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DIKTATORIAUS 
PALIUOSAVIMO

kad jis tai padaręs iš keršto 
ir savo nuožmiu darbu jaučia
si pilnai patenkintas.

FULTON, Mo., gr. 18. — 
šiandie senoj daržinėj liko pa
kartas George McKeever, pa
smerktas mirčiai už užmuši
mą ūkininko Ben Booth. Eg
zekucijos pažiūrėti 
šimtai žmonių. Tarp žiūrėtojų 
buvo ir užmuštojo našlė, kuri 
reginiu! buvę labai patenkjfi-

Francijos butas pri 
ėmė biudžetą

beveik visi kosti
Prapuolė kitas 

lėktuvas

susitaikiusios 
dėl jurų

vusius, nes 
mušius.?.

(šešta- 
žinių 

Chini- 
Chiang

labai nusimi

SALT LAKE 
gr. 18 
surastas pirmas transporto 
lėktuvas su 7 žmonėmis, dabar 
prapuolė antras lėktuvas. Tai 
Northwest Airlines lėktuvas, 
kuris prapuolė kely iš Spo- 
kane, Wash. į Št. J?aulį Minn. 
Jis nešė tik paštą ir pasąįįi^ 
rių jame nebuvo 
du lakūnai.

Republikonų vadas 
gaus $15,000

srovėmis bėga van
duo. Visur pilna pelėsių. Ka
dangi šeimų Dievo likimui ne
galimą palikti, tai geriausia 
butų, kad paliegėlius atiduotų 
prieglaudai, o kitiems suteik
tų galimybę įsigyti butus. Ba
rakų nugriovimas paskirtas 
blogu laiku, nes pavasarį dar
bininkai dar neturi lėšų.
■ ,,'f į, unmft

HARRISRURG, III., gr. 18. 
— Peabody Coal • Go. paskel
bė, kad jos kasyklą No. 48, 
Hąrrisburge, atsidarys atei
nantį pirmadienį! Kompanija 
jau senai bando atidaryti ka
syklą, bet kiekvieną kartą bū
ną priversta vėl’ uždaryti dėl 
kivirčių su naująja unija. Kom
panija laikosi su senąja uni
ja, o visa ši apielinkė su nau
jąja. Tad angliakasius tenka 
gabenti iš kitur. Tam gi z grieb
tai priešiąasi vietos ąnįlialcą- 
siąi, vhes ir ant vietos yra daug 
bedarbių;

Anglija įspėja nesi 
kišti į Ispanijos 

reikalus

Sukilėlių karo laivas 
šaudė Amerikos ka- 

nuolinį laivą

Chicago, III. šeštadienis, įGruodžio-Dečember 19 d., 1936

Kviečiai, rugiai ii 
guma pabrango be 

siruošiant karui

VATIKANAS, gr. 18. — Pa 
pa Pius šiandie vėl atkrito ii 
susilpnėjo po audijencijų. Dak 
tarai jį lanko tris sykius

Mūšiai su Chinijos maištinin
kais apsistojo ir prasidėjo 
derybos už maištininkų pa- 
liuosavimą diktatoriaus gen. 
Chiang Kai-shek.

Griaus vokiečių okupa 
rijos liekanas

MICHIGĄN CITY, Ind., gr. 
18. . — Haįry Singer, 25 m., 
kuris laukia G mirties elektros 
kėdėj už nužudymą trijų žmo
nių — Johri Rauffman, 52 m., 
jo žmonos ir, jų dukterį da
bar prisipažįnp papildęs ir ket
virtą žmogjįidystę. Būtent plė
šime ties Wabash, Ind., jis už
mušęs Jose|>h Bryant, 20 m. 
ir sužeidęs, , jo, merginą Rąri- 
kįn,abu plėšime
dalyvavęs iį* Ęąuffman, kurio 
farmpj, jis įį^ski^u apsigyveno

Valdžia siunčia f Sran-ftf sa
vo atstovus deryboms. Tiems 
atstovams bus leista pasima
tyti ir su pačiu gen. Chiang 
Kai-shek.MADRIDAS, gr. 18. — Su

kilėlių lėktuvai virš Madrido 
išn^ėtė lapelius, grūmojančius 
išnaujo bombarduoti miestą iš 
oro ateinantį {penktadienį, jei 
tik bus tinkamas oras.
- Dabar Madridą laiko apgu
lusios tirštos miglos ir lėktu
vai negali jį bombarduoti, kaip 
miestą bombardavo pereitą 
trečiadienį, kada atskrido 56 
sukilėlių lėktuvai ir ėmė svai
dyti bombas, kurios sugriovė 
daugelį tenementinįų' namų 
darbininkų apgyventame dis-» 
trikte šiaurvakarinėj miesto 
daly. 68 žmonės liko užmušti 
ir 200 sužeisti.

Vakar .kelioms minutėms 
saulė išsklaidė - miglas. Tad vėl 
tuojaus pasirodė sukilėlių lėk
tuvai. Bet šį kartą jie'" išmėtė 
tįk lapelius, grūmojančius nau-

CHICAGOf — Republikonų 
nącionalis komitetas ‘nutarė 
mokėti savo pirmininkui John 
Kamilton $15,000 , algos-/f me
tus, taipjau dubti išlaidoms iki 
$10,000. Bet jis turės pašvę
sti visą savo laiką atbudavo- 
jimiA susmukusios republiko
nų partijos.

Vedamas į kalėjimą senas Duųuesne, Pa., 
policistas pasiliuosavo ir iš keršto nušovė 

5 žmones ir 1 sužeidė

Dėl nehigieniš- 
irų 
jau kelinti metai rengiasi ba
rakus sugriauti, bet gyyento- 
jai, neturėdami kur dėtis, skun- 
džiasi valdžiai, kuri pratęsia. 
Dabar jau pranešta gyvento
jams,, kad barakai. bus sugriau
ti 1987 m. gegužės mėn. 15 
d. Varguomen 
nusi, nes dėl savo neturtingu
mo nežino kur galės gauti bu
tą. Barakų gyventojų tarpe 
yra tokių šeimų, kurių mėne
sinis uždarbis 8 litai ir iš jų 
reikia pragyventi.. Pora bara
kų įrengti žmoniškai,-o kituo
se gyvenimą galima prilyginti 
Dantės pragarui. Lapkričio 2 
d. teko tuos barakus aplanky
ti. Klimavičiūtės barake gy
vena mažas vaikas ir senuty. 
Barakas atviras, kaip daržinė, 
sienos žagarais išpintos, švie
sa tik tuomet į juos patenka, 
kai duris atidarai. Tuomet ma
tai, kaip blizga sienos ir luo
bos nuo vandenio. Jonušoniės 
barake gyvena 8 suaugę ir 6 
maži vaikai. Vaikai, nuogi, pą- 
mėlynavę
Barakas be stogo. Per sienas 
ir lubas

COLDWATER, Mich., gr. 
18- — Du žmonės iš Rantoul, 
III., liko užmušti jų automobi
liui įvažiavus į medį.

PARYŽIUS
ei jos valdžia pravedė atstovų 
bute savo pasiūlytą biudžetą. 
Biudžetas gi visuomet iššaukia 
aitrius ginčus parlamente. Biu
džetas numato paprastą Fran- 

virš 4,500,000,- 
(virš $209,700,-

CITY, Utah 
Nors dar tebėra ne- 
pirmas

Valstybėm^ 
besiruošiant karui ir kiekvie
nai stengianties prisipirkti vi
sokių reikmenų, ypač maisto, 
kurio gali pritrukti jei kiltų 
karas, pastaromis dienomis 
pradėjo kilti kviečių, rugių ir 
gumos kainos.

Kviečių kaina Chicagos bir
žoje pasiekė naujo augštumo, 
nes Vokietija buk bandanti 
pirkti Amerikoje 2,000,000 bu
šelių kviečių. Ji taipjau nu
pirkusi 375,000 bušelių kvie
čių Argentinoj.

Kila ir rugių kainos, 
prekyba kitokiais grūdais 
veik visai apsistojusi.

Eina didelė prekyba ir 
ma, kuri taipjau yra reikalin 
ga karui. Todėl ir gumos kai 
nos pradėjo kilti.

VISI Naujienų Skaitytojai 
GAUS PO KALENDORIŲ. 
Kalendorius dalins dienraš
čio pardavėjai ir išnešiotojai.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

ROKIŠKIS 
kid gelžkelio st. miške 
82 cementiniai barakai, 
se vokiečiai laikė sprogstamą 
ją medžiagą. Nuo 1919 m. tuo 
se barakuose j _ 
darbininkų šeimų 
rakuose gyvena 71 ąsmuo^ iš 
jų 23 vaikai

“Musų pozicija Europoje 
dabar yra tikrai geresnė, ne
gu buvo metai atgal”, tikrino 
Eden.

Pats Eden prisipažino, kad 
Anglija pardavė Ispanijos val
džiai nedidelį kiekį dujų kau
kių. Konservatorių atstovas 
kapt. McNamarą pridūrė, kad 
naciai atvirai verbuoja sava
norius Ispanijos karui taip 
Vokietijos kareivių. Bet ver
buotojai didelio pritarimo ne-, 
randa. Esą išrodo, kad pati 
Vokietija jaučia kandusi dau
giau, negu gali praryti.

NAUJIENOS
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kad policistas 
daryti. Bet 
į savo na- 
revolverį ir 
į savo uoš- 
i. ir Helen 

namus. Ten abu

Valdžia ir toliau laikysis 
nesikišimo politikos. Bet tą 
darys ne dėl savo silpnumo. 
Ir toliau bus dedamos pastan
gos sutaikinti karą Ispanijoje, 
bet tik gal kiek kitais bu-

Grūmoja Madridui 
nauju bombarda

vimu iš oro

GELTONOJO ?
? KAMBARIO ?

? PASLAPTIS?

iąn Daily News
h i į 1914 at the Post Office at Chicago, 111^ 
H 0f March 8, 1879

WASHINGTON, gr. 18. — 
Erie, naujas 2,000 tonų ka- 
nuolinis laivas, pranešė ' Ame
rikos valdžiai, kad jis sukilė
lių karo laivo Espana buvo ap
šaudytas Ispanijos uoste Gijon, 
kurį laiko lojalistai.

Sukilėlių laivas paleido ke
lis šuvius, kurių vienas nu
krito netoli Amerikos laivo. 
Bet esą nėra įrodymų, kad su
kilėlių laivas tiksliai šaudė j 
Amerikos laivą ir todėl Jungt. 
Valstijų valdžia nesiruošia dėl 
šio incidento siųsti kokį nors 
protestą.

rie žuvo keturių dienų mūšy
je. Pirmą kartą į keturias die
nas buvo galima palaidoti žu- 

miglos sustabdė 
šaudymą Ei Esco- 
cėj. Boadilla dabar 

yra sukilėlių rankosei

BUENofe
Nepatvirtintomis žiniomis, Ar
gentinos prezidentas gen. Ju
sto ruošiasi aplankyti Jungt. 
Valstijas, atsilyginimui už pre
zidento Roosevel to vizitą Ar
gentinoje. Gen. Justo išplauk
siąs gal kovo ntien. .

keli metai ' atgal vedė 
mergaitę, da^ar 19 me-

RYMAS, gr. 18. — Iš ge
rai painformuotų šaltinių pa
tirta, kad. Anglija ir Italija 
išsprendė savo ginčus dėl Vi
duržemio juros ir susitarė dėl 
tolimesnio tos juros valdymo. 
Dėlei to santykiai tarp abie
jų šalių žymiai pagerėjo.

Sutartis garantuojanti lais
ve susisiekimo visoje Vidurže
mių. juępje ir Suezo kanale. 
Italija; gi vpekeisianti savo te- 
rit(^iąiiQ,^.mįlito stovio

LONDONAS, gr. 13. — At
stovų butui svarstant užsienio 
reikalus, užsienio reikalų mi- 
nisteris kapt. Eden įspėjo Vo? 
kietiją, Italiją ir Rusiją nesi
kišti į Ispanijos reikalus ir ne
teikti nė vienai pusei jokios 
pagelbos.

Visų valstybių pareiga esan
ti nesikišti į Ispanijos kivir
čius ir leisti patiems ispanams 
išspręsti, savo f.kivirčius jiems 
tinkamu- bu®. 1

BERLYNAS, 17.—Drau- ju /toililtaldtndmvf |>enktadięr
gai labai " susirūpino neberadę ny. . 
lignninSjKarl -- - 
kuris yra;; lai m 300 palaidota viename kape.

J SŲ SUKILĖLIAIS, gr. 18.— 
Vėliau bet- Boadilla, netoli Madrido, suki- 

QsSietzky lėliai palaidojo yiename dide- 
liko perkaltas į pHvątinę sani- liame kape 800 kareivių, ku- 
tariją “netoli Berlyno

go; mažąpermainą tempera
tūroje.

Vakar 2 vai. po piet tem
peratūra Chicągbjė buvo 31°.

HAVANA 
torių ir atstovų komisija su
sirinko priruošti apkaltinimą 
prieš prezidentą Gomez už jo 
priešinimąsi cukraus taksų ba
liui, Tas bilius, įneštas pulk. 
Batistą, taikosi uždėti po 9c 
taksų ant kiekvieno maišo cu>- 
kraus ir sukeltais pinigai? 
įkurti kaimuose armijos , kon
troliuojamas mokyklas, kurio
se mokytojais butų armijo? 
seržantai. Prezidentas gi Go- 

pirmesnes mez yra pareiškęs, kad jis tą 
žmogžudystes ir dar pridūrė, bilių vetuosiąs.

SHANGHAI 
dieny) 
agentūra praneša, kad 
jos diktatorius gen. 
Kai-shek tikisi pasiliuosuoti iš 
nelaisvės ir dar šiandie sugry- 
Šti į Nanking. Jį prieš savaitę 
suėmė Sian-fu, Shensi provin
cijoj, staigiai pradėjęs maištą 
maršalas Chang Hseuh-liang.

Maištininkai jau paliuosavo 
kartu su diktatorium suimtą 
jo padėjėją gen. Chang Ting- 
Wen, kad jis galėtų vesti de
rybas už generolo paliuosavi- 
mą. Jis atvežęs ir asmenišką 
gen. Chiang Kai-shek , laišką 
karo ministeriui. Jame dikta
torius pranešė, kad jis tikisi 
greitu laiku sugryšti į sosti
nę ir prašė iki to laiko sustab
dyti kartį su maištininkais.

Agentūra sako, kad valdžios 
kariuomenei liko įsakyta su
stabdyti karą su maištininkais 
Shensi provincijoji ir laukti 
palįuosavimo diktatoriaus. Bet 
jeigu gen. Chiang Kai-shek 
nebus paliutosuotas iki šio va
karo, tai valdžia visomis jė
gomis užguls maištininkus ir 
juos kovos iki jie bus galu
tinį! sutriuškinti. 6 valdžia 

turi su
traukusi bėnwib0,0Q0 kareivių 
armiją, taip**kad maištinin
kams nėra mažiausios vilties 
prieš tokią armiją atsilaiky-

UNDERWOOD, N. D., gr. 
18. Našlė Mrs. Fred Hoff, 
40 m., ir jos trys vaikai žuvo 
gaisre, sunaikinusiame jų na
mą. Motina ir' duktė dar spė
jo išbėgti, bęt buvo tiek ap-^ 
degusios, kad abi neužilgo pa- 
simirė kaimyno namuose.

Ultimatumas

NANKING, 
nijos valdžia 
ultimatumą maištininkų mar
šalui Chang Hseuh-liang iki & 
vai. šiandie vakare (4 vai. še- 
štadįenio zryte Chicagos laiku) 
paliUosuoti diktatorių 
Chiang Kai-shek. Kitaip maiš
tininkus puls kariuomenė ir 
juos visus sutriuškins. Iki gi 
ultimatumo paskirto laiko mū
šiai bus sustabdyti.

pam laikui^ iięs Rii^k paš drau
gus ir “suvesli niekurias są
skaitas”. Konstabelis sutiko 
palaukti paskirtoj vietoj, visai 
nemanydamas 
ką blogo Puošiasi 
policistas sugryžo 
mus, pasiėmė savo 
pirmiausia nuvyko 
vių Joseph, 
Benda, 45 m 
juos nušovė.

Policisto žmona buvo išva
žiavusi ir todėl išliko gyva.

Po to pabludęs policistas nu
ėjo į namus Michael Vukelja, 
kurio 12 metų dukterį jis iš
gėdino. Ten jis nušovė mergai
tės motiną Mary Vukelja, 49 
m. ir jos sūnų Michael Jr., 19 
m. Mergaitės tėvas Michael iš
liko tik lengvai sužeistas. Ne
radęs mergaitės, policistas nu
ėjo į gretimus namus, kur, 
manė, mergaitė slepiasi. Bet 
pasibarškinus ir niekam - neati
darius duris, jis paleido per 
duris kelis šuvius ir nuėjo.

