaip reikalingą Chicagos 
gijo stikerius. ‘

5038 SoJ Ashland Avė.
Tel. Prospect 5411

ANT GĖRIMŲ NĖRA TAKSŲ

KUE&nųĖIT ftg*
Kvorta .....  .....

3347 So. Halsted St
GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS

vi’AVZ.'j

........................................................................  .1 . , ltl, ■

London’ė 1826 hiętudšė. Nuvą- 
žiavo jis ten dirigbdtį šąyo 
veikalą “Oberoh”, susilaultė 
didžiausio pasisekimo, tąčiąus 

buvū jd į^^kųtipė



NUVIRTO

Seniausia Ir Išgarsėjusi

ApdirbimoDetroit, Mich

Insteigta 1760 metais

čia i Jersey City
( f .

M. K

North Side
Nelaime ištiko lietuvi

bo padarais^ betgi tai buvo di-

Šestadienis, gruod. 12, 1936
i į.——  ................................................................. —................-— i..

nesirūpinome, ka- 
princas krisdavo 
ir susikolėčydavo

Yra žmonių, kurie net ves
tuvėse verkia ir net karčiam- 
niko pačiai simpatizuoja, kada 
jis ją muša, šitos rųšies žmo
nės buvo labai susirūpinę An
glijos karaliaus Edvardo ir jo 
meilužės Simpsonienės likimu* 
ir reikalais.

Mes visai 
da Valijos 
nuo arklio
netoli kiekvieną sykį, kada jis 
bandė pajodinėti. Anglijos par
lamentas manė, kad tai yra 
labai svarbus dalykas ir svar
stė jį. Apsvarstęs nutarė, kad 
princas ant arklio neliptų be 
tikro reikalo.

Dabar tas princas jau bu
vo tapęs Anglijos karaliumi ir 
užsimanė ženytis su porą sy
kių divorsuota amerikiete. Ka
da kas užsimano ženytis — ar 
tai butų karalius, kunigas ar 
kas kitas — Padaužos leidžia. 
Kiek musų rekordai rodo, mes 
nesame nė vienam uždraudę.

Tiesa, mes manėme, kad 
žmogus tiek daug sykių nuo 
arklio kritęs neturėtų ženytis, 
bet kada ir jo meilužė jau tu
rėjusi bent porą vyrų ir netu
rėjo nė vieno vaiko, tai mes 
manėm, kad viskas yra orait. 
Kaip matote, mes labai logiš
ki žmonės.

lengviau apsaugoti, nes ne taip 
lengva pasiekti.

Bet šit kas mums neaišku*. 
Gavome žinią, kad popiežius 
apsirgęs ir dar jo kojos tapu
sios paraližuotos. Mes prisibi- 
jome, kad tai gali būti Dievo 
koronė už raudonųjų naikini
mą. Bet pono Dievo žinios ir 
valios niekas sviete nesidaro. 
Mažu raudonieji yra reikalin
gi, kad jis juos sutverė.

Patariame ir kitiems kuni
gams ir jų pamačninkams ne
straksėti, kad neužsitrauktų 
Viešpaties koronės.

KORESPONDENCIJOS

Įsikūrė L. Laisvamanių Eti
nės Kultūros kuopa iš ke
turiolikos narių. — Buvo 
pasakytos kelios geros 
k a 1b o s laisvamanybės 
klausimu.

NAUJIENOS, Chieago, ĮU.

North Side
Labai ačiū

ži- 
226 
lap-

iš \pranešimų jau 
noma, pasidarbavimu SLA. 
kuopos buvo suvaidinta 
kričio 29 d. Dania svetainėje 
1651 N. Kedzie Avė., trijų veik
smų komediją “Gyvieji nabaš- 
ninkai”. Nors ir pavėluota, bet 
vistiek norime ištart didelį ačiū

visiems? kas 'kuto nors prisidė
jo prie viršminėto programb.

Pirmiausia ačiū Dramatiško 
Ratelio nariains lošėjams: p- 
niai P. Petraičiutei-Miller, ku
ri lošė ir režiseriavo, p-niai K. 
Radišauskieney J. Stasiūnui, 
B. Vaitekūnui, J. Dambraus
kui, V. Pačkauskui ir sut bė
riui A. Ambrozevičiui. AČiii ' ■ ■ ■ | *
laikraščiams — Naujienoms ir 
Vilniai ,— ypatingai Naujie-

homs, kurios daug kuo prisi 
dėjo prie vakaro pasisekimo. 
Ajčįu Roosevelt Furniture Co., 
kuri rapdasi 2310 W. Roose
velt Road. Ji suteikė lošimui 
reikalingus rakandus. Ačiū lie- 
tiririy radio valandoms už pa
garsinimus — Progress Fur- 
nįturę Co., ir jos vedėjams J. 
Romanui ir Kaledinskui. Taij> 
gi ačiū ,p. K. Steponavičiui ir 
AdV. K. Gugiui, SLA. iždiniu-

k ui, ūz pasakytą kalbą.
Ačiū visiems darbininkams 

ir darbininkėms, kurie gelbėjo 
dirbt tame vakare. Reikia tar
ti ačiū ir visai publikai, kuri 
taip skaitlingai
parėmė savo atsilankymu 
rengimą.

SLA. 226 kp. komisija:
A. Vilis,
K. čepulevičius,
B. Aluzas.

stfsirinko ir
pa-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo 
kinimų

fMRMiNKlTEh 
NAUJIENOSE

Tik pasirodė, kad ne visi 
žmonės gali daryti, kas kitiems 
leistina. Policeiskis vartavkos 
laike tu*ri dėvėti uniformą ir 
nešiotis kokių nors ginklų. Ne- 
policeiskiui taip elgtis nevalia 
niekad. Žalnierius ir vaikas ir 
komandos laike irgi negali dė
vėti žurkšto. ‘Vyrams nevalia 
rėdytis sijonais ir moterims 
nevisur ir nevisada valia rė
dytis vyriškais drabužiais. Mi- 
nyškos turi rėdytis taip, kad 
išrodytų kai baidyklės ir po 
vieną jos į ulyčią neišleidžia
mos, nes su vyrais nueitų. Mat, 
sviete turi būti parėdkas. Ne
nori atbulo kalnieriaus nešio
ti — nebūk kunigu. Į šaita
ną nuėjęs nesiklaupk prie ba
ro ir nesimelsk. Nors kara
liaus urėdas su visomis jo ce
remonijomis, privilegijomis ir 
restrikcijomis protingam žmo
gui gali išrodyti gana kvailas 
činas, bet jeigu dar atsiranda 
žmonių, kurie nori karaliais 
būti, jie privalo pildyti visas 
kvailystes, kurios ir padaro 
karalių karaliumi. Jeigu jis 
imtų elgtis ir gyventi kai vi
sai normalus ir protingas žmo
gus, jis nebūtų karaliumi.

Ir kadangi karaliui nevalia 
ženytis su nebajoriškos kilmės, 
moterim, tai tas, kuris užsi
mano ženytis su Bile kokia 
moteria, neturi apsiimti būti 
karalium.

Valijos princas tai žinojo, 
vienok jis užsilips ant kara
liaus sosto. Ir jis nuo jo tu
rėjo ristis taip, kaip seniau 
nuo arklių krisdavo, 
sonienė rūpinasi jo 
Ir lai simpatijos 
Reiškia tie žmonės, 
vestuvėse verkia.