Sugryžęs pas jį laukusį kon- 
stabelį, policistas Sullivan bu
vęs visiškai ramus ir negali
ma buvo įžiūrėti, kad jis bu
tų papildęs kokią nors pikta
darybę. Beeinant toliau jis pa
prašęs sustoti dar vienoj' vie
toj, nes norys pasimatyti su 
labdarybės darbuotoja Mrs. 
Laura Bąębn, 53 iįl.» kuri jį 
ir įskundė,. Bet kaip tik ji ati
darė duris, policistas tuoj pa
leido jai krutinę šūvį ir ji 
krito vietoj negyva.

Konstabelis stvėrė policistui 
už rankos ir jį išginklavo. Be| 
policistas ir nesipriešino. Jis 
ramiai, dagi linksmai papasa
kojo apie savo

4 žmones žuvo 
gaisre
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jauną 
tų žmoną Helen. Tada jai bu- ei jai deficitą 
vo tik 15 metų ir dar tebelan- 000 frankų 
kė pradinę mokyklą. Tečiaus 
savaitė atgal žmona jį pame
tė, paėjus gandams, kad jis 
išgėdino 12 metų mergaitę.

Įtarimas dėl išgėdinimo 12 
metų mergaitės pasitvirtino ’ ir 
užvakar senis policistas liko 
areštuotas. Vakar jo senas 
draugas, konstabelis Thomas 
Gallagher turėjo jį iš kalėjimo 
atvesti į teismą preliminariam 
tardymui.

Bevedant iš 
ma, Sullivan

000).
Numatoma 

virš" 48,000,000,000 frankų, o 
pajamų arti 44,000,000,000 f r.

Svarstant biudžetą, dešinie
ji iškėlė kaltinimą, kad valdžia 
vedanti derybas su Jungt. Val
stijomis apie karo skolų mo
kėjimą tikslu gauti Ameriko
je naujų paskolų. Bet finansų 
ministeris AUriol nuginčijo ve
dimą bet kokių* derybų su 
Amerika apie skolų mokėji
mą.

>9^8

PITTSBURGH, Pa., gr. 18 
— Martin Sullivan, 72 m., Du« 
ųuesne policistas, kuris polici
joj ten ištarnavo 30 metų, “su
vedė sąskaitas”, vakar nušau
damas penkis žmones ir vie
ną peršaudamas.\ Gal butų ii 
daugiau žmonių nušovęs, bet 
kitų nerado savo namuose.
Buvo

; :-x:
M
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CICERO
Naujų metų; sutiktuvės

ADVOKATAI

Klaidos pataisymas
SUSI

kad

Phone

šiuos metus musų para-

Laidotuvių Direktoriai

Laidotuvių DirektOrių Asociacijos

Phono Yards 1188

KITATAt’ČIAl

8807 Litusnica Avenue

Phdnes Bouievard 5208-8418

Tel,. Pullman 5703

Laf. 0727

Reikalaukite DEGTINES

Ofiso Tel. Kbirtėvėrd 5913

numery- 
“Liudna 
įsiskver-

vakšre, 
sekamos

“PIGI 
TIKYBA

gyveno 
Bridge- 
jis per-

5017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktaru

Dvi eiles cellophans, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Go!ds< cigąretų. .

išskyrus seredų. 
susitarus.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res, 651R So. Rockwell SL.
Telephone: Republic 9728

STRAIGHT
KENTUCKY’ 

BOURBON 
DEGTINĖ.

to Cicero be 
žvalgant

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak Nedalioj pagal sutarimų, 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu. TeL: Prospect 1930.

Telefonuok LAF. 2267 
Glaser Coal Cd. 

3717 So. Albany Avė; 
Sekite anglių žinias Brighton

Park Life kas savaitę

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Reikia pažymėti, kad p. Ur
bos namas dabar randasi pa
čioje biznio sekcijoje Brighton 
Parke. Gėlių krautuvė moder
niškai ir gražiai išpuošta. Ne
ilgai teko būti šioje naujoje 
gėlių krautuvėje, o pastebėjau

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

ALAUS
PUSGALIONIAIS,

Sekmadienį, gruodžio 13 d., 
įvyko Joniškiečių: Labdarybės 
ir Kultūros Kliubo priešmeti- 
nis susirinkimas p. Ji YUškos 
svetainėj, 2417 W. 43rd st.

Party. Tarpe svečių 
daug žagariečių Kliubo 
būtent: Mrs. Ramašau-r 
Mrs. Nipkrikienė, Miąs 
Ambrozaitė (Miss Lįth- 
tarp daugelio Joniškie-

KAINOS SUMA'
ŽINTOŠ KALe-

D0MS! X-

Aliejinį Pečių AMERICAN 
BURNER už

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENAI IR NAKTĮ 
TLri&e. Koplyčias Visosti Miestą Dalyse,

RADIO
VALANDOS '

IŠ STOTIES

FAKTAI APIE 
CHICAGOS BAŽNY 
ČIŲ “BIZNIO 
OPERACIJAS”

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintu Old Gplds ciga- 
rėtu tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dieni

Ofiso TeL Virginia 0036
Residence Tęl... BEVERLY 8244

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaL, Nedaliomis nuo 10 iki 12> 

3343 South Halsted St.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

an<i Midwife
H 6630 S. Western 

Avė., 2nd floor
; Hemlock 9252

.’Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
e,ectric t-reat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer-

SBMHHHIH ginoms pat ar i- 
Į ~ z mai dovanai.

2-ros ItibiM 
CHftCAGO, ILL.

OEISQ t valandoj .A 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto.nuų 2 iki 4 
val. po pietų-ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
*“d^WwAY 2880.

Anglių Rūšimi 
kurios parsiduoda ant doros 

ir geroves pagrindo

Aukščiausio 
Karščio 

verte už dolerį
Ilgiausiai išsilaikančios — 
mažiausiai žygių furnisui 

kūrenti

4631 -SOUTH ASHLAND AVB.
Ofiso, valandos:

Nuo 10 iki 12 diėną, f iki 8 Po pietų 
7 iki 3 vaL NedfiL nuo 10 iki 12

’ Re«< Telephone PJLAZA 2409

Iš Joniškiečių Kliubo 
veikimo

nieko tokio. Visi 
įvairius jubilie- 
O musų parapi- 

nusibodo, 
gyventojai laukia; 

jo pabaigos. Aidas 
jubiliejus ir dar 

per visą metą ir 
aukų . visokiomis

s. C. J ACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tei. Pullman 1270 arba Canal 2515

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
! Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galybs skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių t karštį, atitaiso 
trumparegystę, ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas , su 
elektra, parodančia ( mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos veikus J Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 1O‘iki 12 v. dienų.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių.; Kainos pigiau 
kaip .pičmiau, *

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard- 758»

TAIP KAIP GALIMA 
ĮSIGYTI

PHILCO RADIO

756 West 35th SL.
Gor, of 35th and Halsted. SU.. 

Ofiso valiandos nuo 1-8 nuo 6:80^8:8f 
• Nedėliomis narai; suUrtfc

Rez. 1910 SO. MICHIGAN BLVD 
Tel. Kenwood 5107

PRANEŠIMAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Persikėlė į j didesnę; gražesnę: ir patoges
nę vietą po adresu 4348 S. California Avc. 

-Telefonas LAFayette 3572.
Didelė ir gražiai įrengta koplyčią 

VELTUI ŠERMENIMS. ■

“Naujienų” 296-me 
j e, korespondencijoj 
žinia iš Thorp, Wis.”> 
bė klaida. Ten buvo pasakyta^ 
kad mirė Mikalajūnienė/ o tu? 
rėjo būti pasakyta-—Mikolai- 
nienė.

NUO 7:45 I1O 
/ VAKAim. '

Bus gražus progra
mas.

TAIPGI Iš. TOS PAČIOS STOTJĘS
Pirmadieniais; kai 
ir Trečiadieniais kai

GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS 
4157, ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo O—8 vai. vakaro. 

77^171/loti i o-
ŠB939 SOUTH CLAREM0NT AVĖ. 

Valandos—9—10 A* . M. 
Nedalioj pagal* sutarti:

Bukite pasiruošę ne tik su 
ganėtinu anglių kiekiu, 

bet ir

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

Gruodžio 8 dieną pripuolė 
katalikiška šventė vadinama 
Panos švenčiausios ir maldin- 
gešni žnlonės atsilankė į. baž? 
nyčią. Pirm to, sekmadienį 
per pamokslą ir lapeliuose, 
musų, klebonas ragino pkrapi- 
jonus tą Panos švenčiausios 
diedą skaitlingai atsilankyti 
pamaldoms 7:30 valandą vakar

Atnaujinkite Savo Odą! 
Pasidarykite pptys- 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, 111.

landžiotą į. kitų organizacijų 
susirinkimus aukų kaulijant.

Kai kur gal tatai jiems ir 
pavyko. Bet, kaip atrodo, tai 
buvo tik asmeniškas pasipelny
mas ir abelnai imant, nesėk
mingas, ba viskas jau dingo. 
Juokdariai pasakoja, kad “pro
gresyvių lizdas” buvęs Vaka
rinės žvaigždės kliube, o kliu- 
bui susidėjus su Chicagos 
Lietuvių Draugija užsibaigė ir 
progresyvių veikimas. Iš dalies 
tai gali būti ir teisybė. Tačiau 
viskas taip urnai dingo, kad 
net keista—pražuvo ir karas, 
ir fašizmas, ir nors kainos ky
la, bet “progresyviai” šį metą 
musų kolonijoj nė čiūkšt ne
sako. —žvalgas

SKAITYK

NAUJIENŲ, 
KALĖDINĖJ 
LAIDOJ
IŠEIS: KETVIRTADIENI 

GRUODžlb 24 D.

».... Kity LUtuviid „DąMa^-------
Tėti Boulevard 5914 Dieną k Nfcktt 
Ofiso valandos: nuo 2 iki.,4, nuo 7 
iki 8:30. v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
: 3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Po atidarymo susirinkimo 
pirmininkas pakvietė narius 
atiduot paskutinę pagarbą ’ mi? 
rūsiam kliubo nariui Jonui 
Gurskiui vienos minutės atsi
stojimu.

Apkalbėjus bėgančius kliįvbo 
reikalus, eita prie rinkimo 
Kliubo naujos Valdybos, ta
čiau slaptu balsavimu paliktą 
visa senoji valdyba bufent: 
pirmininkas Jonas Gasparaitis, 
vice'-pirmininkas V. Kazimie
raitis, nutar. raštininkas. B, 
Vaitekūnas, finansų raštinin
kas A. Rimdzius, iždninkas 
Kazys Baltas, kontrolės rast. 
Mrs. Laučienė, kasos globėjai 
Mrs. Kazimieraitis ir Mrs. 
Mickevičienė.

Po susirinkimo, tuČ-tuojau4s 
toj pačioj svetainėj prasidėjo 
Bunco 
matėsi 
narių, 
skienė, 
Sophia 
uania), 
čių kliubo narių biznierių buvo 
pp. Kaniušai, Bukniai, Šalkau
skai ir daug, kitų, kariuos čia 
visus suminėti butų perilga lir 
tani j a. Tai buvo labai smagus 
vakarėlis.

— Dėdė Vaitekūnas.

Urba 
ir turėjo gėlių biznį 
porte. Šiomis dienomis 
sikraustė į nuosavą, patogų ir 
modernišką namą adresu, 4180 
Archer Avenue.

Per
pija minėjo 25 metų jubilėjų
Tai, žinoma 
ap vaikščioja 
jus laikinai, 
jos jubiliejus tiek 
kad vietos 
nesulaukia 
“jubiliejus, 
jubiliejus” 
kaulijmas 
priemonėmis išyedė iš kantry
bės ir ramiausius žmones. O 
kieno naudai tos aukos eis, tai 
visi jau žino.

Progresyviai nuprogresavo
•t

Pas mus praėjusius keletą 
metų buvo vadinamų progre
syvių “aktualus’ veikimas”. 
Tikrenybėj tai buvo ’tik šūkiai 
ir aukų kaulijimas. Dar per* 
nai apie šį laiką klikauta prieš 
karą ir fašizmą it prieš augš- 
tas gyvenimo reikmenių kai? 
nas, laikyta susirinkimai ir

JAU ŠUGRIšO IS KALIFORNIJOS
Dr. J. Shinglrttaa 

Praktikuoją 25 metai.
Reumatizmas širdies ligds jo .

Valandoš.7-8 P. M.
Gyvenimo- vieta 1638 So. 58 Avė.

• Phone' Cicero, 8658:
Office 4939 West IStK Street,

Tel; Office Wentwortfc 8880 
Rez. , Hyde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis

Valandos 1—-4 po pietų, 7^—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir* suimtomis.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

III W. Washington St.
Roonr 737

Vai, 9. ryte iki 5. vai. vakare.
Ofiso Tel; Central* 4490

“s.’juvss.r
DR. A. A. BOTU

Moferlškų0^^ Jiškų,1VatkJTb^vii 

chroniškų lirų.
1 Ofisas 6850 Stony Island Av«

Įlomis ir šventadieniai! 10—12

PASIKLAUSYKIT 
Gruodžio 22 d.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas* visuose teismuose 
Brjdgeporto ofisas:. .

Z2Ai S. Halsted St. Tel Calumet 7262
Ofiso vaL dienomis nuo 1 iki 5 Vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

iš jo 
neišsprūstų, ba, ftaip vi- 
žinoma, pats musų kle- 
yra nemažas politikie-

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

> ; .* KAIP 8:30 VAL. RYTO Iš
c Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

?■ M * <■ 'v

7530 vai. vakaro
5:00 vai. vakaro

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

J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stęties 
l F» H. Cf 1420; Kilocycles, 9:45 val> vakafro.

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

kelis kostumerius, kurie atsi
lankė gėlių pirkti.

Prieš Kalėdas Urbą;. ,Ęipwer 
Shoppeturi visokių gėlių di
delį pasirinkimą, Gėlės Kalė
doms yra maloni dovana. Kas 
pirks gėles Kalėdoms arba, ki-, 
tokiems įvykiams,; šioj b krau
tuvėje gaus mandagų ir tin
kamą- patarnavimą.

Urba Flower Shoppe skelbi
mas telpaT Naujienose kasdien. 
Visuomet verta remti tuos biz
nierius, kurje garsinasi šiame 
dienraštyje. )

— Biznio žvalgas.

Naujų metų , sutiktuves, ren 
gia ketvirtadienio 
gruodžio 31 dieną, 
trys draugijos: Vyrų ir Mote
rų Apšvietos, ALDLD 92 kp. ir 
LDS 109 kuopa.

Ciceroj, tą vakarą daugiau 
parengimų nesiranda, ztaigi; vi
si ciceriečiai ruošiasi susitikti 
Liuosybės svetainėje 8 valandą 
vakare, kur bus Kalakutų Va
karienė, programas ir šokiai, 
O prie viso to. bendrai, sulauk
sime Naujus. 1937’ Metus.

-^Cicėrietis.

Kaip žinoma, moterys, yra 
kunigėliams daug palankesnės 
negu vyrai. Jų ir į šias pamal
das atsilankė nemažai, gi vy
rų visai nedatig. Klebonas dė- 
liai to. labai; užsirūstino ir per 
pamokslą pusėtinai “išvompa* 
yo” vyrus, kad jie,, ažuot lam 
kyti bažnyčią,, kur nors 
rinkę politikauja.

Mat klebonas, pavydi, 
vyrai politikauja. Jis 
kadi vadovybe politikoj, 
rankų 
Šiems 
bonas 
rius.

Phone Canal 6122 -

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd. Street 
Valandos: nuo lr-8 ir 7—8 

Seredomįs ir nedėl pagal autartj 
Ren, 6631' So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

fol' Yards 1829
- Pritaiko ^Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

.Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th. St. 

kampas Halsted St.
.Valandos: nuo 10—a nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 ikį l2 vai. dienos

K. P. GUGI S
ADVOKATAS

Miesto^ ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431*1434—Tel. Central 4411*2 
Namų ofisas—8328 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-r- 
pagal sutarties.

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis. Chicagoj. Radios: ZENITU, 
dRUN0W,. PHILCO, R. C, Ą. 
VICTOR,- nuo MCL 
ir augščiau ....... ........
NAUJI 120 $55.00 iy,
BASŲ .............  aukšč,
IR KITI. MIDGETS $8.95
nuo .......i.