Lai Simp- 
žaizdomis. 
jiemdviem 

kurie ir

AR TIK NE DIEVO 
KORONfi

šiemet Romos popas paskel
bė yainą komunistams ir ki
tiems raudoniesiems. Įsakė ka
talikų bažnyčios kunigijai vi-^ 
sais leistinais ir neleistinais 
budais ratavoti Sutvertoją, 
kad ant žemės netaptų panai
kinti jo karalystę.

Visa tai Padaužoms patin
ka, nes kada žemiškieji kara
liai vienas po kito varomi šu
nims šieno piauti, mes 
rime pasilikti <be jokio 
liaus. Dangiškąjį karalių

neno- 
kara- 
visgi

Gruodžio 5 d. Darbininkų 
svetainėje (4097 Porter St.) 
įvyko steigiamasis laisvamanių 
kvtfopos susirinkimas. Draugas 
A. M. Metelionis atidarė susi
rinkimą ir pakvietė, kad K. 
Tomošiunas pirmininkautų, o 
M. Kemešienė eitų užrašų sek
retorės pareigas.

Prezidiumui susitvarkius, bu
vo pasakytos kelios geros kal
bos. Metelionis plačiai kalbė
jo apie tarptautinę laisvamany- 
bę, kad laisvamaniai gali svar
bų darbą atlikti. M. Kemešie
nė paaiškino, kad birželio 21 d. 
Clevelande Dr. J. šliupui daly
vaujant c įvyko laisvamanių 
konferencija ir išrinko Pildo
mąjį Komitetą tos konferenci
jos tarimams vykinti.

Dr. M. Palevičius‘karštai pri
tarė sušaukto susirinkimo su
manymui ir nurodė, kad būti
nai yra reikalinga steigti lais
vamanių organizaciją.

Kalbėjo taip pat Baronas 
apie Rusijos laisvamanius ir 
kokį svarbų vaidmenį jie tenai 
vaidina.

Susirinkime dalyvavo 25 as
menys. Į kuopą stojo ketu- 
rioliką sumokėdami po vieną 
dolerį metinių mokesčių. Pri
sirašė prie kuopos šie asmenys: 
M. J. Kemėšienė, A. Metelionis, 
K. Tomošiunas, Dr. M. Palevi
čius, U. Palevičienė, M. Masys, 
J. Baronas, J. Alvinas, S. Ast
rauskas, St. Tveri jonas, M. Pra- 
kevičius, A. Gotautas ir C. 
Banionis.

Į kuopos valdybą liko išrink
ti šie asmenys: pirmininku A. 
M. Metelionis, ižd. M. Masys, 
sekr. M. J. Kemėšienė.

Kitas susirinkimas įvyks 
sausio 24 d. 1937 m. Darbinin
kų svetainėje. Visais reika
lais kreipkitės į valdybos sek
retorių M. J. Kemėšienę, 3048 
Roosevelt Avė.

Skaudi nelaimė ištikd Alek
są Martiną, 2118 Evergreen 
ayenue, jam esant darbe. Jis 
dirbo kaipo virėjas ir abi akis 
išsiplikė.

Aleksas Martinas randasi li
goninėje adresu 231 West Wa- 
shington Street.

Martinai yra laisvi žmonės 
ir priklauso Chicagos Lietusių 
Draugijai. Labai apgailėtina,
kad juos ištiko nelaimė. Nuo 
savęs linkiu A. Martinui kuo- 
greičiau pasveikti.

- O. M*

EOKGE Washington, 
musų šalies tėvas, 
buvo dar jaunas 

vyrukas, o visa šalis Anglijos 
viensėdija, kada Peter Loril
lard sumanė pirmąjį Suvienytų 
Valstijų tabako apdirbimo 
dirbtuvę. 1

New Yorko apielinkėj, prie 
Bronx upės jis, iš karto, pasi
statė tik paprastą ir mažą, taip 
vadinamą, freimų pastatą ir 
čia, susistatęs mašinas, pradė
jo darbą.

šiandien, žinoma, viškas vir
to kitaip. Pirmiausiai pasi
keitė pati aplinkuma ir sąly
gos, — mięstpi besiplečiant 
dirbtuvę .JĮtsiyado mįesto ribo
se ir. ‘pagili, pati dirbtuvę 
ištarnavusi \aštuoniasdešimts 
metų, 1840 metais buvo pakei
sta kita.

Didelė nuosavybe
Anais laikais,* kada dar ne

buvo požeminių, ne povande
ninių kelių, New Yorko mies
te žemės akras kainavo pigiau 
negu šiandien vienas ketvirtai
nis colis. Tais, tad laikais 
Peter Lorillard ir nupirko tą 
didžiulį Bronx Parkų žemės 
sklypą, kuris tęsiasi į žiemius 
nuo Bloton’ s Bleachery arba 
baltintuvės. ■ Tai įvyko dar 
pradžioje praeito šimtmečio. 
Nuo to laiko jo palikonys jį 

, valdė iki tol, kol prieš dvide
šimts metų jie atsisakė nuo 
jo miesto naudai.

• Bet. nežiūrint viso gero ir 
blogo, kokį teko jam pergy
venti, tasai senasis kieto gra
nito pastatas dar likosi prie 
upės kranto stovi, kur jis 
dar ir dabar iškilmingai mini 
praeiviui savo romantišką ir 
istorinę praeitę.

“Rožių laukas”
Kitas ypatingai įdomus da

lykas tai gėlių darželiai. Vi-1 
sas pakrahtis nuo dirbtuves! 
ir, vėlesniais laikais pastatytų! 
Lorillard rūmų, yra įvairių'

įvairiausiomis gėlėmis nusodin
tas.- Čia matosi išsidraikiusi 
senovinė pilrožė, matosi tur
kiškas gvaizdikas ir nagatkos, 
o už vis daugiausiai rožių, iš 
kurių vainiklapių buvo daro
mas tasai rūkytojų skonį ; vi
liojantis kvapas. Toks buvo 
jįj sodinimo tikslas. Nuo jų 
ir tasai ‘[Rožių lauko” pava
dinimas*;;^. į*.

Dar neseniai tebestovėjo ir 
amžių atgyvenusios dirbtuvės 
patsdi didysis ramstis — ratas, 
kur per ilgus metus teikė ma- 

< šinoms jėgą, taipgi, ir kitos 
liekanos, * Nors išvaizdos jie 
ir atrodė gana šiurkštaus dar

di -istorinėj medžiaga

Geo. Lorillard
. Į pramonę jįs įėjo tik kai

po dalininkas 1786 metais.
Nuo jo įėjimo P. Ląriįlard 

įmonė beregiant ėmė kiltį, sky
riai kūrėsi vienas po kitą ke
letas valstijoje. • -

Paminėtina, kad įmonės 1pa
sisekimas priklausė nuo $ero 
ir agresingo savininkų nusi
statymo. Tabakas greitai įga
vo' pasaulinės svarbos reiš- 
mę. '

■

Persikėlimas į Brooklyną
1880 metais viša prekybos' 

ir pramonės vadovybė vedė 
reikalus iš Chatham gatvės, 
kuri tais laikais buvo didžiuo
ju New Lorko ir Brooklyno su
sisiekimo tarpininku. O kada 
Bronx dirbtuvė buvo nutaria 
uždaryti, tai ir visa pramonė 
buvo perkelta į kitą East upės 
pusę.

Mirus P. Lorillard visą * tur
tą paveldėjo jo našlė. . Kada 
ji mirė — jos sunai Petėr ir 
George. 1882 metais George 
mirė. Peter sako . vienas ir 
vedė visus reikalus pasekmin
gai per trisdešimts metų. Ta
da turtą pavedė savo šunams 
Peter Jr. ‘ir George

PIRMAS AMERIKOS 
TABAKO SKELBIMAS 

Lorillard Išleistas
Gegužės 27, 1789

Amerikos Tabako

P. Lorillard Co

Iš
1970 metai įmonės istorijoj 

pasižymi pačiais svarbiausiais. 
Tais, mat, metais įvyko įmo
nės perkėlimas į Jersey City, 
prie 111 First Street. Paskui, 
buvo priimtas dabartinis P. 
Lorillard pavadinimas. Gi 
1884 metų įmonėj buvo Peter 
Lorillard Peter Lorillard Jr., 
N. Grisvvold ir Charles Siedler, 
kurs pasitraukė tik 1887 me
tais gruodžio mėn.

Tabakas prieš 1870 metus
Prieš 1870 metus tabakas 

buvo pardavinėjamas liuosam 
stovy ir dideliuose pakeliuose. 
Paskui nusistatyta lapus dau
giau šfispždšti ir padaryti pa
togesniu nešiotis, kas reikala
vo ir tam tikro naujo apdir
bimo budo.

Tam budui surasti pirmiau
siai buvo reikalinga surasti, ir 
šaltinis iš kurio butų galima 
padaryti ir ta medžiaga, o tai 
buvo saldmedis, cukrus ir kiti 
phnašus dalykai. Nuo tada 
netik pagerėjo nešiojimosi są
lygos, bet ir pati tabako ko
kybė. <

Kitas labai svarbus tabako 
pramonėje tai transportacijos 
klausimas. Gabenant jį lai
vais ir traukiniais buvo reika
lingas ii: tam tikras ženklas.
Kaip atrado prekybinį ženklą 

’ ■’ - ’■ t

Tada dar nebuvo budo kaip 
atskirti tikrąjį tabaką nuo pa
dirbtojo. . Įdomu, kad tai ate-' 
jo visai nelauktai, netikėtai* o 
reikalas buvo ypatingai didis, 
nes visokie vertelgos ir krau- 

, tuvininkai, nesivaržydami va
re savo .netikusį darbą.

Blėkinis ženklas -
Kartą > 1870 metais , Mr. 

Lorillard bevaikštinėdamas po 
• dirbtuvę'* pastebėjo ant stalo 

dėžutėje plombą, kur buvo jau 
rengiama tabakas išsiuntimui. 
Prie jds buvo prikabintas blė- 
kos gabalėlis.

‘Jis tuo savo radiniu buvo 
tiek sujaudintas, kad tuoj pa-; 
Čioj akymirkoje pasišaukęs' 
formaną jį išbarė dėl neatsar
gumo ir paliepė paleisti nuo 
darbo inspektorių. O kada 
sugrįžo į raštinę, jis rado, ant 
stalo laišką nuo savo pirkėjo, 
kuris labai nusiskundė nesąži- 
ningus kai kurių vertelgų ir 
krautuvninkų elgesiu, tikriau 
pasakius, naudojimosi Peter 

’ Lorillard dirbtuvės vardu savo 
netikusiam tabakui, be to, jie 
pardavinėjo dar ir pigiau.

Tada ir kilo mintis pavar-' 
toti tą blėkutę kaipo prekybinį 
ženklą, dėl kurio buvo išbar
tas formanas .ir kitas darbi
ninkas atleistas nuo darbo.

H

Nuo vieno typo prie kito
Lorillard prekybinis nusista

tymas, reikia pasakyti, buvo 
tikras ir toli numatantis. To 
dėka jo prekes ir galėjo už
kariauti savo vietas rinkos pa
sauly. Tą jie numatė net už 
penkiasdešimts metų. Ilgo jų 
bandymo dėka atsirado šian
dien daugiausiai pagarsėjęs ta
bakas “Tiger” rūšies, ir taip 
pat “Beech Nut” kuris šian
dien pasauly daugiausiai var
tojamas.
Moderniškų cigaretų istorija

' ' Amerikoniškų cigaretų kil
me yra ispaniška, bet forma 
kaip ir vardas yra gauta iŠ 
Francuos. * / •

Apie 1880 metus, t. y. dar 
/ tais laikais, kada buvo dau

giausia susirūpinta cigaretų 
gerinimo reikalu, buvo 
gautas sumanymas kaip taba
ką sudaryti cigaretų formoje.

Buvo’ štai kaip. Krimo ka
re francuzai su anglais pradė
jo taką sukti j popierių, kitaip 
sakant, sukti bankrutkas. Per 
tą laiką jie tiek j tą rūkymo 
būda įprato, kad nuo jo nie
kad jau neįeatsisafcė. net ir į 
Franciją pargrįžę. Ilgainiui 
jis dar labiau išsiplėtė. •

Tuo jų išradimu nutarė pa
sinaudoti ir Lorillard bendro
vė, tik, žinoma, jau tobules- 
nioj formoje. Ji, priedui, dar 
pavartojo gerą turkišką taba
ką, kas tada turėjo ypatingos 
reikšmės ir užkariavo veik vi
sų rūkytojų žingeidumą.
Amerikos tabako įvedimas ir 

cigaretų mašinos
Veik tuo pačiu laiku buvo 

ištobulintas ir įgijo rūkytojų 
prielankumą ir Suvienytų Val
stijų tabakas, būtent “Virginia 
Tobacco”. Gi apie 1875 me
tus buvo išrasta cigaretų dir
bimo mašinos ir pradėta pra
monėje vartoti.

Kaip Šis išradimas, taip ir 
Amerikos tabako išvystymas, 
visą Amerikos tabako pramo
nę galima sakytį, pastatė vi
sai ant kitų pamatų. Ameri
kos tabakas tada išgarsėjo po 
visą pasaulį.

Jei yra akstinai, kuris gali 
geriausios rūšies tabakui su- 
daryti geriausias pardavimo są
lygas, geriausias pelno pasek
mes, tąi vienas iš jų yra rū
kytojų skonis.
Lorillard Old Golds ei garėtai

P. Lorillard Old Golds ciga
retei yraf Ilgų metų bandymo, 
vaisiumi. Buvo susekta, kad 
Old Golds yra įgijęs geriausio 
rūkytojų skonio prielankumo, 
nes jie buvo daromi iš rinktinio 
šios šalies ir užsienio tabako 
derliaus.

Tačiau, paminėtina, kad dar 
niekad nėra buvę tokio mo
demiškų > cigaretų gerumo ilgo 
proceso gamyboj, čia tai yra 
keletas priežasčių.

Pirmiausiai P. Lorillard ben
drovės kapitalas, nes ji būda
ma turtinga, turi galymybės 
kasmet pirkti geriausio der
liaus tabako.

Kita priežastis tai * maišy
mas geriausio turtiško su ge
riausiu vietiniu tabaku, paty
rusioms ekspertams atliekant 
darbą. Dar niekad tabako ap
dirbimo menas nebuvo pasie
kęs tos aukštumos.