JOS. JIRAN 
1333 W. 18 St. 

Tel. Canal 2556' 
6209 W. Cermak Rd. 

Tek Berwyn 2141*
Atdara* vakarais,- pirmadieni, ant
radienį, ketvirtadieni ir šeštadienį

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

2400 We»t Madison Street
VSL 1 po pjetg, 641d 8 vak

Namu: telefonai Bruntnrick 0597

, . IŠ RUSŲpS,.:
Gerbi lietuviams. žinbniA! p® 

metus* kaipo patyręs gydytojėp 
rurgas ir akušeris. . ''

Gydo, staigias ir chroniška! 1 
vyrų; moterų it- vaikų* 
jauslus: metodus' X*Ra^.

1034r W. 18th SU ririM Morgan SL 
. Valandos, nuo. 10—12 piėtų ir.
' nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

TeL Canal 3110’
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 af Centrai 7464

KENAIS 
1 AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Dovani^ setai senįesįėms ' iru vai
kams įvairiausių žaislų Kalėdom,

Pirkitę geriausios rųšies ir pi- 
ginusiomis kainomis rakandus, 
radioc setus, pečius, karpetus, 
liampas ir plaunamąsias mašinas 
lietuviškoje krautuvėje.

■ ŽYGMUNT 
.RASINSKI

1701-03 W. 47 gatvė
Tel. BOULEVARD 1751

Upi#; Lituanica .jlvėRUė;; d

LLIU^EVICItJS
California Avenue Phone Lafayette 3572

Garsinkites “N-nose
z j• 'y

NATHAN KANTER

MUTUAL LIOUOR COMPAUY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visj Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

10734 S> Mięhigan Aye

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

P; J. RIDIKAS
3354 So. HalstedJ Street; ' . Boulevard 4089

Dr. a. j. mankąs 
PHYSICIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avenue 
T«I. Virginia 111* 

~ Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd Si 

Tel Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, f“ ‘ 
zjįSękmadifrnį

Res. 6609 SO. ARTESIAN AVR.
Tel Prospect 3403^

Dr. A. J.Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.;: nuo 2: iki; 4 v. p; ir. nuo 7 
iki 9 v., vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
j ..... OFISAS'.

3156 West 59th SL
Į TeLi Hemlock 5998.

■ ŽOLP
Įj64(>. Wesi 4flth Streefr . 1 .. ?
< *\: ■ -*•

718 Wešt 18th Street1 Pilone Monroe S877
’ 1 I I   V Į" į .1 1,1,1 ||, ' . I I .......... ..... I  ........................-

n į.ii -am i t ■■ - n, P j. i,  -~'  -1 .

A. MASALSKIS , 
Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
141G South 49tjį Cpurt Cicero? Phone Cicero 2109

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3895

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

‘ Marųuette Park Ofisas;*
- 6322 SOUTH WĘSTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

1605-07 S. Hescmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Briglitou Parlį Skyrips, 4447 S. Fairfield

' Ja JP • Urdlllb



PATARLES

gerai šo
Tarskykis pirma pats

kuris niekad

Blogas- gydymas senos zaiz

JUOKAI
atėjo

turėti reikia gud

ant kirmino

Negaišink, nestokuok Adresas

Kaimynas

KELIONES J LIETUVĄširdisProgress Radio Programas Tel. Boulevard 7258

mažai verta atsar-

šypsosi tau

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Rep. x-y.

Budriko radio valanda

• ANGLYS—COAL

Viso Gyvenimo Proga! nukW.

I Laidotuvių Direktoriail

Garsinkite “N-nosė

$5.50
5.25

Visose 
Vaistinėse

Duoti 
?umo.

'į Aeg. $22.50 
SPECIALIAI 
KALĖDOMS

Užmink 
susivynios

Kai laimė 
sinaudok.

Narsa 
gurno.

PIANO AKORDIONAI 
GITAROS 
SMUIKOS 
UKULELES

t i pinigų po to, kai aš jau tiek 
biznio tau padariau!

Statutei OFFERED 
ONLY BY WATCHES AT 
ALMOST TWICE THE PRICE!
• Natūrai Yellow Gold
• Raised Gold Figure Dial
• Beautiful Matched Gold Band
• Guaranteed Accurate Movement

Nebūkit
• «

Nevirškinimo
Vergais

Geras arklys; 
neklumpa.

Rytoj L. Klein Dept 
Krautuvė atdara

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

JUS DUODATE DAUGELIUI METŲ MALO
NUMĄ, KADA DUODATE MUZIKOS , 

INSTRUMENTĄ KAIPO KALĖDŲ DOVANA

vyno ir arbatos žiban- 
taip ir mirga aky

- 1936 Fords
1936 Plymouths 

1936
už pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 
/. Smulkesni $7.15 tonas.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 Węst 31-st Street 
Victorv 1696

A GIFT
VERY MAN WILL 

BE PROUD TO OWN!

PRASYK SAMPKLIO : 
Trlner’s ttitter Wlnė Co. 
644 S. Wells St., Chleai 
Prisiusi! man Mmpelį «

' ■■ ■ ,. ■ * 'M.W' " 1 ■ ■

Vardas ----------- -------------

—Dešimtį dolerių!—vėl su
šuko karalius kumšti sugniau 
žęs.—Ir tu turi . drąsos prašy

paačiavo už gerą
parengimo liko

faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
virš 200 karų išviso už taip

$25.00 ir aukšč.
5..00 ir aukšč. 
3.00 ir aukšč 

1.50 ir aukšč.

Ir kiti instrumentai žemomis kainomis.

Pirkit labiau-sus velniu tų 
Old Golds Cigaretę vienų 
pakelį. P. Loriliard bendro
vė užmokės už du, Jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
$is skyrius yra vedamas tikslą 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. ■ f * ‘

tužba miega, nežadink

T0WN OF LAKE. — Ar
tinasi šventės, visi kas gyvas 
rūpinasi kiek galint jas geriau* 
pasitikti, arba, tiksliau, laike 
švenčių savo gerus draugus ir 
kaimynus pavaišinti. Na, kas 
per vaišės, jei stale nėra ge
rų gėrimų, štai Samuel’s Gė
rimų K^utuvė, kurios antra
šas 2437 W. 47 gat. ir kitas 
— 5038 So. Ashland Avė. čia 
jus rasite kokių gėrimų bepa
noksite.

Tik 6 dienos liko iki Kalė
dų švenčių, kurių visi nekan
triai laukia. Vieni kitiem per
ka įvairias dovanas, palikda
mi geresnius atsiminimus, šie
met ypatingai didelis sujudi
mas pastebimas Jos. F. Budri
ko trijose krautuvėse: Auksi
nių daiktų — 3343 S. Halsted 
st., puikiausi deimantai, auk
siniai žiedai, rankiniai laikro
dėliai 
tys setai 
se. Budrik Furniture Mart

Žuvies mėgėjams 
žinotina

Samuel’s Gėrimų
- Krautuvė

Susivienijimo Lietuvių 'Ameri
koj 301 kuopus susirinkimas

Jei mėgsti žuvį ir nori gau
ti šviežios, tai atsilankyk į 
W. M. Walkerio krautuvę šiuo 
antrašu, 213 South Water 
Market, kampas 14th Place ir 
Racine Avė. Krautuvė žinoma 
šioje vietoje jau nuo senai ir 
IŽuvis čia parduodama visuo
met šviežia. Prieš šventes da
romas ypatingas pasiruošimas.

Skelb.

JEWELRY AND MUSIC MERCHANDISE

4216 Archer Avenue

1936 Chevrolets
1936 Pontiacs -

1936 Dodges

Gorčių druskos turime su
valgyti su žmogum, pirma negu* 
mes ji pažinsime.

aštrais
susi

rieta — kviečia visus 
Užlaiko MILLEKS

galite mokėti mažais mėnesiniais
meitu. • " '■

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

Atdara kas vakarų įskaitant sekmadienius iki 0:30 vai. vakaro.

i ŠVEDU 
į AMEBOS 
1 UNUA

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry
- 7 ?

Jewelry and Fine Watch Repairing

rakandų krautuvėje, 3347 So. 
Halsted st., puikus Parlor se
tai, Studio couches, karpetai, 
dinetės, staliukai, liampos — 
sudaro puikų reginį, o kainų 
pigumas, kaip paprastai, pas 
Budriką sutraukia lietuvius iš 
visų dalių Chicagos ir apielin- 
kės miestelių. Toks pat judė
jimas dabar eina ir didžiojoj 
Budriko krautuvėje, 3417 So. 
Halsted st., kur pilna žmonių 
perkančių atmintinas Kalėdi
nes dovanas: naujas, moder
niškas radios, refrigeratorius, 
pečius, skalbyklas ir muzika
lius instrumentu's, ypatingai 
naujausius ir gražiausius akor- 
dionus, kurių Budrikas kaip 
tik - daug prieš Kalėdas užpir
ko. Matyti, kad Budrikas su
silaukia lietuvių įvertinimą ir 
paramą už jo dideles išlaidas 
leidžiant gražiausius lietuviš
kus radio programus be su
stojimo nuo 1929 metų iš di
džiųjų stočių.

valandos, kurios vedėjas ir lei
dėjas yra Juozas Budrikas 
trijų didelių krautuvių savi
ninkas Chicago j e.

Užgirta radio valanda ir nu? 
tarta turėti savas programas 
12 dieną sausio 1937 metų.

Išrinkta nauja valdyba 1937 
metams. Valdybom įėjo visi se
nieji, t. y. buvusieji šiemet

priėšpiet reguliariai 
lietuviškas radio pro- 
kurio išpildyme da
žymus dainininkai-ės

FORT pEARBORN TAVERN 
Visas valgis Už 25c nuo 11 A. M, 

iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 
prie valgio. 

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

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

JOHN A. KASS

Tikra garbė prigyja ir išsi
platina.

Surinko J. FAIZA, Jr.

Kas įsigavo į kaulus, tas ne
išeis iš mėsų.

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVĮ 
J. GAUBAS

Geriausios rūšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių 
Brands degtinės. Gausite žemiausiomis, kainomis pas:

Vestuvėms, ___....... .
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė.
men Avė., L„L_ .... “2 __
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas. 

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei- 
kąliriga iš brangenybių.

4148 Archer Avenue

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 301 kuopa tūrėjo prieš- 
metiriį susirinkimą p. šameto 
svetainėje. Narių atsilankė [ spėkų pas mirs nestoka 
vidutiniškas ‘ skaičius. Nariai 
tvarkiai svarstė reikalus taip 
viso Susivienijimo, kaip ir pa
čios kuopos. . . ‘

Sekretorius pranešė, kad 'li
gonis J. Gainis po trijų mėne
sių sirgimo jau atsimaldąvo, 
gi daugiau nė ligonių, nė mir
čių nebuvo. ' . . •

I kuopą įstojo du nauji na
riai. J. A* Raškauskas prašė 
persikėlimo blankos savon ko
lonijom Brighton Parkan. Jis 
ten gyvena, tai turi teisę ir 
į tos kolonijos kuopą persikeį-

1340 W. 63rd St., kampas Loomis 
Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 

kad pamatyti Šiuos nuostabius bargenus. '

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters

KASOMOS MASINKLCS 
BARGENAS 

WOODSTOCK No. 5 
Perbūdavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai MR 7R 
ir kiti bargenai «......... ■ v

MID CITY TYPEWRITER ,
EXCHANGE '

943 Madtaon St Haymarfcet 0834

Rytoj, sekmadieny, litą va
landą 
įvyksta 
gramas, 
lyvaus 
ir muzikai. Kadangi šis progra
mas bus paskutinis prieš Ka
lėdas, tai jo turinys susidės iš 
gražių šio sezono dainų ir 
melodijų, taipgi gražių pasvei
kinimų ir širdingų linkėjimų, 
o prie to bus ir įdomių pra
nešimų apie pirkimus ypatin
gai kalėdinių dovanų. Patarti
na kiekvienam pasiklausytu

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto. me* 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
pataiso automobilius.

Vyras įėjo į barzdaskutykią 
ir pasidėjo savo drabužius. 
Plikas kaip ridikas, jis, pri
ėjęs prie barzdaskučio, papra
šė plaukus jam nukirpti.

—-Bet tamsta neturi plau
kų—paaiškino barzdaskutis— 
ir nėra kas kirpti.

-—Aw, pamėgink—pasakė
plikis.

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 

> yra didelis, pa- 

ir alaus. Reikalui pri
musų degtinės 

gerą degtinę už

______ LCHUNAS, Sav. 
10314 So. Michigan Avė.

Tek Commoddre 1946

Kas negali būti išgydyta 
tas turi būti kenčiama.

Tie, kurie žaidžia 
įrankiais, turi tikietis 
žeisti.

Karalius Saliamonas 
prie altoriaus su? savo busima 
devyni šimtai trisdešimt sep
tinta, žmona.

-r-Duok mums šliubą l-i—su- 
štiko karaiiuš. '

Kunigas davė jiems šliubą, 
o pabaigęs ceremonijas pa
prašė užmokėti dešimtį dole-

Svetainė Dėl Rendos
šokiams, parčms, Bunco ir įvairiems 

* s. Da- 
Halsted St. iki”18-tos ir Blue Island Avė.

....................................- ■ Į Į^-

GERAIŠOKA
Onutė: Gavau nuo Jonelio 

laišką. Rašo, kad puikiai seka
si, geriausia per kliūtis šoka.

Maryte: Čia (tai tiesa. Teko 
man su juo 'šokti

ATĖJO KULTŪRA 
—No. 11-tas 

TURINYS:
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prof. V. čepinskas.
Palmės ’— A. Pavilionis.
Ęidetizmas—prof. J, Vabalas Gu

daitis.
Istorine žmoniškumo etikos ir 

teisęs evoliucija—prof. P. Leonas.
Out, Out—jftobert Frost.
Prancūzų simbolizmas—A. Venc

lova.',' ' ■ ’■
Dabartinė inteligentijos būkle — 

A. Baikštys.
žydribs akys—J. Kruminas.
Milžiniškas teleskopas—V. K.
Rudens eskizas—Danas Pumputis. 

'• Mokykla ir Visuomenė. r J 
Į Apžvalga. . .
į Galimą gauti Naujienose.

Kaina 45 centai. >

Laikykis gerų žmonių draū 
gijos, o busi jų skaičius.

A. K. TAVERN
Geras 
atšilau-,, „ ______
HIGH LIFE alų. Gero vyno Ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.

Nuolatinisi susisiekimas
New York—Klaipėda |

Per Gothenburgą, Švediją 
POTOGI, GREITA KELIONE 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Išplaukimai laivų iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM, Sausio 20 
Vasario 16, Kovo 13. 
GRIPSHOLM, .. ...... Kovo 18
DROTTNINGHOLM,.... flal. 15 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sky
riai. •• : ' !•

SWEDISH AMERICAN LINE ;
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St; 
Rockefeller Center, New York City 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detroit, Mich., 107 Clifford Street

Rytoj L. Klein dept. krau
tuvėje, prie 14-tos ir Halsted 
atdara. Bus galima tenai už
sisakyti ir kalakuto pietus už 
45 centus. K

Už tuos pinigus bus kalaku
tas su greive, iškimšimas, 
Cape Cod spanguolių suosas, 
ankstybi birželio žirniukai, 
grūstos Viskonsino bulvės, 
duona su sviestu ir namų kep
tas pajus. Be to, šaltakošė 
arba Jello, kava, arbata ar 
pienas. Sk.

Pirk sau karą 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 skolą atgautas automobilis. ,

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

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

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.

1936 Berieks
1936 Packards
r- 1936 Terraplanes
Fayettes 
už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Ęuicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards 
yra daromi modeliai 
pigiai kaip $95.00. 

|fM***^w*

Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 
50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
kaipo imokesnį ir kit 
išsimokėjimais per

Salutaro Bitelis yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių 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. Pastaukite telefonu 
Canal 1138.

639 West 18th SL 
CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS, Chicago, M
.......  1 -------- ... o.. 

valdyboj nariai
I Paskutinio parengimo ko
misiją pranešė apie pasekmes 
ir visiems 
paramą. I 
gražaus pelno. ......

Iš visko atrodė, kad narių 
ūpas geras ir kad visi yra pa
siryžę veikti. Taip ir reikia, o

Budriko radio valanda iš 
stoties zWCFL rytoj reguliariu 
laiku, tai yra nito 7 iki 8 vai. 
vak., bus labai įdomi. Daly
vaus žymus radio solistai, kaip 
pavyzdžiui baritonas Stasys 
Rimkus ir kiti. Simfoninė Bu
driko” radio orkestrą linksmins 
visus gražiomis klasinės muzi
kos ir musų liaudies dainų me
lodijomis. Be to, išgirsite daug 
naudingų pranešimų. Makalai 
irgi žada daug ko naujo pa
pasakoti. Nepraleiskite šios 
progos klausytis lietuvių radio MID CITY COAL CO.

H KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 
: CITY SPECIALYBfi

LUMP or EGG 
MINE RUN ..... 
SCREENINGS < 
Sales taksai extra—vieno tono už- 

sakymas 50c extra. 
TELEFONUOKITE;

LAWNDALE 0801 s
CONRADAS

PHOTOGRAFAS
429 Wtet «8rd Street

Jąunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovanu. Modemišku Vestuvių PaveL 

Tęl. Enrievrood B883—5840 SVEIKATOS KLINIKAS
Kompetentižki gydytojai, • ne etų- 

dentai, teikta patarnavimų.
Išima tamdlua. Ekzaminuoja akta, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nadja ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas {Švirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Laumdale 5727.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340
• LIGONINES-

HOSPITAL8

• Now ulling <rt ah amo»lng|y low, 
spectal Chflstmat prie*! Com« in today 
and pationally intp«€t unart 1937 
Grant SMamlinad modai. You'll agraa 
with v» that it h th« graatatt wtitt watch 
volu* of tha Mason.

Reichmann’s Jewelry Store
4940 So. Ashland Avenue r

^RESTAURĄNTAI 

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670.

Ko akis nemato 
nesigaili.

♦ RADIOS

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
fSO. PHILCO—trumpų Ir ilgu *29 50 
ąsa. R. 0. A. VICTOR—litu »29 OO 

Ir trumpu bangu n---- - -----
R. O. A. LAISNIOTO9 Radio TuboC

MIDGET RADIOS ------- *3.95
RADIO PATARNAVIMAS —------ I

Ir kiti bargenai, kurtuos rasite musu 
krautuvėje. 

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE

4010 W. 14th Street CICERO, ILL.
Telefonas CICKRO 1320

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

• TAVERNOSe Rakandų Taisytojai 
—Upholstęrers

Af atnaujinote rakandus. Pertaiso- 
ąię ąpąiuštūs rakandus ir permuša- 
ąiė 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. HajRted St. Tel. Canal 3888

• BRANGENYBES—

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELIXIR ■
OF BITTER WINE JL

Pranešu

Liouor Stora, kur__  . . t
slnnkimas įvairiausios ryšies degti 
nės, vyno L 2L 
ėjus neužmirškite 
sandėlio, gs ‘ 
prieinamas 1 

ANTANAS

(» « į''

■
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PubUshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan Ne^a Pub. Co„ Ine 

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rątęs:
38.00 pe^ year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per .year- in Chicago 
3c per copy.
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Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovS, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
Ą Telefonas Canai 85(Mk

Uiiaky kąlaai
Chicagoje — pašto:

Metama ----------   88.00
Pusei metų 4.00
Trims mtaesiamš 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam menesiui .75

Chicagpj pej; išnešiotojų*:
Vieną kopija _ ______ r___ 8c
Savaitei ^.2^-—J _ 18c

‘ Mėnesiui .......___ 75c
Suvienytose Valstijdfle, nei Chicagoj,

Metams ..... ........  — 85.00
Pusei metų________________ 2.75,
Trims mėnesiams_ _________1.50
Iftfan mėnesiams 1.00,
Vienam menesiui ?75

Lietuvon ir Mfur uželėnludse 
(Atpiginto)

Metam*. -——;-----rrrrrrr 38.00
Pusei, metų——----- 4.00
Trims menesiams-------------- 2.50
Phiiąus reikią ąiųsU pašto Moriey 

Orderių kartų su užsakymu.

t . . ... -r i- y ■

Penki mėnesiai karo
Šiandie sukanka lygiai penki mėnesiai, kai Ispani

joje prasidėjo pilietinis kąrąs, kurį iššaukė reakcingų 
armijos generolų sukilimas prieš respublikos valdžią. 
Per pirmus tris ir pusę mėnesių sukilėliams sekėsi, bęt 
per paskutines šešias savaites jie nelaimi nieko. Jų ar
mijas respublįkos gynėjai sulaikė prie Madrido vartų, 
jįr dabar sukilėliai tegali tik oro bombomis ir kanuolįų 
šoviniais griauti sostinės trobas ir žudyti jos gyvento
jus, bet įsilaužti į miestą nestengia.

Tas karas veikiausia dar prasitęs keletą mėnesių, 
bet yra mažą vilties, kad sukilėliai galėtų jį laimėti. O 
turtingosios klasės, kurios remia gen. Franco, aiškų, 
jau yra prąkišusioą, Aristokratų palociai Ispanijos dicL 
miesčiuose yra arba sugriauti, arba konfiskuoti Aukš- 
tosios dyasiškijęę turtai taip pat daugumoje yra sunai
kinti arba nusavinti. Šimtai bažnyčių ir vienuolynų su
daužyta bombomis arba sudeginta.

Tų turtų Ispanijos bajorijai ir kunigijai niekas ne- 
begrąžins. Reikia manyti, kad, nežiūrint kaip baigsis 
karas, nebepaliks pirmesniųjų savininkų rankose ir mil
žiniški žemės plotai, kuriuos jie seniaus valdė. Kokių 
nuostolių šis karas padarė senosios Ispanijos valdo
vams, galima numanyti iš sekančio pavyzdžio. Jėzuįtų 
ordinas Ispanijoje turėjo daugybes dvarų, iš kurių gau
namas pelnas buvo investuojamas į bankus, pramonę ir 
prekybą; —

Tas ordinas valdė Banco Urąuijo, MįądrįdęA su 126 
milionų pesetų kapitalo, ir keturis bankus provincijose 
su 85 milįonąis. kapitalo. Be to, jėzuitams priklausė 
orąpžių daržai Andalūzijoje, kasyklos Baskų provinci
joje ir Maroke, dirbtuvės Madride ir Barcelonoje. Kuo
ne visos šitos gerybės (“svieto marnastys”, anot to pa
sakymo) paliko respublikos kontroliuojamose teritori
jose. Iš jų jėzuitai nebegaus nė skatiko.

Ispaniją turi 24; mįlionus gyventojų. Iš jų 106,734 
yra kunigai, vienuoliai ir vienuolės, t. y. viena “dvasiš
ka asaba” 224 gyventojams, įskaįtą^t ir mąžųą vąikusl 
šitokią sunkią naštą turėję ant savo, pečių Ispanijos 
žmonės. Po dabartinio karo Ispanija, kad ir norės, tiek 
dvasiškijos užlaikyti nebegalės, nes kraštas bus bąįąiąį 
nuteriotas. Tačiau norinčių kunigus maitinti Ispanijoje, 
tur būt, paliks nedaug — po to, kai bažnyčia atvi^ąiį 
suaidėjo su fašistiškais bąrbąrąis. Nėra abejonės, kądi 
šis kąrąs praris ir didingąją Ispanijos bajoriją kartu 
su jos dvarais ir puikiais rūmais.

Taigi šiandie jau visiems aišku, kad Ispanijos po
nai ir kunigai padarė baisią klaidą, remdami sukilimą. 
Jie atliko saužudystę. Jei ne šis lųąištąs, teisėtoji kraš
to valdžią niekų bųdu nebūtų drįsusi tokį smūgį suduo
ti senoms privilegijuotomsioms klasęms/Tikrumoje tą 
valdžią visąi nenorėjo perdaug aštriai elgtis su bažny
čią ir, bajorija. Ji stengėsi atskirti bą^nyčią ųųo vąįsjty- 
bės ir pravesti žemės reformą, nusavinant didžiuosius 
dvarus. Tai ir viskas.

Bet vyskupų ir ponijos pasįpųtimaą neleidę jiems 
nusilenkti daugumos žmonių valiai. Dabar jiems teks 
pražudyti viską.

Tų parazitiškų klasių likimo gailėtis neteųką. Bet 
reikia apgailestauti, kad karas sunaikins tiek gyvasčių 
ir brangaus turto, kuris galėjo būti sunaudotas žmonių 
labui.

Apžvalga
•.. -_________________■' *"’x' '■■■

ANGMJOS KON3SRVATO
KIAI nęmbgo edivahdo 

* * " w» ’ X* • ♦

“Tbę Milwaukee Leader“ sa
ko, kad konservatyviški Angli
jos valdovai niupijkride kara
liaus Edwardo, pasinaudodami 
jo meiliška istorija su p-ia 
Simpsoniene. Edwardas buvęs, 
pažangus žmogus. Jisai nemė
gęs tos ponijos, kuri spiečiasi 
aplink karaliaus sostą, o ji ne- 
mėgusi jo ir nenorėjusi, kadi 
jisai pataptų karalium.

“Jie, gaj būt, bijojo, kad;
jisai nori būti daugiau, negu 
papuošalas, arba kad jisąl 
perdaug simpatizuos darbi- 

. ninku klasei, arba kad jisai;
bandys pakeisti monarchiją 

• respublika’’, rašo Milwaukeej
laikraštis. “Todėl atrodo, kad; 
jią nęrės jų nusikratyti ir, 
kad jie pąsįnąudoj.o jo ro
manu, kaip gera priekabę, tai 

: padaryti.”
Gal bųt, čia, yra kiek tiekos.

Karaliaus Edwardo ypatingai, I 
.nemęgo valstybinė Anglijos, 
bažnyčia, kadangi jisai nebų'vo 
“dięvobaiąiingąs”1 neidavo šven
toms dienoms į bažnyčią pote
riauti.

Bet ar Edwąrdas buvo, libe- 
rąliškesnis ųž kitus Anglijos, 
aristokratus, tai kląusimas. 
Apie jį tikrai žinoma tiktai, 
tiek, kad jisai mėgo linksmai 
gyventi: lankydavo kabaretus, 
šokdavo, išsigėrdavo, leisdavę 
laiką su gražioms męterims. 
Anglikonų bažnyčios, vyskupai 
laikė tokį jo gyvenimą “griū
nu”.

ųptųripi tiksjo, nįęr 
kinti ir ąiųęęktl 
duojam tį$ įs.torinįųą faktus, 
ar jie. kąri, patinką art ne.- 

r patinka”
Bet. čią ųžrekor^ųętą tik Vie

na pusė. Kad pre^identą^ Gri
niui. ir ląinis'teriąi: buvo, sjųimti 
naktie^ metu, tąi buvo, žinoma 
jau/ prieš 10 mętų —kai tiię 
įvyko, perversmas. O, jęjgu jie 
buvo suimti hŽJcth tai’ ąišįų,; 
kad kavose/ lęyoaę”# nes. <Žri-: 
•mus, Sleževičius, ir kijti vyriau
sybės nariai Naktimis miegoda
vo namie, o ne sėdėdavo karr. 
čemose.

■ Nereikėję laukti; dešimties, 
metų, kad šitie “istoriniai fak
tai” butų matomi.

5’ Tačiau, už dešimties metų, 
po perversmo, jau reikėtų su
prasti ir kitus faktus. Sakysi
me, tą faktą, kad vai. liaudį-, 
ninkai ir socialdemokratai, net 
į daiktą sųdęjję savo jėgas, ąe-.

7 • 1 '

PAMOKSLAS LIETŲVęS SO- 
CIALDEMOKRATAMS IR 

LIAUDININKAMS

Jau esame paminėję kelių 
laikraščių nuomonę^ apį.ę. pęr- 
veręąią, kuris pji.ę| 1Q metų, 
vyko Ėaune. Dabar paklausy
sime, ką apie jį sako, “Naujoji 
Gadynė”. «

Ji mano, kad vai. liaudinių- 
kų ir socialdemokratų vyriau
sybe, kurią 1926 m. pastatė sei
mas, neatliko, sąvą p^įeig^s? 
nesugebėjo ne tik piliečių lais
ves ap^aųgo,ti? bęt ir sšįyę ap
ginti 
turėjo “gerų norų“.

pasąuljs. nęgyveųp, įą, n^gyy.ę: 
na”, pastebi Brooklyno sa- 

. ♦*. m- .. , r •
vaitraštis. “Reikėjo pa^bętį 
Smetopos-Voldemaro kliką! 
Kas nori ląjsve naudotis, nė- 
privalo kė^įii.tia 3Jit kito 
zųjuogaųs laįąyęs. Reikėjo 
šluot iš ąrmįjęą ir Valdžioj 
įstaigų carizmo palaikus. Tas 
reąkciįįą Jęjąltfe/^įętųyai bu7 
vo nereikalingas.

— nors ji, gal būt, ir 

‘Bet >yien gerais norais

Mor

kai tik

/ą - T'-* —

turėję, užtikrintus daugumos 
seime. Jie buvo priversti kvies
ti talkęn tautinių mažumą at- 
Stdvus. . "; ...

Tokiu budu yyriąusybe rėmė
si blokų, ^usįdędąnčiu, iš, kele
to skirtingų politinių grupių. 
Tędpl. ji negalėjo b^i E^i,— 
juo labiau, kad ją de^ąąęgil; 
kai atakavo, nę tik deŠmibsioš, 
^artijęą (klerikalai' ir tautinin
kai), bet ir Iconiimistai.

šitokiose aplinkybėse lengva, 
ęąsąkyti, kad vyriausybe ture-, 

ir “sulyti”. Da^ 
Sunkiau toks patarimas įyyjk- 
dyiti.

Yrą dąr vięnąą. f aktas, į$ris 
šiandie, už 10 mėtų po pe^vęrs- 
mo, reikėtų užrekęrduoti, tai— 
kad jĮervęrstpą padare qę “Sme- 
tonos-Voldemaro kliką”. Jį pa
darė armijos kąrinįnkai, su pri
tarimu įrt 
demokratų. Tai, vadinasi, buvo,

L Vak liaudininkai ir socialde
mokratai buvo valdžioje tik 
apie pusmetį ir, suprantama, 
įpėr- taip trumpą laiką negalė
jo armiją iš pamatų perorgani
zuoti.

Europos užsienių politikoje 
nauji veiksniai
(Musų specialaus bendradarbio)

Kaip išvengti karo
< -

Jungtinių Valstijų senato amunicijos biznio tyrinė
jimo komisijos pirmininkas Gerld P. Nye pasiūlą “pen
kių punktų planą” karui išvengti. Jisai siūlo, laikytis 
taisyklės, kad valdžia neužtartų Amerikos piliečių, ku
rie keliauja kariaujančiųjų šalių laivais; kad butų už
drausta duoti paskolas kariaujančioms šalims; kad bu
tų pakelta pajamų mokesčiai karo metu; kad valdžią 
užsiimtų amunicijos gaminimu, ir kad skelbti karą val
džia galėtų tiktai nutarus žmonoms, visuotinu balsavi
mu.. 7 '■

Didžiausioji Pasaulio 
Galybė 
r' 1 . r l‘’ *

(Keisis. Umnift. <. 
pinigų istorijos)

žmogaus užmušimą ♦— tik pi
niginę baudą. Kas nužudydavo, 
kunigaikščio dvaro arklydinin- 
ką, virėją arba vartininką . 
•turėdavo mokėti 40- grivinų; 
baudos (grivina tada buvo ga
balas sidabro trečios svaro da
lies svorio.),. Ęet kas nužudy
davo paprastą darbininką ar. 
vąlstįątĮ — mokėdavę tik J5į 
grivinas baudos. Panašus įsta
tymai- veikė ir pas mus, seno-, 
vės Lietuvoje/ 'kur paprastų^ 
žmonių žudikai taip pat gale-: 
davo palyginti nedidelėm pini
ginėm baudom atšipirkti. Vi-:

• ne nu-, 
kentėjusiems ar. jų šeimoms, o;

(Tęsinys) 
; Pų įto5 jau nįękas 
prięį ąėbexa^e.; Nu-'
žudęs dą žmonęs, Tolstojų^ pa
siliko sau šimtą* tūkstančių irį 
buvo ramus. Įdomiausia, kadi 
ir vėliau, ką! viska^. i^ląų^ 
aikštėn' Tolstojui nę tik kadį

pastabos ąępądąrę.
Už pinigus galima būdavo 

nekaltą užmušti; f kaltą išteisin- 
itl* Tbl ^soa tos. baudos eidavo
toprddžįojr RaJągoS; kentėjusiems ar jų šei.™..«, 

kunigaikščių ar kitokių ko- 
tūlas Lopiichinas, kuris^ už ky- - • 751 r — - 4 - • v

’Šįus; padarydavo,« M J^jri. 
Jei gerai užmokėdavo, tai jis 

’ųet bylas, iškeltas uz žmog- 
Hud -“Ato^avo- 

$Wa 
4winintei. VM 

ęovui. pyarinįnįcą^ davę ^ų- 
'bernątoriųi sęųįyn^.' tąkstą^- 
Čius rublių kyšio ir tasai įsą- 

policijai, bylą prįęš u nu
braukti; Bet šį kartą, guberna
torius truputį apsiriko? Mat, 
ęhitrovąs užmušė ne papras, 
tįą žmogų, ne kokį mužiką, o 

‘bajorą. Bajoro giminės nety- 
įįfejo ir reikalas iškilo, aikštėn, 
gubernatoriui buvo iškeltą by
la, bet, deja, iš to nieko ne-

kių valdovų iždą, dėlto tik, tur, 
būt, ir- būdavo jos skiriamos, 
įnės šiaip jau paprasto žmo
gaus sveikąja Jr gyvybę Pfr 

^ei^ąyo,,
’ Kaip ir kokių dar niekšybių, 
lir šunybių pridirbo žmoijęą dėl

iri ųĮ ęiųigiį^* įyririW 
laikais ir įvairiose tautoj 
galima butų pasakoti ir pasa
koti tukstaričiufe faktų, kų- 
» Čia
:tų, tąęiąu jau ir to, kas čia Pa
duota, užteks susidaryti ąiį- 
p^atįjnąuk HM 
ryju yra galybe, bęt galybę 
turintį ne tik gerą, bet ir bįo-

Visuomet be viešosios diplo
matijos veikė slaptoji diploma
tija. Berods, šioji slaptoji dip
lomatija kurį- laiką Europoje 
buvo labai neveikli. Tik toly
giai kaip demokratija pradėjo. 