Trečia, ir, gal už vis svar
biausia, tai cigaretų šviežumas, 
jų kvapsnis ir skonis, be ko 
cigaretai netenka savo vertės.

C ei lo p ha ne suvyniojimas
Tiek daug dėjęs pastangų ir 

tiek pat išleidęs pinigų kad 
tabaką sudaryti cigaretų for
moje, žinoma, P. Lorillard ne-, 
butų pagailėjęs nė laiko ir nė 
pinigo, kad užtikrinti vartoto
jui ir krautuvninkui Old Golds 
šviežumą. O kad Old Golds 
turi pasiekti rūkytojus švie
žus. tai jau buvo Lorillard ben
drovės tikriausias noras.

Matant, kad cigaretai gerė
ja, bet išdžiųsta vartojant ir 
todėl nustoja savo gerumą P. 
Lorillard sumanė juos įvynioti 
į cellophane. Jie tada pavar- 

* tojo tik viena eilę, kas betgi, 
> * nors ir rinktinio derliaus ta

baką vartojant, dar nebuvo to
bulu daiktu, cigaretai nevisai 
užsilaikydavo ^šviežus.

Tada jie ėmė vartoti “Dvi 
Eiles Cellophane” ko pasėkose 
dabar pasidarė visai nesvarbu 
kur rūkytojai pirktų Dvigubai 

, švelnų Old Golds, jie visuo
met gauna taip šviežius, kaip 
tik ka iŠ dirbtuvės mašinos iš
ėjusius.

Kodėl Old Golds visuomet 
šviežus

Pirmu pirmiausiai reikia pa
sakyti Vienu įdomiausiu daly
ku yra kaip buvo atrasta ci
garetų šviežumo apsauga. Aiš
ku, kad tai ilgas ir nenuilstan
tis P. Lorillard bandomojo 
darbo“ vaisius. Pirmiausiai jo 
specialistai patyrė, kad toj vie
toj, kur klijuojama U. S. 
Revenue arba valstybės paja
mų departamento . ženkleliai 
yra silpniausia pusė.* Kad vi
sai negalima užklijuoti to žen
klo ant pakelio, kad jis .taip 
užsidarytų, kaip tai yra iš 
apačios.

Paskui, padarius visą eilę 
bandimų, prieita buvo ir patir
ta, kad viena eilė kuopuikiau- 
siai užklijuojo viršų, o pavar
tojus ekstra eilę buvo visų ‘ 
geriausiai užpęčėtita ir apačioj, 
oras niekur prasikverbti nebe
gali ir ttuo budu buvo suteik
tas dirbtuvės dviguba apsauga.

šis dviejų eilių Old Golds 
cellophane suvyniojimas, kokį 
matome Old Golds suvynioji
me, yra didesnė apsaugą negu 
visi kiti, vartojami kitų ciga
retų gamintojų. Kiekvienas 
pakelis lengvai ' atsidaromas, 
Išlaukinė eilė atsidaro iš apa
čios. o* išvidinė ir viršaus.

Kitas svarbus dalykas ko ne
galima pamiršti tai tas, kad 
Old Golds rūkytojai . yra ap
drausti kaip sausose apielin- 
kėse taip ir drėgnoje, — ci
garetei nebijo nė sausros, nė 
oro drėgmės.
. Tokiu, tad, apgalvotu budo, 
žinoma, Lorillard ir tegalėjo 
pasiekti savo tikslą ir žengti 
pirmyn. To, aiškų, kad nėra 
galima atsiekti vartojant blo
gą tabaką. Iš ko matome, 
kad Lorillard savo prekybinį 
vardą pilnai išlaiko.

Rūpestingas žalios medžia
gos parinkimas, švara,, sanita
rinės geros sąlygos, vėliausias ' 
ir modemiškas dirbtuvės įren
gimas. vedėjų patyrimas, tai 
gero biznio garantija vartoto
jui.

Be to, kas jau pasakyta, 
rdikia pastebėti kad P. 
Lorillard išdirba dar sekan
čius dalykus, būtent Mūriai ir 
Rocky Ford cigarus, tuos pa
garsėjusius • Murad ir Helmar 
turkiškuosius dgaretus, Briggs 

- mišinį. Union Leader rūko
mąjį tabaką, Between — the — 
Act ir. LeRoy Little Cigarus
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Kupiškėnų Vestuvininkai
■m, „imi

jomis susidomėtą pąskųtmiąis 
laikais atgimusioje Lietuvoje”.

, f'

Kupiškėnams reikėtų būtinai 
tą albumą įsigyti. Jis tiktai 
gražiai išleistas.

Laikai mainosi, mainosi ir 
žmonės. Kinta gyvenimo są
lygos, kinta ir žmonių papro
čiai. Ir. reikia pasakyti, kad 
tas kitėjimo procesas vystosi 
itin sparčiai. Mat, Lietuvos 
gyvenimo tempas, šiaip ar 
taip, eina smarkyn. Per pas
kutinius kelis dešimtis metų 
įvyko didelių permainų. Ypač 
didelės permainos įvyko po 
pasaulinio karo, kai, Lietuva

Prieš kiek laiko Lietuvoje 
Michalina Glemžaitė, Dotnu
vos ž. U. Akademijos lekto
rė, išleido “Kupiškėnų vestuvi
ninkai” albumą, kurįt sudaro 
16 spalvotų paveikslų. Albu
mas galima nusipirkti iš po
nios F. Glemžąitęs - Lazdynie- 
nės. Jos adresas toks: Mrs. F. 
Lazdynas, 26 Wilson Avė., 
Newark, N. J. Albumas kaš
tuoja vienas doleris.

Štai ką saka albumo auto
rė: “Mano gimtinėje kupiškė
nuose senosios liaudies tradi
cijos dar tebėra gyvos. Ypač

JUS DUODATE DAUGELIUI METŲ MALO
NUMĄ, KADA DUODATE MUZIKOS 

INSTRUMENTĄ KAIPO KALĖDŲ DOVANĄ
$25.00 ir aukšč.

5..00 ir aukšč.
3.00 ir aukšč.

1.50 ir aukšč.

PIANO AKORDIONAI 
GITAROS 
SMUIKOS 
UKULELES

Ir kiti instrumentai žemomis kainomis.

Beto, turime pilną pasirinkimą daimontų ir pagarsėjusių laikrodžių 
kaip tai: Bulovą, Elgin, Grant, Waltham, Hamilton ir Illinois.

JOHN A. KASS
JEWELRY AND MUSIC

4216 Archer Ąveųue

NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, gruod. 12, 1936

ATYDA, LIETUVIU TAVERNOS!
Urmininkai Tavernoms tiktai

MARQUETTE WINE & LIftUOR C0.
4359 Archer Avė. — arti S. Kedzie Avė

goką laiką, kol prieinama prie 
paties reikalo. Vadinasi, kol

nepriklausomybę atgavo. Lie- įvairius papročius. Be kitko 
pirmame 4$ _
spausdintas ilgokas raštas ant- prasideda tikrosios piršlybos, 
rašte “Kupiškėnu vestuvės”. t—j
Tq rašto autorius yra Balys 
Burąčas.

P-.nas Buračas tikrai surin
ko daug įdomios medžiagos 
ąpie kupiškėnų vestuvių pa
pročius, kurie, nėra abejones, 
netrukus visiškai pranyks. Va
dinasi, pasiliks tik atsimini
mai. \

Pirmiausia jis kalba apie 
yęstuviiiinkų rųbųs bei pirklį. 
AiP.ie piršlį jis štai kiį sako: 
“Piršliu pasirenkamas pažįs
tamas žmogus, kur drąsus, 
geras jojikas ir melagis. Kaip 
pasakoja 90 metų amžiaus se
nis Juozevičius iš Kupiškio 
miestelio, kai jis buvęs pirš
liu gal prieš kukį 50 metą, tai 
buvęs apsivilkęs ilgus baltus 
kąilmiųs, pilko milo .^ęlųęs, o. 
koją? bępinėm. vyžom 1? bal
tais ąųtąkąiiiąis ąęsiąyęs. Ant 
galvos turėjęs .pįastą triąusę 
bepųrę. Sepu^e b.ųyo kętųi>į 
ikąmpė, pasiūta iš namimo mi
lo ir apsiūtą ėriuko ar kiš“ 
kio kailiu. Tokios kepures 
vadinosi ‘žągi’inės’”.

Vasaros metu piršlys dėvė
davęs trinyčius, kurie būdavę 
ilgumo žemiau kelių.

O štai apie pąčįas piršly
bas : “Vąžiųojąųl piršlys vą|- 
nyčioją, o jąųnikis taip ?ąu, 
sėdi greta piršlio. Privažia
vę kaimą, leidžia arklį kiek 
tik gali. Įvažiavę kieman,Į 
arklį pastato prie prieklėčio. 
Grįčion įeidami durų neklam- 
bena, jeigu durys yrą neuž- 
stumtos. Jaunikis ir piršlys 
eina kartu. Grįčion įėjus, 
piršlys pagarbma,, o . namiškių' 
tėvas jam atsako. Namiškiai,; 
pamatę svęčius, skuba pečiaus 
židinyje iš ąnglįės užpust ba
laną, ar iš ti^į^go išskelt ir 
uždegt ,bąląųp§Fžib.urį vįdur- 
aslyje stovinčiame) ‘diede’. 
Tuo tarpu duktė, motinos už
stota, apsižiųri koks jaunikis.; 
Jaunikis tyli, Qi piršlys sako: ;

— Tėve, gal. dąukiat svečių, 
mes .paklydę važiavom, gąl 
gausina apšilt?: - Į

Tėvas jam atsako:
— Ęilgi ne, pąžitiręąma, gal 

sužinosma iš kur važiuojat ir 
■ko norįt?” T

Tas pasikalbėjimas, arbą §ą- 
yo rųšįęs vąidmimas, tęsiasi i,L;

•tuviams, kurie per kęletą šim
tmečių svetimųjų jungą yilįo, 
reikėjo savarankišką gyveni
mą praduti.

Nėra reikalo ąiškįptL kad 
lietuviai buvo pusėtinai atsi
likę. Truko mpkyklų, truko 
įvairių profesionalų. Tuo ir 
reikėjo pirmiausia apsirūpin
ti.

Reikia pasakyti, jog per 
paskutinius kelis metus švie
timo srityje buvo labai daug 
padaryta. įsteigta daug vidu
rinių mokyklų, o universitętį: 
jau lanko apie keturi tuksįąn-' 
čiai studentų. Jau pradeda
ma rimtai kalbėti, jog netru
kus ir Lietuvoje pasireiškę 
profesionalų perteklius. Vadi' 
naši, universitetą baigusiems 
žmonėms bus sunku tinkamą?, 
darbas gauti.

Viso tai rašau tam, kad bu
tu aiškų, jog Lietuvos žiųo-į 
nes smarkiai kulturinasi jįrj 
šviečiasi. O tai reiškia, jog 
ir iš viso pats gyvenimas ten 
keičiasi. Jis toli gražu ųę- 
bėra toks, koks buvo prieš 
kelioli’ką metų. Jis pasibarė 
žymiai moderniškesnis.

Na, o moderniškas gyveni
mas reikalauja visai kitokių 
papročių. štai kodėl senes
niųjų žmonių papročiai ir ąp- 
eigos pastaruoju laiku pradėjo 
smarkiai nykti. Tatai verčią 
senovės tyrinėtojus rinkti me
džiagą apie įvairius lietuviu 
papročius, kurie jau baigia sa
vo dienas atgyventi. Tie pa
pročiai bei apeigos busimoms 
kartoms daug ką pasakys apie 
tai, kaip jų tėvai ir protėviai 
gyveno ir kaip jie įvairias gy
venimu problemas sprendė. .

Nėrą reikalo aiškinti, kad 
vestuvės žmonių gyvenime yrą 
labai svarbus dalykas. Su jo
mis yra surišta visokie papro
čiai ir visokios apeigos. Įvąi-; 
rios tautos turi ir įvairius v sa
vo papročius. Turi savo pa
pročius ir tam tikros apylin
kes. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
kiekviena kiek , didesnę apy
linkė turi savo papročius.

Čia kalbėsiu apje kupiškė
nus. Tiksliau sakant, apie 
kupiškėnų vestuvių papločius 
bei apeigas- Mąt, dalykas1 
tas, kad Lietuvoje pradėta lei
sti “Tautosakos Darbai’’, kur 
surinkta daug medžiagos apie

Reikia pasakyti, kad raštas 
labai įdomus. P-lės gi Glem- 
žaitčs “Kupiškėnų vestuvinin
kai’’ yra lyg ir papildymas to 
rašto. Atseit, to rašto iliustra
vimas. 
: ■

Dr. A. L. Graičunas.

SIU5KITFČK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

*

Teprašo Lietuvos žmonėsr
iSippatąridUeuivosbanhr

K

PIERSANTI, žymus' i akordionų;
mokytojas, duoda užtikrintas pa
moka? pradedantiems ir jau pa
žengusiems mokiniams.

Turime taipgi akordionų bar- 
genų ’ ' 1

<■

?;•::<

12 basų
48 basų
80 basų

120 basų

*18.00
42.50
65.50
82.50

nauji akordionai.jVisi tie yra
Turime ir Excelsiors akordionų,;
Kurie skaitomi pasauly geriausi, j

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

šitos kainos susidaro kartu su
musų išlaidomis. I

LEO PIERSANTI ■
930 Blue Island Aye. prie Taylor

Monroe 1333.

4

OLD AMERICAN 
BRAND

7

Straight Bourbon Degtinė 90 Proof 
20 Mėnesių Sena

OLD FORT DEARBORN 
Wme & Liųuor Co., Ine.

4270. Archer Avė Tel. Lafayette 2114

1OLD

BRAND
i
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5
5-

v 
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smakui mm

The American Distilling Co.
PEKIN, ILLINOIS - ■ ESTABLISHED 1892

| ŽŪ MONJHS O

KAINOS s
t

•MM t TV

nabctf

20
MENESIU.SENR

PAKĖLIMO

3

T Disnueo bv 
Imi American Distilumo Ca

FCKJN. ILUHOlt

BRAND
Straiffht Bo.urhon Degtine. 90 Proof

chicago ofisas-. 1010 South State St.

Tel. Virginia 0010
PETER J. LIBBY, sekr. ir iždininkas

ŠVENTĖMS GERIMĮJ BARGENAI

TIKRAS GRUDŲ
SPIRITAS .........
PAINTĖ ........ .