: turėti nepasisekimų vis labiau 
augo tarptautiniuose santykiuo
se los slaptosios diplomatijos į- 
taka. Štai paskutiniais metais 

♦. 4 ,•« » n» «

jos. veikla ypač sustiprėjo. To- 
‘dčl- mes matome Europos, už-, 
slėnių politikoje kartais tokius 
staigius įvykius, kurių eigą sun
ku net susekti.

Jau daug dešimčių metų Bel
gija visuomet savo užsienių po-, 
litiką derino su Prancūzija. Tų 
dyiejų valstybių kariuomenių 
Štabai, taip pat visuomet tamp-, 
riai bendradarbiavo. Prancūzi
ją yisrą ląiką”ly^ buvo Belgijos 
nepriklausomybės saugoto j a. 
Bęt, štai yjsąi uętikė.taį ir stai- 
•gą išgirstame bęlgų karaliaus 
iųpoiųis, tartą pą^ęįš|timą, ku
riamą pasisakomą prieš iki šiol 
buvusį tą neišskiriame užsienių 
iwlitikoje su Prancūzija bend- 
rądarbįąvimą. Belgiją norinti 
•ęi(i; sąvąjmįngaią ir 9^’ 
, sienių politikoje labiau būti ap
dairi. Kitaip tams, tos tradici
nes. iki šiol bųtęs užsįęnių poli- 

' tikos; bu?šTaiy
Šioks Belgijoj, užslepiu pęliti-

Eųrtopps, valdybių labąi nus^ę- 
biųę, o kaip kam net savotiškos 
rūšies' baimės įvarė.

Visų dąbąr, ąpėlįpjąiųa, dėlko 
Belgija užsienių politikoje no
rinti labiau ąayąrankį pasilikti.

Hitleriškoji Vokietija visur, 
•kur tik gali,'dedą visas galimas 
pastangas, kad, Prancųzijos ir 
SSŠĘ sųdąrytįi'sūtartįi^^y 
Vokiškoji sįaptojįi diplomatiją 
Šioje pyplyje nę. ųųo šiandien 
veikią. Jei jįe tiesioginiai nę- 
«ali kitM valstybių vyriausybes

pągaliau, Ispanijos įvykiai. Kas 
gali būti brutalesnio ir ciniškes- 
njo pęlitūloję, kaip štai Ispani
jos civilinis karas. Kas jį veda? 
^Demokratinės santvarkos vals- 
.tybės pasisakė jo# šiuose įvy
kiuose jos busią neitralios ir 
tokįos liko, Gj fašistinio režimo 
valstybes yeilę visai atvirai re
mia Ispanijos sukilusius gene
rolus. Kieno padangėse Ispani
joje skraido aeroplanai, kurie 
mėto į gyventojus, tuos gyven
toj us, kurie palaiko teisėtą 
(tvarką, bombas? Ugi Italijos ir 
■Vokietijos. Šie aeroplanai, net 
•ją Pačio lakūnų aptarnaujami, 
Ąrtilęrija irt tų valstybių, kartu 
ąu Ęortugalijos, šaudo ispanų 
liaudį. 0 tuo pačiu metu demo
kratinės santvarkos valstybės 
tartum bejėgiškai tariasi tarp 
savęs ir vis tinkamo ryžtingu
mo ir veiksmo neparodo. Fašis- 
tinip ręžimo valstybes tuo tar
pu darbuojasi ir laimi...

Kame dalykas?
Anglai yra labai abejingi 

SSSR. Jie žiuri kaip į busimą 
’savo labai rimtą Konkurentę. 
Tai jiems nėra jokio išskaičia
vimo leisti SSSR užsienių poli
tikoje sustiprėti. Jie nieko ne
turi prieš tai, kad Prancūzija 
sudarė su SSSR sutartį, bet tos 
sutarties jie nėra palaiminę. Vi

la>ą Jf.ųrsg pakitimas, daug ką, iš sa tai eina vokiečiu naudai.
(Bus daugiau).

NUŽUDYTA

met, kai Lietuvos žmonės 
ėmė kelt protestus, reikalau-

! r... VA*!** * ’

dąmį suvaldyt, ręąkęįnį gai
valą — ąet. tųomęį Griniau^ 
vyriausybe tūpčiojo vietoje, 
Einąląs bųyo toks: Grinius, 
ir jo minįsteriąi užkluptą 
sąyo lovose (gerai: 
svetimose!* — '“N 
Ne. atvirtam mųšy ji 
mėjo, bet savuoju 
mų.

“Dąbąr, pę dešimties me,- 
tų, šią tiesą gali matyt kiek- 
yięąąs, jęį jis dar gali 
ką nors matyti.

yo vietoj, o ir žmogžudžio Ghit- 
w>, M

rint pinigų. Blogai būdavo tik
W>, j.9 X: »W.Vi
rėfeyo. W>,
IfflHį negavo .Tr- 
kiais žmonėmis ne žinopetnis 
būdavo visa liaudis — visi pa-- visi pa
prasti darbo (žmones valstie
čiai. Paprastas žmogus valsfie*

» y^iaus^ 0^, ę^zięi. 
jos ię jap sęro^tU/

dabar vokiškos slaptp.- 

kur italų padedami, daug kur 
; panašiai veikia. Juodasis, ruda- 

sig. lįįįj ta-
šizm^ įabflK p^iįaijė ąję-

w *f. vi- 
Įšiėnyjė kai kurių pasisekimų 
rskatįnąm^i jfe dirba bę ątę- 
dairevs.

Tik paimkim šių metų tris 
stambiausius užsienių politiko- 

(L. U.į je įvykius, kurie neabejotinai 
fašizmą ne tik moraliai sustip
rino,- k^;t ir mątęri??Uai $ PW“ 

“ . mė. Tai Etiopijos likimas, Rei- 
wIq negyvai no srities reamilitariząvimąs, 

ŽB9KH L—_______________________
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KAUNAS. - B nakiieg ' TJ JT »1 *
Vokiau S^ėje 84 L f (f F\[įįJ;Į^ 

Pandėlyje rastas negyvas Anfį.1 • '■i*” ■-** *•* *-*'• ’yjj
į amž. Maęęr 
pats nusiŽUfl Hškirnkit šias eiles ir pasidėk

koše, ji yra.

(Galas),

MRS. ARTHUR C. UT- 
TERBACK, kuri buvo ras- 
tą pasmaugta ir sukapota 
kirviu. Jos kūnas gulėjo 
rave. Manoma, kad ją nu
žudė tarnas, Joe Cain, ku
ris. kur lai dingo Ji yra 
Žinona Więhita, Kąnsas, 
baiiko viršininko.

Naujięnų-Acme Photo

, l^ęl nę 
?’ Red.).

tis buyo laikoj 
tių nes jią net

na iwko nęver- :Digryj
!m*b &

t, mątųJ
;ad Digrys

ie prąląi- u^t tokio, žmogąuą nųskriąudi- idę,
apsileidi- mą ar net riuŽudymą ir baus- • **■ į, ♦ - ,

• Rusijoj, senovėj ir. ląbąį ilgai
• galiojo įstatymai, kurie, už ba

joro nužudymą skirdavo mir
ties bąųsmę? ę^ąž pąpyągfo,

III I I ■ I I m...... .  III .........III ĮI ■»■■■■■ ■!■■■■«■ ■■■■■> <>! ią

OlŠ neatrodo, kad šįtie sum^nymąi hutų labai 
praktiški. Imkime, pavyzdžiui, paskutinį punktą apie 
visuotiną bąįsavimą. Kabai l^bai. dažnai ęrąąidę^ą be 
iformalio, kairo paskelbihio. Buių labai keista padėtis, 
jeigu prasidėjus karo veikjSmams žmonės dar balsuotų, 
ar skelbti kąrą, ąr nę. Svarbu, kad valdžia nepajdąrytji 
tokio žinksnio, kuris veda į kąru — nes i;ąrųi pi?ąęu^- 
jųs, jau pjėę Yėių kariauti,. ar nė. T

feat valdžią sulaikyti nųo«karipgų žįąispįy gąįį gę-Ai 
riausia kongresas. Jeigu bųtų pavesta spręsti' karo, 
klausimą vjgi^otįnąnį balsavimui, tai kongreso reikšmė 
butų sumažinta. Tokiu bu^ų karo galimumas padidėtų.

■
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NAUJIENŲ” KAL6DI-
* NIAM NUMERYJ

“PoMtikieriaus
KateęUiwas”-

® ■
KĄ POLITIŠKAS

“ąo^ĄS” APIE
' BALSUOTOJUS?

PERSKAITĘ-r  GAUSITE
: ’ ąts2\kymą ''
; e -

“N, ĮUU|WIS 
NUMERIS IŠEIS

KETVIRTADIENĮ1,
OKŪObžIO 24

it-

.'M*

(ją,

Su pąvąsariu lenktyniais; 

GuIb|H-KeJia!

te SJ lengvų ruko . 
ištisus. 
J*

Kas man, vėją pažabotųDėbęstį' keliu
Tik aš vienas tevažiuoju...
...... .. ■

Lik, pavasariu tarp pievų!
Gaudyk savo varles, sliekus...
Paukštės ilstančios,—sudiev!
A^:. pralenkiu ir. palieku... z

' Kazys Binkis.



nis, NAUJIENOS.

IMA AMBIJLANSĮJ VAIKYTOJŲ 
GENGf NAfiAN

Ambulansų vaikytojų gengė po užbaigime bylos veik nieko 
— kokia tai gengė t Štai kele- nebelikdatS'. 
tas davihių apie jos operaviinų.

Pblicija turi Suėmusi aštuo
niom asmenį si — tris moteris ir 
penkis vyrus. Policija ir valsty
bės trynėjo ofisas betgi mano, 
kad' įveltų į šį rakietų jie su
ras apie 1,500 žmonių — advo-

Skelbimai Naujienose 
y.-' 

duoda naudą,dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PADĖKAVONĖ

ras apie 1,500 žmomų 
katu, daktarų; graborių, ligoni
nių tarnautojų, motormanų, 
pedliorių ir kitokių.

Kų praktikavo gengė?
Jei kas tapdavo sužeistas gat

vėj, gatvėkary, taksikebe arba 
elevatoriuj©/ jei kurį asmenį iš-; 
tikdavo kokia nelaimė viešoj, 
vietoj; tai* žiūrėt, jeu pas jį ir' 
pas jo artimuosius — tėvus ar« 
gimines — atsilankė, agentas, 
rakietierių grupės atstovas.

0 toliau. — kas?
Rakiėtieriai įkalbėdavo su

žeistąjį arba jp gimines pasi-' 
rašyti kontraktų ir* pavesti 
jiems vardyti, bylų prieš nelai
mes kaltininkus. Jie iškolektuo- 
davo kartais tūkstančius dole
rių, bet nelaimės aukos, arba 
mirus jomš> jjj. paveldėjai atly
ginimo kaip ir negaudavo. Daž
niausia pasirodydavo, kad ad
vokatų, daktarų, ligoninės ir 
kitokie “patarnavimai” suval
gydavo praktiškai visų tai, kas 
iškolektuota nukentėjusio 
dai. f

Rakietieriai mokėdavo 
agentams už informacijų 
įvykusių nelaimę, nuo 1.0 iki. 20 
dolerių kas kartas. Jie turėjo 
įrengę trumpųjų bangų radio, 
kad pagauti tas žinias, kurias 
policijos skvadai pagauna. Pas 
juos buvo įrengimai X-spindu- 
liams imti ir jie samdė eksper
tus tiems spinduliams pakeisti 
— kad viduiniai (internal) su
žeidimai atrodytų/ rimtesni, 
opesni* ■■ / t

Ambulansų vaikytojai 'vario
jo taip sakant dvilipę taktikų. 
Viena, jie klastavo laidymus, 
kad už nelaimę iškolektuoti juo 
daugiau pinigų, o kita — su
darydavo tokias bilas neva ad
vokatams, daktarams, grabo- 
riams, taksikebams ir įvairiems 
kitokiems reikalams, kad nu- 
kentėjusiems arba jų šeimoms

ši; “ambulansų vaikytojų” by
la žada, dabar ilgoka laikų, chi- 
cagiečių dėmesį j save kreipti.
. Pirmųjų aštuonių suimtųjų 
surašė užtinkame vardų tūlo 
Leo Nemęrovski, kurs gali būti 
lenkas arba lietuvis. Jis gyve
no Graemere ivešbuty adresu 
113 North Homan avenue.

Urba Flower Shoppe
1 Gėlės Mylintiems^-Vestuvėms—- 

Bąnkietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

JONAS BENEKAITIS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS

Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms. K
1656 N. Troy St. ir Wabansia Avė. 
_________ Chicago, III._________

Business Chances
Pardavimui Bizniai

nau-

savo 
apie

VLADISLOVAS SPETYLA «»
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 18 dieną, 12:40/ vai; 
ryto, 1986 sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kauno Red; 
Aleksandravos pavietes, Ska
piškio parap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seserj Oną Žalienę ir švogerį 
Longiną, brolį Petrą La Porte, 
Ind., ir gimines, o Lietuvoj 2 
seseris Viktoriją ir Anelę, 2 
broliu Antaną ir Kazimierą.

Velionis paskutinius 4 me
tus gyveno La Porte, Ind.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj 42 E. 108th St. Ro- 
selande. Laidotuvės įvyks Pir
madienį, Gruodžio 21 d., 1:30 
vai. po piėtų iš koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vladislovo Spety- 
los giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse įr su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, brolis ir 

giminės.
Patarnauja laid. dir. Lachavicz: 
ir Sunai, tel. Pullman 1270 
arba Canal 2515.

(

NIKOLAS URBONAS

SlanMam GMen. Telegrama I VInm 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS.
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams .

3316 So., Halsted St
Tel. BOUlevard 7814

Greitai LIETUVOJE 
PARSIDUODA

GERAS ŪKIS
13 Hektarų žemės (daugiau ųegu 

pusės
yra gerai įrengtas: su vi- 
trobėsiais, 
derlinga
ūkis randasi Juodpenų kai- 

Skapiškio. parap., Rokiškio 
apskričio.

1 Del platesnių- informacijų atsi- 
‘kreipkit pas savininkę Domicėlę 
'Baltušis. 6845 SO. WESTERN 

AVEi, CHICAGO, ILL. ' 
l .....................

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.

Help VVanted—-Malė
Darbininkų Reikia

J

Reikalingas senyvas žmogus , 
ant farmos. Darbas ant visados. At
sišaukite 7157 So. Lincoln Avė.

REIKIA janitoriaus pagelbininko.
Kreiptės 4939 Broadway, užpakaly.

Ūkis 
sais 
žemė

Šis
>me,

valako).

gražus sodnas, 
ir vienkiemis.

PARDAVIMUI Taverna, išdirbta 
vieta per daug metų-r-geroj apie- 
linkėj—Parduosid už prieinamą kai
ną* Wentworth 0481.