Pirmos Rųšies Vynas 
PORT, SHERRY, 
MUSCATEL, 1 galionas 
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų ir importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

$50iPftQ Į METUS Už DAINAVIMĄ

PILNAS 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS

PĘN.ĘIQHĘQS METŲ CHICAGIETĖ BETTYJAY 
NES (Betty Jąynę Schuitz), kuri gavo i •$50,000* kon
traktą dąjnųpti filmuose. Pereitos savaitės pąįąigoje ji 
.padarė pasekmingą .debiutą Chicagosoperoje.

RUM 90 Pf. 5th 51.19
PAINTĖ ...... ...................79

CALIFORNIA COGNAC 1 *fl Q 
BRANDY 5th .............. ■ ■ ■ M

1.85 
.97

I

1.49

PUSĖ GALIONO.........

METŲ SENAk KEN- 
TUCKY Degtinė, Pt.
METŲ SENA 
90 PROOF, Kvorta 
ĄIETŲ SENA 
100 Proof, Kvorta 
OLD HICKORY 18 
mėnesių sena, Kvorta 
METŲ SENA tikra, 
ruginė, 100 Proof, K v.

.79

.75
1.19
1.25
1.49
1.58

ČEKIŲ SĄSKAITOS 
TAUPYMAS 
UŽSIENIŲ SKYRIUS 
LAIVAKORČIŲ BIURAS 
TRUST 
DEPARTAMENTAS

T MES PB31KAM
liBuvosbonus

THE UVE STOCK NATIIINAL 
BANK of CHICAGO 

4150 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

YRA TOKS RADIO APIE KOKI JUS 
JAU SENIAI GALVOJATE IR 

KOKIO JUS NORITE 
?-

ZĘWIW Pirštų palytėjimu atneš visą rundiną pasaulį 
7 i jūsų namus.

Netikėsite kol neišgirsite patys, kaip ZĘNITII pagauna 
ir perduoda jums Europos radio programus.

ZENITU yra AMERIKOS LABIAUSIAI kopijuojamas radio. Ateikite ir išban
dykite jį patys. Netikėkite musų žodžiais, bet savo akimis bei ausimis.

Roosevelt Furniture Co., Ine
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

Ir 2310, West Roosevelt Roąd
Phone SEEley 8760 CHICĄGO, ILL.



Brighton Park
Tarp musų biznierių

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

radio

M j

Steponas nuo

užsienį turėtumėt susi

Klaidos pataisymas

ANK
kaimo

Pelno

Dovidauskienė.

Tono

NAUJAS PROGRAMAS 13.6613.90

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

rREXl 
BITTERS

10.76
10.76
10.75

8.70
0.20
8.75
8.85

13.40

6.25
7.15
7.26
7.70

5.50
5.75 
6.00 
6.50

Biągo visada 
“service with

2.10
2.30 
2.35 
2.45

1.80 
1.05 
2.00 
2.15

6.75
7.65
7.75
8.20

5.75
6.25
6.50
7.00

biznierius
Žmogus 

neužgau- 
gerą pa-

Kalėdoms 
Kumpiai ir 
kiti skanėsiai 
iš Lietuvos

• BANKO PERLAIDOS 
f UŽSIENIŲ SIUNTINIAI

L. M. NORKUS 
Res. HEMLOCK 6240

9 95
12 >9 5
1.00

Vitak- Elsnic 
Bendrovė

8017 SOUTH KED^IE AVENUĘ
Phone PROspect 7565

Smoking 
Stands po 
Gražios 
Liampos po

BUDRIKO RADIO 
VALANDA

8.05
4.10 
4.15 
4.36

3.16 
8i40 
8.50 
8.76

Drabužiam $ 
plovyklos nuo 
Prosinimui $ 
mašinos 
Refrigera- 
toriai nuo

DABAR! SIUSKIT KALĖDŲ SIUNTI 
NIUS SAVO GIMINĖMS 1 TĖVYNĘ

6.50
7.40
7.50
7.95
5.65 
6.00 
6.25
6.75

Geo. P. Cunningh
DISTRIBUTOĖIUS

Ši nuotrauka buvo padaryta vos prieš kelis menesius Klai
pėdoje, kai J. Markus ir p-ia Vikšrienė aplankė Lietuvą. Vir
šutinėje eilėje stovi p-ia A. Vikšrienė (chicagietė) ir jos sesuo 
Kemėžienė. Apačioje iš kairės į dešinę: J. Markus (chicagię- 
tis), Kemėžų augintinis ir Andrius Kemėža. P-ai Kemėžai per 
ilgus metus gyveno Chicagoje, kur jie daug darbavosi įvairio
se organizacijose. P-ia Kemėžienė ypač buvo pamėgusi sceną.

Prieš dvylika metų Kemėžai apleido Ameriką ir apsigyve
no Klaipėdoje, kur jie įsigijo dvejetą namų.

7.95
24.50
39.75

• KABLEGRAMOS
A RADIOGRAMOS

TAVVRNnMfi NAUAua t™ vUZAAlJUNAnIA 1803 WFSTN47H»Awn?5r^OKYKLOMS VENETIAN BLINDS 
VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

NEDĖLDIENIO PROGRES 
KRAUTUVĖS PROGRA

MAS LINKSMINS KLAU
SYTOJUS

Drovers Bankas atdaras kasdien nuo 9 v. r. iki 3 vąl. po pietų 
ir Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Kitas populiarus 
tai Stanley Warnis. 
draugiškas ir nieko 
nantis. Matyti, turi 
žintį su vietiniais politikieriais, 
peš jų visada Čia matosi.

Stanley Warnio antrašas 
yra 4158 So. California Avė.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus.yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOUJLEVARD 7179

Kiek man teko patirti, tai 
sekantys biznieriai čia geriau
sia verčiasi:

Mike Biago, 4358 So. Cali- 
fomia Avė., kuris užlaiko ali
nę, viršminėtu antrašu} turi 
kupiną kostumerių savo užei
gą. Jo įstaigą lanko netik lie
tuviai, bet ir svetimtaučiai. Pas 
naujienetį Mike 
yra taip sakant 
a smilė”.

zas Budrikas yra pasiryžęs x kas gabiausios lietuvių 
kart suteikti didesnio kiaušy-Į 
tojams pasitenkinimo.

Taigi ir ryt dienos Budriko 
radio programa bus rinktinė 
savo turiniu ir menininkų są
statu. Joje dalyvaus simfoni
nė radio orkestrą, radio kvar
tetas ir Makalai.
\ Kas pageidaujate au'gštos 
kokybės radio programų, štai 
jums Budriko radio valanda; 
nepraleiskite progos, nes retai 
tenka gėrėtis tokiomis gražio
mis radio programomis.

STOTIS W. G. E. S. 13 
KAS ŠEŠTJ 

8:30 valandą iš ryto?'
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos jp Muzika.