—tO—

REIKALINGI darbininkai dirbti 
virtuvėje. $15.00 savaitei nereikia 
dirbti nedeliomis. Taipgi viešbučių 
darbininkų. Dvorak S. Side Cocat- 
ibnal Bureau, 719 W. 63rd Sti

TAVERNA-r-transpųrtacijos kam
pas, nauji fikčeriai, parsiduoda pi
giai* Geras biznis. 8901 Archer.

—O—

ANGLYS! 
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
V .. ANGLYS
$4.75 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ 

, Tel. Kedzie 3882

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 18 d., 3 vai. ryto, . 
1936 m., sulaukęs 40 metų am- 
žiauš,' gimęs Kauno apskr., ’' 
Grinkiškis parapijoj.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

Draugus ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas randasi 

4358 So. Maplewood Avė. tel, 
! Lafayette 2649.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
• gruodžio 21 d , 1:30 vai. po 
> pietų iš namų į Tautiškas ka

pines.
Visi A. A. Nikolo Urbono 

c giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir pažįstami.

Patarnauja laid. dir. Lechavicz 
ir Sunai, tel. Canal 2515.

LEONAS LIDŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 15 d;, 12:30, v. die
ną, 1936 m. sulaukęs 42 m. 
amži, gimęs Tauragės apskr., 

, Ursulyno 
kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Stepaniją, du brolius: 
Dominiką, ir Nikodemą, švo- 
gerką Kazimierą Mažeikienę, 
broliehę Veroniką ir Petronėlę 
ir gimines, o Lietuvoj 2 sese
ris Marijoną ir Ievą ir daug, 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2212 So. 
Leavitt St. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Gruodžio 19 d. 8 vai. 
ryto iš namų į Aušros Vartų 
parap* bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Leono Lidziaus > 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, broliai, švogerka, bro- 

lienė ir giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha-: 
viez ir Sūnūs, tel. Canal 2515.

Tą pačią dieną bus perkėli
mas A. A. Barboros Lidžie- 
nės kimo 'iš pavienio loto į 
šeimyninį. • A.H A. nBarbora mi
rė balandžio 26 dięną, šiais 
metais.

j Kvėdarnos parap.,

ANTANAS KLIMAITIS
, Kuri^ mirė Lapkričio 20 d. 
' ii* palaidotas tapo 24 d. Lap

kričio, 1986 m., o dabar* ilsis 
Lietuvių Tautiškose kapinėse, 

t amžinai nutilęs ir negalėda-
• mas atsidėkavot tiem§, •kurie 

suteikė jam paskutinį patarna-
i vimą’ir palydėjo jį į tą neiš-'. 
, vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu- 

i sų tarpo, reiškiama , giliausią 
f padėką dalyvavusiems laidoy 

tuvese žmonėms ir, suteikus 
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame kunigui Burk, kurs 

r atlaikė įspūdingas pamaldas už' 
l jo/sielą ir pasakė gražų pa

mokslą; dekavojame graboriui 
i Butkui, kuris savu geru ir 

mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti 

’ nuliūdimą ir rūpesčius, dėka- 
vojame Liet. Keistučio Kliubui 
už vainiką ir grabnešius ir, 
pagalios dekavojame višiėmš 
dalyvavusiems

' žmonėms; o tau 
mas vyre 
žemėje.

Velionis __ ___
P parapijos. Per daug metų dir

bęs prie Lietuvių Tautiškų ka- 
}. pinių.
, Liekame nuliūdę Moteris, El-

• žbieta, po1 pirmu vyru Navi
kienė, po tėvais Piliponiu^ė

" iš Troskavbs parap., Dvariškių
kaimo, podukra Veronika 
Scheinofin, žentas Juozapas, 
5 anūkai, Bronice, Birutė, 

; Raymondas. Vytas ir auginti-
• nis Richard in daugiau gimi- 

nių. Lietuvoje paliko po-sunį 
Albiną Naviką^ ir jo šeimyną

p ir podukrė Bronislava > Rada- 
< šauskienė ir įos šeimyna.,

CLASSIFIEDADS
PARSIDUODA taverna* išdirbta 

per daug metų, pigi rėnda ir priei
nama kaina. Priežastį patirsite ant 
vietos. 2448 West 47th St.

Help Wantedr—Female
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui; būti ar. išeiti; geri na
mai; 164 North Marion St., Oak 
Park.

sakau

paėjo

For Rent
ANT RENDOS vieta tinkama dėl 

taverno, su kambariais, arba be 
kambarių: arba parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. 4312 So. Ashland 
Avenue.

PARSIDUODA taverna, geroj vie
toj. Parduos pigiai' —moderniški 
fikčeriai. 6801 So. Chicago Avė.

—O—

Furnished Rooms

PARDAVIMUI kampinis tavernas 
Clearing distrikto apylinkėj* Atsi
šaukite prie savininko 5758 West 
65th St.

REIKIA avių keising striperių' ir 
mieruotojų; patyrusių tiktai; Kreip
kitės 1835 West 47th 'Street.

REIKALINGA mdteris Virėju res- 
taurantui. Darbas ant visados,, mo
kestis gera. 8828 So. Halsted r St.

* ■■ ... i,, ' i rr-1

MERGINA bendram namų dar
bui, geri namai, būti. Hartzman, 
1432 So., Kenneth, Lawndale 4442.

laidotuvėse . 
mano myli- 

ilsėkis šaltoj

iš Eržvilkię

Oria Mockiene
Po pirmu vyru Sėreikiėnė po tėvais Jackaitė

SUSIRINKIMAI

svetainėje. Malonėkite visi atsilankyti, nes bus ren- 
valdyba kitiems metams. —Valdyba.
Lietuvių Piliečių Politikos ir»Pašalpinis Kliubas 12 
laikys savo priešmetinj susirinkimų sekmadienį,

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 17 dieną, 3:30 valandą po 
pietų, 1986 m., sulaukus, pusės amžiaus, gimus Panevėžio apskri
ty, Naujamiesčio parapijoj, Navaršionių kaime.

• * » " • / ■ £ į'.V' • /'>’ v t

Paliko dideliame nuliudime vyrą Kazimierą, 2 dukteris,, sūnų ir 
Eloise, sūnų Petrą, pusseserę Katriną Nedyaraitę ir daug kitų gi
mininių. O Lietuvoje seserį Elžbietą Vaičaitienę ir gimines. ,,

. . A .į , ’' ' • . . •* • •’ •» • .4 >1

Kūnas pašarvotas randasi 3441 Lituanica Avenuė.
Laidotuves įvyks Pirmadienį, Gruodžio 21 dieną, 8:30 valandą 

ryto, iš namų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. ' ,
Visi A. A, ONOS MOCKIENĖS giminės/ draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti* jai 
paskutinį patarnavimą ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, • v ,
Vyras, Dukterys, Š tinus, Pusseseres ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, 
Telefonas YARD.S 1138

■. vu'įi

KAMBARYS dėl vaikino ar mer
ginos, šviesus, su visais patogu
mais, gera transportacija, Marųuet- 
tė Parko apielihkėj, prie mažos šei
mynos. 6717 So. Artesian Avė.

.............  . t ■

RENDON pigiai didelis, švarus 
šviesus, apšildomas kambarys prie 
mažos šeimynos—patogu dėl gatvė- 
karių, kampinis namas. Mrs. Geshe, 
812 Wešt 33rd St.

KAMBARYS dėl vaikino arba 
ženotai porai. Gali vartoti ir virtu
vę. Renda pigi. Gera transportacija.

819 West 34th Place.

Sitiiation Warited
z Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bartenderį, 
esu teisingas ir negirtuoklis—per 
daug metų patyręs. Jeigu reikėtų, 
galėčiau ir inenegint. Pašaukite te
lefonu Canal 0243 arba Canal 
2670 Klauskit Steve.

*0'—
I III '...........  ilR'Iiill Į.I ■  .............   i

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Nuo $1,000 iki $25,000. Beveik 
visose apielinkėSe. 5% ilgam termi
nui. Mažas komisas.

Jei jūsų morgičiai baigiasi dar už 
kelių mėnesių, dabar geras laikas 
apsirūpinti su pinigais. Taipgi pas
kolos dėl budavoįimo namų. Turite 
turėti savo lotą. Galite pasiskirti 
savo kontraktorių. Kuriems reika
linga mažą paskolą niiO $50.00 iki 
$300.00 mes paskolinsim tik ant jū
sų parašo. *

NAMON. FINANCE CORP. 
6755 ŠO. Weštern Avė. 

Gtovehill 1038
Julius s Namon, Prezidentas

Personai
Asmenų Ieško

ESU Š8 metų amžiaus', linksmo 
budo ir gero karakteriaus. Turiu 
biskį nuosavybės. Ieškau vyro apsi- 
vedihiui, kuris irgi turėtų šiek tiek 
turto ir mylėtų linksiiią gyvenimu. 
Atsišaukite laišku 1789 So. Halsted 
Stfėėt, Bok 548.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardaviinai 1

PARSIDUODA taverna pilnai 
įrengta South Sidėje. Aukuos už 
cash. Kreiptės tarp 6-7; Yards 4328. 
Hodge.

. REIKALINGA patyrusi veiterka 
dirbti tavernoje; 548 Club, 548 W. 
63rd St .

PARDUOSIU labai pigiai gerą 
taverną, kur gali padaryti pinigų, 5 
kambariai viršuj—renda pigi.

5601 So. Carpenter St.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti kūdikį. Geri namai, reikės 
nakvoti. 4422 So. Talman Avė. 2nd 
floor.

MERGINA 25-35 padėti namų 
darbe, prižiūrėti kūdikį, būti, gera 
alga. Fairfax 8723 pb 7 vai. vak.

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

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai, gera vieta, viršuj 60 kambarių 
hotelis. Kostumerių netrūksta. 

1007 East 75th St.

MERGINA lengvam namų darbui, 
prižiūrėti 2 vaikus mažam apart- 
mente, $4.00, būti — tikri namai.

South Shore 5778.

PARDAVIMUI Grosernė ir De- 
ličatėsų krautuvė, "g eroj vietoj. Lie
tuvių ir lenkų apgyventa. 2542 W. 
45th Place.

JAUNA mergina, sąžininga, pati- 
kiama, bendram namų darbui — 
lengvas virimas, būti, nuolatihė.

Irving 0683.

REIKALINGA mergina dirbti 
Tavernoje už veiterką ir pagelbėti 
prie baro. 7427" So. Western.

PARSIDUODA Tavern pigiai 
Biznio kampas — amerikonų apie- 
linkė; 7200 So. Green.

PARSIDUODA Tavern — arba 
mainysiu ant grosernės. 2409 West 
47th Street.

MERGINA 18-35 bendram namų 
darbui be skalbimo, 3 suaugę, būti, 
lietuvė. Kreiptės Albany 7963 po 
1 valandos. 

Real Estate For Sale
Namai-ŽėmS Pardavimui

PARSIDUODA Taverno biznis, už 
pirmą teisingą pasiūlymą, arba pri
imsiu partnerį. Visi vėliausios ma
dos įtaisymai, geras bižnis, graži 
vieta, pigi renda, pardavimo prie
žastį patirsite ant' vietos. Kreipkitės 
vėlai vakarais. 6558-55 So. Kedzie 
Avenue. v

TIKRAS BlARGENAS 
dviejų aukštų muro namas; 85 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4.700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kitų bargenų.

Z 3. MICKEVICE and CO. 
6816. So.. Western. Ave^ 

Hemlock 0800

PARDAVJMUI moderniškas mė
sos marketas. Iš priežasties 2 biz
nių parduosiu pigiaL—biznis 'pel
ningas. 3239. So. Halsted St.

BARGENAS; K-ampinis. Tavernas/ 
tarp dviejų karlainių, penki kam
bariai, pigi renda. Biznis tiesiog 
aukso mainoš* Parduosiu nepapras
tai pigiai*« nes vienai nesukontro
liuojama. 2042 So. Halsted St*.

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

BARGENAI
Tam, kurio bus geriausia pasiūly

mas ir tinkamos apmdkėjftno sąlygos 
namai kurie yra šiais antrašais: 
2458 W.. 45th Rh, 2411 W. 46th. Sti, 

2462 Westi 46th’Haco.
šaukite Lafayette 6618.

PARSIDUODA biznių namai — 
“forkloseriai” ant 63 ir Kedzie Avė. 
dM«is niūrimi .... ............... $6500.00

Medinis Štdras ir flatas $8500.00 
....Ghicago Lawn Storas ir 
fintas ••••••

Ant 69• ir AsMand* Avė.
tryls flatai —t......

Storas ir keturi flatai 
kampas

Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Raitelio svarbus susi
rinkimai įvyks lytoji gruodžio 20 3 vai. po pietų San
daros 
karna 

Amerikos 
Ward
gruodžio 20 d. Hollywood svet., 2417 W. 43 St. 1 vai. po
piet. Atsilankymas yra būtinai reikalingas, nes bus valdy
bos rinkimas ir daug kitų, svarbių reikalų aptarti.

Paul J. Petraitis, rast.
Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” priešmetinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 20 d. 12:30 vai. poKpietų, Wesb Side 
Hali, 2242-44 W. 23 Pi. Bus rinkimas valdybos ateinan
tiems metams ir išgirsime raportų iš Jubiliejaus rengiamo 
komiteto, šis susirinkimas bus labai svarbus, tad atsilan
kykite. Atsilikę nariai su mokesčiais prašomi užsimokėti.

J. Žukauskas, pirm.,. Jeva Lukošiūte, f iii. rašt..
Gruodžio 19 dienų, 8 v. Vakare, N. Girdwainio name, 3223 So. 

Halsted st., įvyksta. Kupiškėnų Kultūros Draugijos prieš- 
metiniš susirinkimas. Bus renkama valdyba 1937 metams 
ir yra. daug svarbių reikalų aptarti. Visi draugijos nariai 
turit dalyvauti susirinkime, taipgi aitsivesti naujų narių. - 
, ' Valdyba.

Amerikos Lietuvių Kongreso Chičagos’ ir. apylinkių draugijų 
delegatų konferencija įvyks sekmadienį Lietuvių Auditori
joje kaipi 1:30 v. popiet. Visų, organizacijų delegatai malo
nėkite būti ir atvykti laiku. Sekretorius E. Mikužiutė.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks penkta-

Vienų Metų Mirties Sukaktuves.
f » '

J , a/ t
B f

DEL KALĖDŲ DOVANŲ!
Parsiduoda visokie rankų darbo 

daiktai — užtiesalai ant stalų lovų 
ir' komodų—Labai pigiai—-Padaro 
labai gražią . Kalėdų dovaną.
3659 So.* Halsted St. antros lubos 
užpakalyje. Galima matyti kasdien 
iki 9 vąkard.
H" 1 II IIHW—■■'■■■I    -I—-

i ♦

NAŠLE aukoja sunkų kaurą, 
tikrą, importuoto orie'ntalinio rašto, 
$13.50. 3930 Jackson, Ist; Van Bu- 
ren 107% ' , J

Mezgimo Dirbtuvės
________

THE BRIDGEPORT KNITTING 
' MILLS
F. Selemonavich

504 WEST 33-RD STREET 
Telefonas Victory 8486 .

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
u-ir vakarais ir skemadieinyis:

PARDAVIMUI Tavern, naujai į- 
rehgtas. Parduosiu pigiai. Geram 
biznio žmogui gera vieta. Ai P. 6403 
iSO. Kedzie Avė.

RĘSTAŲRANT pardavimui, dide
lis bargenas. Parsiduoda iš prie
žasties ligę& Atsišaukite pas Žydu
ką, 4707 So: Halsted St.

TAVERNAS priešais didžiausias 
StockyaMių dirbtuveš- ir 18 kamba
rių hotelis. Parduosiu šunamu* ar
ba mainysiu ‘ ant priVatiško namo 
Southsidėj^ iŠ priežasties pavargi
mo. 4346 SO; Ashland Avė.

$4200.00 
štoras ir 
$8599*00 

| ^$25/000.09 
68* ir Westem štoras ir trys 

flatai .....     $13,000.06
Ant Halsted ir 66 štoras ir 4 fla

tai, labai pigiai ant Western ir 71 
štoras ir 4 flatai. Pigiai 

Racine ir 72 štoras ir
flatas* . ........... a........... $6000.00

Ant Bridgęporto ir Halsted, St 
6 Storai ir 4 flatai .....   $17,000.0(1
. Marąuette MUnnor 3 Storiai ir 20 

flatų  ........  $50,000.00
Westsidėje štoras ir 3 flėtai su 

bizniu    .....................  SlOįOOOįOO
j Saugiausias inveatmentas yra. tai 
bizniavus- namus pirktu

KAZYS URNlRlSi 
4708 So. W4stern Avė. 

_ }■.. ■- ............. ■' ■
NOTION KRAUTUVE ant par

davimo, skersai gatves bažnyčia. 
Renda $25.00 Su garažu. Tel; Lafa
yette 6986, 4409- So. Fairfield; Avė.

PARSIDUODA ^4. kambarių hote
lis—įėjimas prlėš stokjardus* Par
duoda dėl menkos Sveikatos. .

4151 So. Halsted St. . ’

Maziiniėtas Dauskurdis
Frieš vienus metus, Gruodžio 22 d., 1935 m.

ŠI__. r .., .. ,,... „ „ ,. . . . ........ .
Nuo to laiko kai negailestinga mirtis išplėšė iš musų tarpo 

mums brangų asmenį— vis tebeliudi moteris Domicėlė, sunai: 
Klepieucas ir Edvardas, brolis Franciškus ir 3 pusbroliai: Jonas 
KataviČiris ir jo šeimyna, Juozapas Katavičius ir jo Šeimyna ir 
Petras Kisięlius ir 2 pųseser^s: Barbora Ramanauskienė ir jps 
šeimyna ir Veronika Grigaliūnienė ir jos šeimyna, ir taipgi Lie
tuvoje 4 broliai ir viena sesuo. -

Iš tos priežasties minėdami liūdnas sukaktuves, Utarhinke, 
Gruodžio 22 d., 1936 m., Nekalto Prasidėjimo f-lės šv. .parapijos 
bažnyčioje, 8-tą vai. ryto, atsibus už velionio sielą gedulingos 
pamaldos. v

Kviečiame visas gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose., Po pamaldų atsibus draugiški pietus — 
pokilis, į kurį taipgi visos giminės, draugai, kaimynai ir pažįsta
mi yraširdingdi' kviečiam^ Adresąs:

2543 West 45th St. Tel. Lafayette ,4^9,5

persiskyrė su. 
šiuo pasauliu mano mylimas vyras ir musų brangus tėvas.

mums brangų asmenį— vis tebeliudi moteris Domicėlė, sunai;

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS. visokio didžio su Cdit Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bilė kurio biznio iškaitant svarstyk
les! registorius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus. pirm negu pirkaite kitur.
^8. E. SOSTHEIM & SONS 

1915 SO. STATE STREET.
CALumet. 5269. 
(Naujoj Vietoj)

»"• 1 ' ........ ..... ———— • ——————
STOGDENGYSTE

Mes dengiame it pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame Klėties 
darbus.. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

pagei-

CO.

TAILOR BIZNĮ parduosiu pigiai, 
geroj apjelinkėj, daug tautų apgy
venta. Pirma apsižiūrėk kokia apie- 
linkė, kaip toli kriaučiai, kokios 

i praisos, nėra 49 centų. Adresas 
Naujienos, 1739 So. Halsted St; Box 
544, Randos $11, 2 kambariai ir 
štoras.

PARSIDUODA delikatesų, duondk, 
keksų, gyocerio ir visokių smulkme
nų krautuvė. Gerai išdirbtas kaipo 
geras Storas—nėra kompeticijęs. 
Renda $25.00, gyvenimui kambariai. 
Kaina $850.00 už viską. IšsimOkėjj- 
mui, jeigu reikalinga. 2856 North 
Halsted St.

PARSIDUODA Taverna. Priežda- 
tis — moters mirtis. 4559 South 
Wallace St.



kuris gali

Dykai dovanos visiems

CHARLEY & TONY MOTOR SALES

Svarbus Pranešimas

Prašo

šiais

ŠVIEŽIOS ŽUVYS

įvairus kitas jūrių maistas

DOMICĖLĖ PASKEVICIENE

kurs

GRUODŽIO 24 d., 1936

Sužeistų Žmonių NelaimiųJie Pelnėsi

gaują, po
Harold J. Allen, (kairėj)

Westsidietis
Krovelis va-

Beauty 
naują

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kuris išeis

6. Pranešimai iš Centro Ko 
miteto.

7. Dabartine padėtis Lietuvo

63rd ir Halsted 
Apielinkėj

General Motors Ra 
dio koncertas

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

PIERSANTI, žymus

Viešnia iš New Jer 
sey “Naujienose”

Vakar teisiamas 
už mergaitės iš- 

gėdinimą

Eleveiterių bendrovė žada at 
mokėti ir kitų žuvusiųjų šei 
mynoms.

RYTOJ ĮVYKS CHICAGOS ORGANIZACIJŲ 
DELEGATU KONFERENCIJA

, c) praktiški sumanymai.
11. Laiškų ir sveikinimų skai

tymas; aukos.
12. Komiteto rinkimas.
13. Konferencijos uždarymas

Atmokėjo $2,500 At 
lyginimo Eleveite- 
rio Nelaimės Aukos 

Giminėms

Selan’s System of Beauty Cul 
ture atidarė puikų ir didžiau 
sį “Beauty Parlor” South 
sidėje.

1. Konferencijos atidarymas 
(Komiteto pirmininkas).

2. Mandatų komisijos pasky
rimas.

3. Valdybos raportai:
a) pirmininko, sekretoriaus, 

iždininko.
b) diskusijos, raportų priė

mimas.
4. Mandatų komisijos rapor

tas. ^Prezidiumo sudarymas.
5. Dienotvarkės priėmimas.

Paskyrė jam $15,000 algos 
$10,000 jšliaidoms

“DIELES
opinija atsiliepia apie Chicagos 
rius.*, j

Sekmadienį po pietų Chica
gos Lietuvių Auditorijoje įvyks 
draugijų ir kliubų atstovų kon
ferencija. Ją šaukia Amerikos 
Lietuvių Kongreso Chicagos 
skyrius.

Konferencija prasidės 1:30 
vai. po pietų. Visi delegatai 
kviečiami būtinai atsilankyti.

žemiau paduodame konferen
cijos dienotvarkę:

Draugijų konferencijos 
dienotvarkė

W. M. WĄLKER

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

Kasdieną šviežus ešeriukai, lydekos, karpęs, oisteriai*ir

G. Reichman bran
genybių krautuvės 

sukaktis

Kalėdų Koncertas
yra žymus įvykis General Mo
tors radio koncertų eilėj — bus 
transliuojamas iŠ Flint (Michi- 
gan valstijoj) gruodžio 20 die-

ALEX R
3317 Sq. Halsted St.

WEST SIDE.
lietuvis, Francis
kar buvo teisiamas <pas miesto 
teisėją Dunne. Jis yra kaltina
mas mergaitės išgėdinimu 
Bridgeporte. Jis yra vienas iš 
daugelio piktadarių, kuriuos 
policiją suėmė ryšy su mergai
čių užpuldinėjimais miesto gat
vėse ir namuose. '

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir išmalevotaZ-Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dieną ir naktj.' Swimming Pool.

\ Phone CANAL 9560

SAVO BIZNĮ PERKĖLĖ Į NAUJA VIETA 
•1900 West Oakdale Avė.

, > (2900 NORTH)
Geri gėrimai ir valgiai. Kviečiu visus draugus ir pažįsta- 

; mus atsilankyti į naują vietą.
1 A . ■ ' '

“OBLAVOS AUKOS
ir William Edward Evans dar du vadai Chicagoje vei
kusios “Ambulance Chaserių” gaujos. Jie dirbo ranka 
raųkon su keliais advokatais, gydytojais ir ligoninėmis.

Naujienų-Tribune Photo

Tokiu vardu teisėjas ir visuomenes 
i “ambulance chase-

Buvo suimti jų du vadai, Lucien Plant (kairėj) 
ir Leo Nemerovski. Jie sulaikyti policijos nuodavoje 
tardymui. Naujienų-Tribune Photo

T0WN OF LAKE. — Minė
dama savo prekybinio 28 metų 
kilimo sukaktį G. Reichman’s 
brangenybių krautuvė paskelbė 
aukuojanti didį vertybių išpar
davimą. Duosianti dykai dova
nas visiems suaugusiems, atė-

Pirmadienį, gruodžio 12 d 
SELAN’S System of 
Cultųre atsikraustė 
vietą adresu 6404 S. Halsted

Visi tie yra
Turime ir Excelsiors ' akordionų, 
kurie skaitomi pasauly geriausi.

Vartoti 120 basų $60.00 ik 
daugiau.

šitos kainos susidaro kartu su 
musų išlaidomis.

LEO PIERSANTI 
930 Blue Island Avė. prie Taylor 

Monroe 1333.

Vakar rytą “Naujienose” lan
kėsi drg. A. G. Jatužienė, iŠ 
New Jersey valstijos.

Ji aplankė redakciją ir ap
žiurėjo “Naujienų” įstaigą. Ji 
važiuoja į California pas savo 
dukterį,’kuri ten gyvena, ište
kėjusi už “Saratoga” karo lai
vo radio operatorių.

Drg. Jatužis gyvena Belaire 
miestelyje, 8345 River Road, 
N. J., netoli Philadelphijos, Pa.

Ją šaukia Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyrius

Eleveiterių bendrovė vakar 
sumokėjo $2,500 atlyginimo 
Granville Avenue nelaimėje už
mušto žmogaus giminėms.

Pinigus gavo įpėdiniai Neil 
B. Wilson, 1223 Jarvis avenue, 
kuris žuvo bevažiuodamas ele
veiterių bendrovės mędįpį^pie 
vagone. Į tą vagoną įvažiavo 
plieninis North Shore trauki
nys.

Teisėjas O’Connell palikimų 
teisme $2,500 sumą patvirtino.

Bendrovė yra pasiryžusi at
mokėti pinigus ir šeimynoms 10 
kitų žmonių, kurie žuvo toje 
tragedijoje. Ji įvyko apie mė
nesį laiko atgal prie Granville 
avenue stoties.

(Paveikslai paskutiniam pus 
lapyje)

Po karštų ginčų 
iššaukti skilimą tarp progresy
vių ir atžagareivių, repubjiko- 
nų partija nutarė palikti pir
mininku John Hamiltoną. Jisai 
buvo partijos kandidato į pre
zidentus, Landono kampanijos 
vedėjas. ■

Rinkimams nepasisekus, Ha
miltonas pasiūlė rezignaciją iš 
partijos vadovybes, bet atžaga
reivių kontroliuojamas centro 
komitetas jos nepriėmę.

Partijos
Chicagos 
būtyje. New Yorko kongresme
nas, Hamilton Fish, vadovavo 
opozicijos spėkoms.

Susirnkusieji paskyrė Hamil
tonui $15,000 algos; ir $10,000 
išlaidoms.

*18:00
42.50
65.50
82.50

nauji akordionai.

Per paskutinius 10 metų ši 
įstaiga buvo adresu prie 63 ir 
Ashland gatvių, bet biznis taip 
sparčiai augo, kad turėjo už
imti daug didesnę vietą. Da
bartiniai namai užima 710,000 
ketvirtainių pėdų ir yra be jo
kio perdėjimo didžiausia ir mo
derniškiausia. “Beauty7’ įstaiga 
Southsidėje.

Pas SELAN’S randasi vėliau
si įrengimai ir patogumai, ra
kandai, dekoracijos ir t. t

čia duoda visokiausį patar
navimą moterims, kaip tai: 
“Finger Waves”, visokių “Per- 
manents”, “Hot Oil Treat- 
ments” dėl slenkančių plaukų, 
“Body and facial massages” ir 
t. t. už labai prieinamas kai
nas.

jus į krautuvę, nors ir nieko 
nepirktum ir, beto, dalysianti 
ir Kalėdų čekius. Iš dovanų 
paminėtina yra pioterų veidro
dėliai šū gimtadienio brangak
menių sąrašu viršely.

Gi Kalėdų čekių paslaptis su
sidaro tame, kad kiekvienas 
gavęs tokį čekį negali jo iškeis
ti bankose, o tik pirkdamas toj 
krautuvėje už $24.75 ar dau
giau. Jei pirksi už $15.00, tai 
čekis bus vertas tik $2.50 ir 
tik $1.00, jei pirksi už $10.00.

Rep. X. Y.

JŪSŲ KĄLEDŲ 
PASVEIKINIMAI 

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIERIUSr . . .....

NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS.

Taipgi SELAN’S yra pripa
žinta kaipo pirmos rųšies mo
kykla “Beauty Culture”. Klia- 
so& dienomis ir vakarais. Kita 
mokykla yra Northsidėj.

Norėdamos daugiau informa
cijų apie SELAN’S JS/STEM 
OF BEAUTY CULTURE rašy
kit man atvirutę, 1739 South 
Halsted St., arba pašaukit Nau
jienos, Canal 8500. r

Padarę vizitą pas SELAN’S 
malonėkite pažymėti, kad skai
tėt šį pranešimą.

• J. Zymont.

PADARIUSI “OBLAVĄ’’ —- Prieš Chicagos “ambulance chaserių
licija suėmė ir tris moteriškes. Iš kairės, dešinėn, Mrs. Lucien Plant, Miss Eliza- 
beth Dickinson, jos duktė, ir tyirs. Estelle Galiant. Jos buvo suimtos kartu su keliais 
vyrais už bandymą pasipelnyti iš sužeistų žmonių nelaimių. Policija konfinskavo 
daug dokumentų, kurie įvelia kelioliką daktarųir advokatų.

Naujienų-Tribune Photo

T0WN OF LAKE. — Kiek 
laiko atgal “Naujienose” buvo 
pranešta, kad dingo jaunas 
townoflakietis, Juozas Bandža. 
Jis nežinia kur pražuvo su 
dviejais kitais lietuviais jau
nuoliais.

Yra gautos žinios, kad Ban
dža buVęs užtiktas Pittsburghe, 
Pennsylvanijoje. Jisai buvęs 
ieškomas už apiplėšimo papildy
mą. Kiti du jaunuoliai buvę 
atrasti. ’

a) referatas 
. b) diskusijos.

8. Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjimas:

a) prakalbos Ch. L. Audito- 
rijnje ir kolonijose
‘ b) aukų rinkimo vajus: nuo 
vasario 7 iki vasario 16 d.

9. Kova prieš fašistišką pro
pagandą:

a) referatas
b) diskusijos.
10. Kultūrinis darbas:
a) referatas
b) kultūrinis bendravimas su 

Lietuva

ną 10 valandą vakare tinklu 
NBC-WEAF 60 stočių.

Koncerto pildyme dalyvaus 
Rose Bampton, žymi Metropo
litan operos kontralto. Be to, 
dainuos iš 1,000 balsų suside
dąs General Motors choras, gaį 
būt didžiausias pramoninis 
choras pasauly.

Diriguos p. Erno Rapee, o 
choristams vadovaus choro ve
dėjas Eduard Ossko. Pačioj sa
lėj mieste Flint, iš kur prog
ramas bus transliuojamas, tiki
masi susirinks žmonių daugiau 
kaip 6,000. Kaip žinoma, Flinte 
randasi didelės General Motors 
dirbtuvės.

Chicagos ir apylinkės lietuviams pranešama, kad A. 
Kasiulis, gerai patyręs automobilių bizny, pirmiau buvęs 
tame bizny, dabar vėl sugrįžo į tą biznį. Parduoda geros 
De Soto ir Plymouth išdirbystės karus ir taiso senus.

3967-69 ARCHER AVENUE 
Telefonas LAFAYETTE 3967

SAVININKAI A. KASIULIS and CH. WASZAK

akordionų 
mokytojas, duoda užtikrintas pa
mokas pradedantiems ir jau pa
žengusiems mokiniams.

Turime taipgi akordionų bar- 
genų;

12 basų
48 basų
80 basų

120 basų

“SYRENA” RESTAURANTAS
kad jūs užsisakytumėte vietą dėl pasitikimo Naujų Metų 

anksto, galite rengti ir party
Po $2.50 ypatai.

metais vieta labai puikiai ištaisyta.
rezervacijų šaukite Lafayette 2120

1825 W. 47;St., Chicago.
Mes speciąlizuojąmes dėl bankietų, party ir vestuvių su 

fi Amerikonišku ir Europišku stilium.

PIGIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ 
DOVANAS

Geriausia Kalėdų Dovana yra 
auksiniai daiktai, kurie turi 
didžiausią vertę ir lieka at
minty visados.

JUNIEVICZ
Chicago, III.