}vil<MlNOTON COAL
Mine . Ruuv-Cparse ;----- --
3 to 2 |nch Nut—Clean ..
6 to 2 inch Egrff—Clean .. 
12 to 3 inch lump—C16an

BALTIC IMPORT CO., ku
riai vadovaują žinomas profe
sionalas ir progresyvus biznie
rius p. J. P. RAKŠTIS tik ką 
gavo iš LIETUVOS didelį siun
tinį Kalėdoms. Mėsos pristaty
tojai, bučeriai ir groserninkai 
tuojau gali gauti kumpių, šol- 
derių, troškintų žąsų, kepeni
nių košės, sūrių ir saldainių. 
Visi šie produktai yra švie
žus, nes jie laikomi vienoj di
džiausių šaldyklų Chicagoje. 
Produktai parduodami tiktai 
“wholesale” kainomis, ši fir- 
ma taipgi užlaiko importuotus 
iš Europos vaistus, kvepalus 
ir t. t. Dėl prekių ir užsaky- 
mų rašykit į BALTIC IMPORT 
CO., 805 W. 19th Street, Chi- 
cago, III., arba tėlefonuokit

Na, o ką jau kalbėti apie 
musų inteligentiškąjį Paul M. 
Smith, kuris turi Palm Gar- 
den, 4177 Archer Avė.

Čia daugiausia lankosi mu
sų lietuviškoji inteligentija. 
Bet musų riešingas ir manda
gus Paul nepaneigia nei pras
čiokų. Jei žibo kuris iš musų 
biedniokų neturi skambučių, 
tai pasako: “Eik čia, brolau. 
Išsigerk ant mano sveikatos. 
Pakaks visiems”.

Sekmadieninė Budriko 
valanda, reguliariai transliuo
jama kas sekmadienio vakarą 
nub 7 iki 8 vai. iš stoties 
WCFL, bus taipgi rytoj minė
tu laiku. Dėl didelio visuome
nės susidomėjimo jomis Juo-

Visiems gerai žinomas biz
nierius Stanley Warnis, kuris 
užlaiko alinę adresu 4157 So. 
California Avė., rengia šaunią 
10 metų namo sukaktuvių ir 
Stanislovo Warnio gimtadienio 
paminėjimą šiandie, gruodžio 
12 dieną.

Kadangi S t. Warnis yra 
draugingas žmogus ir turi daug 
draugų, tai tikima, kad bus 
šauni parė. St. ZVarnis yra 
geras naujienietis ir Keistučio 
kliubo narys, žada visus pa
žįstamus pavaišinti skaniais 
užkandžiais.

Drovers National
Drovers Wust |į Savinos Bank 

MJSMBEUS, FEpERAL ‘LŠPOŠĮT INSURANCE CORPORATION

| PRAKTIŠKIAUSIOS g
Į KALĖDŲ DOVANOS | 
Į PARSIDUODA LABAI SUMAŽINTOM KAINOM || 

Peoples Krautuvėse*!

OMidget Radios $ 
nuo .......

;EA Console $ 
Radios nuo 

EA Visų bangų $ 
Radios ......

GALIMA PIRKTI IR ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ.

Krautuvės atviros nedčliom imo 10-los vai. ryto iki 4 
vai. po pietų kas dieną iki 10-tos vai. yakarais.

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVI 
j. GAUSAS

Geriausios ryšius vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių 
Brahds degtinės. Gausite žemiausiomis kainomis pas:

• Siuntinius siųsti į
tvarkyti1 kaip galima greičiausiai: -Naudokitės 
Drdve/s Banko patarnavimu, kad savo gimi
nėms tėvynėje suteikti <

LINKSMŲ KALĖDŲ
Drovers Banko Užsienio skyrius suteikia jums 
greitą,J patikiamą patarnavimą 4r žemas kai
nas. Užeikit šiahjdien. Kreipkitės prie 22 lan-

Nepaprastai Naudingos Dovanos Elektrikiniai Dalykai 
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE

Wafling $2 Q5
Irons............... Ai W
Urn Sets ....... AE

HOspjtąlity $^į Ąg
Trais nuo
Toaster ir Por- $ < A
koliatoriai ■ W
Steinless Peiliai ir šakučių Setai nuo

“Naujienose” gruodžio 10 
dieną buvo pasakyta, kad Upy
tės draugiškas kliubas aptvė
rė murinę tvora Upytės para
pijos 'kapines.

Tai neatatinka tiesai. Tuo 
laiku dar Upytės kliubas ne
buvo susitveręs. Kapinių nau
dai tada dirbo Chicagoj gyve
ną Upytės parapijos lietuviai, 
po vieną iš kiekvieno 
arba po du ir tris.

Surengta vakarienė 
kiais, aukauta pinigai, 
iš viso padaryta $617.09. Pa
dengus išlaidas, pelno liko 
$611.09. Kai pinigai tapo pa
siųsti j Lietuvą, tai tėn jų 
gauta 3,617 litų ir 50 centų.

Rašo gerb. Upytes klebonas 
A. Ignatavičius, kad naujų ka
pinių aptvėrimas kaštavo 2,- 
013 litų ir 80 centų. Pinigų 
dar liko 1,603 litų ir 70 centų 
senosioms kapinėms. Dabar 
dar nežinoma kiek kaštuos ir 
ar išteks tų pinigų senosioms 
kapinėms aptaisyti, arba liks 
kiek. Apie tai bus pranešta vė
liau.

2 ir 8 4 Tonai 
Tonai ar Viri

I 7.75 $7.60
8.20 7.95
0.30 8.95
9.75 9.50

M. G.T0NIC
tai daržovių junginys, parinktų iš 
Gamtos sandėlių. Neturi savy jo
kių žalingų sveikatai vaistų. Pa
deda virškinti, valo skilvį ir žar
nas ir jų neerzina. Bet padeda 
gamtai subudavoti gausų raudo
ną kraują, tuo padarant sveikatą 
ir laimę.
Parsiduoda WALGREENS ir ki

tose Vaistų Krautuvėse.
Rašyk ar kreipkis asmeniniai pas 
DR. E. E. CŲLP prie 189 North 

Clark Street.
Chicagof Illinois, Telefonas 

DEARBORN 3981
Šie asmens vartojo M. G. TONIC 
ir savo liuosu noru duoti pareiš

kimai dabar pas mus.
Mr. Stąnley Dopke, 2103 W. 51 et St., 
Mre. SalVatoro Castanza, 9013 Avenue,

N, Diek Kcoling',
Mrs. F. Hine, 8023 Manistee Avė., 
EHlzabeth Terheek, 524 East Olst PL 
Eva Krazewekl, 8810 Exchange Avė. 
Mary Polovia, 8957 Mackinav Ave„ 
M r e. J. Jessem. 8325 Clyde Avė., 
(Ura. M. dgrozowich, 10013 Muskegon Av. 
Jei iš užmiesčio siųskit $1.00, o 
gausit bandymui didelę bonką ir 

dykai knygutę.

MASTER WINDOW SHADE CO
S. J. Vondrak Tel. Lafnvptto arm

Progress Rakandų Krautų-, 
vės radio programai Visuomet 
yra gražus, įdomus ir naudin
gi pasiklausyti. Jie yra trans
liuojami kas nedėldienis litą 
valandą prieš pietus iš stoties 
W.G.E.S. Dabar, artinantis 
Kalėdų šventėms, šių prdgrą- 
mų turinys ir spalva yra pri
taikyta šiam meto sezonui. 
Taigi ryt dienos programas bus 
labai gražus ir įdomus, nes jo 
išpildyme dalyvaus čionaitinės HAYMARKET 3555

2536-40 W. 63rd St
< Tel. Hemlocjc 8400 £

B CHICAGO, ILL.

GRAŽIOS NAUJOS MADOS CEDAR CHESTS 
Parsiduoda

MANUFACT U R INO 9 COM 

4179-83 Archer Avė.
Kampas Richmond St,

1.00 krėslai po

1.00 vMvs|sIaL.ir veidrodžiai po

Buk sveikas ir linksminkis gyvenimu

“REX BITTE8S”
Yra gardaus skonio tonikas, padalytas iš žiedų ir šak
nų, (Europinė formula). Butelis šio žinomo bitefio tu
rėtų rastis kiekvienje siūboje. Visai šeimynai patiks Rexi 
Bitters. Pabandykit ji šiandien.

Beje, neprivalu užmiršti ir 
musų Brighton Parko lietuviš
kąjį ‘StolyČia”, taip sakant 
Keistučio klitfbo “Headųuart- 
ers”, ktirią kiti vadina Holly- 
wood Inn, 2417-19 W. 43rd st.

Šitos įstaigos savininkas yra 
p. J. YuŠka.

Drg. J. Yuška yra brighton- 
parkiečių “tūzas” ir visų my
limas ir gerbiamas žmogus. 
Tai yra žmogus, kuris turi ge
rą ir plačią visuomeninę pažin
tį ir desetkams lietuvių yra 
pagal bėjęs nelaimėj ar bėdoj.

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TRĘČIADIBNI 
. 9:30 vai. vak.

4301 W. Grand Avė., Chicago, III 
REIKALAUKIT TAVERNOSE IR VAISTINĖSE

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL B0XES REfrDON

Pristatome Alų Visokiems
* Reikąlams. t.. „

T0WN OF LAKE. — Prie 
4815 So. Ashland Avė. yra Vi- 
tak-Elsnik Bendrovė. Veikia 
nuo 1889 metų. Jos tiksiąs yra 
platinti muzikos instrumentus, 
kuriniu^ ir visą kitą, kas tik 
liečia muzikos pasaulį, čia no
riai visiems prielankiai patar
nauja bei teikia patarimus. Gi 
šiuo metu ji praneša turinti 
kai ką ir specialaus, o tai bū
tent 120 basų akordioną, kurį 
parduoda už 150 dolerių, leng
vomis išsimokėjimo sąlygomis. 
Tai vienas dalykas. Kitas tai 
specialiai lietuviams. Ji yra iš
leidusi 25 populiarių šokių rin
kinį No. 1. Tą ji ypatingai lie
tuviams norėtų įpiršti:

Tad muzikos mylėtojai ir 
profesionalai, reikalui priėjus, 
nepamirškite šios įstaigos. Ka- 
taliogą galima gauti dykai pa
prašius laišku.

— Rep.X-Y.

Deginkite
METEOR PEČIŲ

ALIEJŲ
Švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500.000 galionų įtalpa
Visų Žymiųjų aliejinių pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

feTroleum .co.
3211 Sduth Wood St.

GERKIT TIK GERA ALŲ 
^mbros7/?

Kainos gali pasikeisti be IspSJlmo 
TUOJ APMOKANT — 1/4
POCAHONTAS ANGLYS 
Mino Run, 65% Stambios ----------

Mažos Nut ar Pea --------- ;--------
Krosniui ar pečiui _________

Lump ar Eggr ___________

COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY
Pečiaus Koksai ------- ;___ ...___

Nut Koksai -_____________ __
Pęa Koksai___

Petroleum Carbon Still Run___

MILLERS CREEK LUMP ______

FRANKLYN county anglysMine -Rim k Stambtoa —------

COALCOKE
BCNDrD vVEIGHT

WOOt> COAli

TAKSAI EXTRA

Temas
9 8,00

5.00 
6.00 
4.90

----  2.50 4.50 8.45 8.2P
-i- 2.75 6.00 9.50 0.30

2.90 5.25 10.00 0.75

---- 3.20 5.90 11.25 11.00

6.26 
4.00 
4.95
7.20

11.00 
n.ob 

0.00

11.25
11.26

9.26

3.20
3.20
2.70
2.90
2.70
2.76

3.86.

•



šeštadienis, grubd. 12, 1936

Karalienes Marijos 
Modenos Diadema.

Imperatoriškas Indijos 
Vainikas

z

Karalienės Marijos 
Vainikas

BRITŲ KARALIŠKI 
VAINIKAI

Karalienės Marijos 
Modenos Vainikas

SUDIEV ANGLIJAI

PASKUTINĮ KARTĄ.— 
BuVęs Karalius Edvardas 
VIII pozuodamas šitam 
paVeikslui turbūt nežino
jo, kad tai gali bųti jo 
paskutinis .puošnioj, dai
lioj karininko uniformoj. 
Jis apleido sostą, kad ga
ištų apsivesti su Ameri
kiete Mrs.Simpson. '

Abdikavęs karalius Ed
vardas VIII, šiandien, sako žinios, apleis Angliją, kad 
j tą kraštą nekelti kojos kol bus gyvas. Paveiksiąs jį 
parodo raitelio uniformoje. Sako, kad jis turėdavęs 
persirėdyti apie 20-30 kartų į dieną. \'t

Natijienų-Acme.Photo

APLEIDŽIA ANGIJĄ. 
—Abdikavęs Anglijos Ka
ralius Edvardas VIII, ku
ris vakar pasakęs atsi
sveikinimo kalbą per ra- 
dio rengiasi apleisti An
gliją. Kur jis vyks neži
nia. Spėja, kad gal, ap
sigyvens Amerikoje.

Naujienų-Acme Photo

Valijos Princo Vainikas

Anglijos Pąr-

NAUJASIS KARALIUS. — Naujas Anglijos Karalius Jurgis VI su nauja karalie
ne Elžbieta ir dukrele, Princesa Elžbieta. Mažoji mergadė yra sosto įpėdinė. Jurgis 
VI bus oficialiai paskelbtas karalium kaip greitai visi legališki keblumai bus praša
linti. Jis yra tykus, paklusnus ir ramaus budo žmogus. Acme Photo

ŽADA APSIGYVENTI AMERIKOJE.,—Merryman dvaras netoli Washingtono, 
kur karalius Edvardas VIII ir Simpsonienė žada apsigyventi, šiame dvare Simp- 
sonienė augo. Naujienų-Acme Photo

“DRAŪGAP’. — Santykiai tarp pasitraukusio ka
raliaus ir premjero Stanley Baldwin dabar turbūt nė
ra labai nuoširdus. Bet vienu laiku visgi jie sutiko po
zuoti bendram paveikslui. Bet tas buvo seniai. į

» ' . {Naujienų^Ącme Photo

KUR PASKELBĖ ABDIKACIJĄ. — Anglijos Par
lamento rūmai, kur atstovų ir lordų butuose buvo ofi
cialiai paskelbta karaliaus Edvardo VIII abdikacija. 
Vakar parlamentas svarstė įstatymą, paskelbiantį Yofk 
Kunigaikštį Edvardo vietininku.

Naujienų-Acme Photo

BROLIAI. — Abdikavęs karalius ir naujasis karalius su broliais: Iš kairės de
šinėn, Kent Kunigaikštis, Edvardas VIII, dabar Mr. David Windsor (jis atsisakė 
nuo visų titulų), naujasis karalius Jurgis VI ir Gloucester Kunigaikštis.

Naujtenų-Acme Photo
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ANGLIJOS NAUJAS KARALIUS JURGIS VI

Imperatoriškas

Šv. Edvardo Vainikas
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