• V •$■'-it'■ ••i"---

Republikonai Pasili
ko Pirmininku John 

Hamiltoną

NAUJIENOS, Chicago, Iii. , ■)

Juozas Bandža bu 
vęs užtiktas Pitts- 

burghe
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Lietuvoje)

-Ūkininko sūnūs.

um

Dideli patrijotai

NAUJIENŲ
IŠKILMINGAS METINIS

Iš žmonių piešiama paskutinis skatikas Romos trustui

SAKALŲ SVETAINĖJE
S1EKMADIENYJ

ir gana. Dabar

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

fyo kraštui nusipelnę ir kurio 
savo vaikus dar taip neseniai 
leido

NEffYEAR 1937CHRISTMAS 1936
supuvusio 
venusio -

gijos nevalios ne tik tirkšlie- 
čius, bet ir visus Lietuvos gy
ventoj us. Kiekvienam musų su
prantama, kad jeigu šitas kleri
kalų sąmokslas apiplėšti Tirkš
lių parapijos ūkininkus, užde
dant ant jų neteisingus mo
kesčius, pavyktų, tai visokiems 
kolektavimams po prievarta ne
bebūtų jokio galo. Užteks kle-

■ PIETŲ LAIKAS 34 GHICAGOS WPA STREIKIERIAMS, kurie laiko “okupa
vę’’ WPA raštinę Chicagos Mercharidise Mart. Jie protestuoja prieš darbininkų 
atleidinėjimą. Jie pasiryžę pasilikti raštinėje kad ir per visą žiemą.

/ ' L u- Naujienų-Tribune Photo

bonui ar jo pagelbininkui užsi
manyti ko nors naujo, kaip va: 
naujų altorių, vargonų, varpų 
ar klebonijos, — ir darbo žmo
nės bus priversti tų niekšų gei
dulius patenkinti, nors reikėtų 
paskutinę karvę ar arklj par
duoti.

vokiečių ar lenkų gim
naziją mokytis, o pinigus dėjo 
j vokiečių banką. Tik kai ke
letas metų iš visų kraštų pra
dėta spaudos alermuoti, kad pa
galiau gėda turėti valstybinę 
tarnybą Lietuvoje ir vaikus 
leisti į svetimas mokyklas, jie 
savo vaikus atsiėmė iš lenkų 
ir vokiečių gimnazijų. Vokie
čių gimnazija dabar Kaune 
dėlto liko apytuštė, nes be lie
tuvių ir žydai savo vaikus iš 
vokiečių gimnazijos atsiėmė. 
Vieni ir kiti dabar vaikus lei
džia pas savuosius mokyta 
Bety pinigus, pinigus kaip kas 
laikė užsienyje, užsienio ban
kuose, ypkč švęrcarijoje . ir čia 
jtibs nelaimė ištiko. Užsienyje 
pinigai nuvertinti, tame skai
čiuje ir Šveicarijoje, taigi ir čia 
tiems šaudiniams patrijotams 
smūgis, skaudūs^ smūgis.

Dabar jau kaip kas iš jų su
sigriebė ir patylomis iš Užsie
nio savo pinigus grąžina atgal 
i Lietuvą . . . Susiprato!

O, taip, dabar daug kas iš jų 
liko dideli lito patrijotai ir jo 
garbintojai. Didžiuojasi, kad li
tas tvirtai laikosi!

Ir reikia laukti ir manyti, 
kad litas kadrilio nešoks, bent 
šiuo laiku nesijaučia, kad jis 
pradėtu šokinėti, nes nėra kas 
gerai pradėtų smuikuoti ir li
tą tiek savo muzika sužavėtų, 
kad jis šokti pradėtų! \

kišką propagandą, kuris vėliau 
daug bendro turėjo su vokiečių 
hitlerizmu. . , 7 «

Taigi, tie Lietuvos šiaudiniai 
patriotai dabar kremta savo 
pirštus ir sakysit turi rausti iš 
gėdos! Ne. Jų akys tokių durnų 
nebijo. J. Lapenas, kurio, ro
dos, keletas dešimčių tukstan 
čių, jei ne šimtas, žuvo, dėl ši
to labai nesisarmatija!

Galėčiau čia daug pavardžių 
išvardyti, kurie tame banke tu
rėjo savo indėlius, kurie arti
mai su juo bendradarbiavo, 
bet tai nėra taip svarbu juos 
visus jvardžiai žinoti. Faktas 
lieka faktu, kad tokių šiaudinių 
patriotų butą nemaža.

Taip, tai vis tie patrijotai, ku
rie gaudami geras algas sako
si esą dideli lietuviai, daug ša-

buvęs 
iki Šiai 
net ne- 
tai ga- 
asmens

Ufith u/armest greetmgs 
and good unshes...

skerdžia vaikus ir moteris. Ir 
kraujas vien dėl to, kad darbo 
žmonės atsisakė atiduoti tiems 
dykaduoniams savo paskutinį 
kruvinu prakaitu uždirbtą ska
tiką. Mes, amerikiečiai,. negali
me daleisŲ, kad tas pats pasi
kartotų Lietuvoje. Dabar dar 
ne vėlu eiti pagelbon musų bro
liams ir seselėms, padėti kovo
je už, sąžinės laisvę, žmonišku
mo principus, apginti juos nuo

- savo dienas atgy- 
bet žmonių kraujo 

tebetrokštančio juodojo kleri
kalizmo. Mes Čia turime susi
tvėrusius komitetus demokrati
nei tvarkai Lietuvoje atsteigti. 
Rašykimės į tuos komitetus,

Kaune dabar eina labai įdo
mi vokiečių banko byla. Ji ne 
tiek įdomi, kad jo vadai varė 
pusėtiną šmugelį, kad pridirbo 
virš milijono nuostolių, kad to 
banko palaikymui gavo pašal
pas iš Vokietijos, kad tasai 
bankas varė vokišką politiką 
Ne, visa tai jau nėra taip įdo-j 
m u, nes prie tokių naujienų, 
jau daugelis .priprato ir jomis 
nustojo ijdomavęsi. Ar ne vis- 
vien, ar vienu žuliku daugiau, 
ar mažiau bus, jie taip greit 
neišnyks. Bet tos bylos pats 
cimusas tame, kad Vokiečių 
banke daug kas iŠ lietuvių pa
triotų laikė savo indėlius) ir da
bar tie indėliai dingo., nes tas 
bankas jau keletas metų kaip 
subankrutijo. Taigi kaip kas iš 
lietuvių tariamųjų patriotų, vi
suomenėje aukštai pakilusių, 
nepasitikėjo savo valstybės ban
kais, netikėjo lietuvių visuome
nės bankais ir nešė savo pini
gus j vokiečių banką, į tą ban-

—F———1 !■ ■ * w*»»*—*«*^« I Ibi i, ..... i .^u i .m ii i i—nf.---r.

Chicago, III., šeštadienis, Gruodžio-Dectember I? d., 1236

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS. FEPERAp WPOSITJNSURANCE CORPORATION

Nesakau, kad visa Lietuva 
tokia savinapdiška paliko, ne
sakau) kad j vįsi Žymesni Lietu 
vos visuomenės šulai Lietuvos 
padėtimi nebūtų pasitikėję. Juk 
jei butų buvę kitaip, Lietuva 
nebūtų ant kojų galėjusi atsi
stoti, bet kad buvo ir yra daug 
tokių, kuriems patrijotais būti 
gerai apisirpojtėjo, tai negičija- 
mas faktas. Kas Lietuvos ge
rovei, jos žihohių labui jdaug 
yra pasiaukojęs, o kas dėlto 
gerai nutuko. Nutuko Lietuvos 
duoną valgydamas ir savo iš
teklius pas svetimus laikyda
mas. O, šitie Vyrai ir dabar nė
ra nuskriausti it męs jjems dėl 
vokiečių bankų bankroto užuo
jautos nerrikšim!
r Taigi*, y^ęlėčiųbanko byla 
pravėrė dųri& ir visai - netikė
tai parodė kai kurių Lietuvos 
šiaudinių patrijotų veidą. Tai 
tiek ši byla yra įdomi., 

: Milijonas litų hustolįų! Mili
jonas litų dingo iš kai kurių 
Lietuvos ipajbrijotų kišenių, , ar
ba kaip kas sako: milijonas li
tų buvo sunešta vokiečių kultū
rai Lietuvoje palaikyti!

Gal kaip kas užklaus, 
kaip dabar tie patrijotai jau
čiasi, ar jie nepašalinti iš už
imamų valstybės ir visuomenės 
tarnybų! O kam tai reikia da
ryti. Jeiį šitokia operacija butų 
padaryta, ji labiau butų skaudi 
ir keliomis dešimtimis, jei ne 
šimtais' Lietuvoje patri j otų su
mažėtų! Lietuvis kantrus.!

Š. m. liepos 1 d. sudegė Tir
kšlių parapijos medinė bažny
čia. Tapo suorganizuotas baž
nyčios komitetas iš klerikalų 
pastumdėlių. Tas komitetas tuoj 
ėmėsi darbo ir apdėjo visus u- 
kininkus “liuosnoriu” 3-jų me
tų mokesčiu bažnyčios atstaty
mo reikalui: po 3 litus į metus 
nuo kiekvieno žemės hektaro. 
Tokių budu užkrauta ant kiek
vieno Tirkšliečio ūkininko Ro
mos trusto naudai po 9 litus 
nuo ha. Buvo pasakyta daug 
karštų pamokslų, gązdinta vel
niu ir pragaru, bet žmonės ne
neša tų litų 
sugalvotai kitoks triksas. Sulig 
ką tili gautų iš Lietuvos nuo 
mano giminaičio laiškų, minėtas 
bažnyčios komitetas pasisavino 
sau diktatorišką galią ir jau de
da pastangas per valsčių tą 
“liuosnorj’’ mokestį sujungti su 
žemės mokesčiu, šioms užgai
doms komitetas tikisi gaut&pil- 
ną palaiminimą iš Smetonos' taikančius Ispanijos Mones,

filologai, istorikai ir 
archeologai įrodinėjo, kad 
Prūsų Lietuva jau nuo senų 
laikų buvo lietuvių tautos pa
dermių apgyventa. Jie rim
tai įrodinėjo, kad tai tos lie
tuvių tautos padermės nebu
vę kokie nors nukariautojai, 
kurie butų čia kitas tautas iš
stūmę. Vargu šitas kraštas 
buvęs kieno kito seniau gy
venamas. Dabar vokiečių, 
kaip kas iš mokslininkų hitle
riško svaigulio pagauti įrodi
nėja, kad čia tame krašte lie
tuviai buvę ateiviai, kad net 
pačios dabartinės Lietuvos 
centre lietuvių seniau nebu
vę, kad tai tik vėliau atė- 
jį į šituos kraštus. Suprask, 
lietuviai čia kitas tautas yra 
išstūmę ir tos kitos tautos tai 
buvę ne kas kitas, tik germa
nų tautos padermės...

\ O kaip kas iš lenkų, irgi fa
šizmo prisigėrusių? va mok
slininkų, mėgina. .įrodyti, kad 
seniau tose vietose gyventa 
slavų padermių, suprask len- 

kiti lyg 
sako, 
lenkų 
kraštą 
istori-

Lietuvos Gyvenimo 
Kasdieninybės

KLERIKALAI NORI ATGAIVINTI INKVI 
ZICIJA LIETUVOJE

kų. Taigi vieni ir 
šių dienų politikams 
kad tiek vokiečių, tiek 
pretenzijos į ' Lietuvos 
yra visai rimtos ir net 
ja paremtos...

Štai jau kuriais keliais ei- 
no mokslas ir kam jis drįsta 
tarnauti!

Čia visa tai suminėjau tik 
dėl to, kad patyrus, kur veda 
fišizmas mokslą ir kokios 
nuotaikos dabar esame kai 
kuriose Europos vietose.

Sakysit, tai didelio čia daik
to, jei kas taip mano. Žino
ma, jei kuris nors eilinis žmo
gus šitaip mėgintų įrodinėti, tai 
tiek to. Skonio reikalas, o 
dėl skonio ne labai ginčijama
si. Bet kuomet universiteto 
profesoriai, imasi falsifikuoti 
faktus ir eina aklon fašizmo 
tarnybon, tai galima paklau
sti, kam gi mokslas, kaip kur, 
šiandien Europoje tarnauja?

gu nemokėsi žemės .mokesčio, 
tai tavo ūkį parduos iš varžy
tynių. Kas išdrįs tokiam chuli
ganiškam darbui pasipriešinti, 
tam tautiška valdžia uždarys 
burną. Policija imsis žvėriško 
darbo, kalėjimai suplauks nau
jų burdingierių, teismai pradės 
smarkiau veikti* o gal kiek biz- 
nio. padarys ir amunicijos fab
rikantams, nes ir praeityje ūki 
pinkams bei darbininkams kul
kų nesigailėta.

Jau tapo panaikinta baudžia- 
va-vergija, pasaulis pradeda at
busti, kulturėti 
skiriama nuo valstybės, įveda
mą ei vile metrikaciją, steigia
ma laisvamanių kapinės ir t.t., 
bąt dar ne visur, nes klerikalų 
lizdas ir' ponija kovoja prieš 
tas reformas, kad tik kiek pra
ilginus savo lėbavimo dienas. 
Mes šiandien matome, kaip ku
nigai ir jų pakalikai sw ginklu 
rankose einą prieš laisvai pro-

Kaip kur Europoje stipriai 
fašizmu atmieštas nacionaliz
mas ir numirusiems neduoda 
ramybės- Jis stengiasi įsi
skverbti į visas gyvenimo pu
ses, savo purvinomis kojomis 
rioglina į mokslo sritį, falsi
fikuoja jo faktus ir net žmo
nijos praeities istoriją nori 
sau palemžti ir savais dažais 
nudažyti.

Jau daug metų atgal, ne 
kas kitas, kaip vokiečių mo
kovai

cialistų, kurie kokybės žvilgs
niu visai drąsiai konkuruoja su 
valstybine degtine.

Del šitų degtindarių gaudy
mo su policija būva- nemaža 
nesusipratimų. Aišku, jei ūki
ninkų medžiaginė būklė butų 
stipresnė, vargu kas iŠ jų im
tųsi šitokio amato. Juo labiau 
nedėkingas tasai amatas, nes 
suimtieji už degtinės darymą 
yra skaudžiai baudžiami, bet 
vis dėlto toji savos rūšies pra
monės šaka plinta. Dar kas į- 
domu, kad čia Lietuva kaip ir 
skirtingais rajonais yra pasi
skirsčius, taip sakant, pagal 
savo pramonės specialybę, štai, 
Biržų krašte visur smarkiai da
romas naminis alus. Jo daroma 
labai daug ir daromas visai vy
kęs. Kapsai išsispecializavę, kad 
pas juos galite spiritą užsakyti 
nurodant jo stiprumo laipsnį.

Žemaitijoje daromas degtinės 
falsifikatas ir, be to, čia daug 
žmonės vartoja anodijaus. Tai 
pusėtinai sveikatai kenksmin- 
daiktas.

Taigi, visais tais atsitikimais 
policijai yra darbo. O jei turė
sime galvoje buvusius ūkininkų 
neramumus ir policijos dabar 
pasidarusį kaime visai nepopu 
liarumą, tai bus aišku, kad tuos 
degtindarius surasti nėra leng
vas daiktas. O juo labiau, kad 
tie degtindariai turi ir kaip ku
rių politinių motyvų. Girdi, ne
gerkit valstybines degtinės, nes 
tuo pačiu remiate valdžią,, pir
kit štai pačių ūkininkų da’rytą' 
spiritą, iš to tik ūkininkams 
bus gera nauda. Taigi čia biz
nis šiuo laiku derinamas su pa
šlijusia politika.

Degtindariai
Jau busit gavę žinią apie 

Gižų atsitikimą. Jau žinot, 
kad tenais nušautas policijos 
nuovados viršininkas * Lietuv
ninkas. ' Lietuvninkas buvęs 
savo pareigose labai stropus. 
Jis atsidėjęs gaudė degtinda
rius ir naikino opoziciją.

Aovęs tą viršininką 
tiktai vienas asmuo ir 
dienai nėra suimta? ir 
ra jokių įtarimų kas 
Įėjo padaryti. Už to 
suėmimą paskirta pusantro 
tūkstančio litų. Kitose vieto
se taip pat buvę nesusiprati
mų su policija. Visa tai vis 
dar įrodo Jr patvirtina, kad 
nėra' taip visai ramu, kaip 
atrodo.

Ga| bent kiek nusistebėsit, 
kad Lietuvoje yra degtindarių. 
O jų yra pusėtinai. Mat, rugiai 
visai pigus, o valstybinė deg
tinė brangi. Tai visais atve
jais apsimoka varyti iš rugių 
degtinę. Pelnas neabejotinas. 
Yra tokių gerų toje srityje spe-



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, gruod. 49, 1936

PATOBULINIMAS DEL AIŠKUMO

jie ims

JUOKAI
PADAUŽŲ FILOSOFIJA

TERRA INCOGN1TA

vald'

PIANO

GĖRIMUBARGENAI
RUM 90 Pf. PUSE GALIONO

SOUTH SIDE BREVVING COMPANY
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8.20

6.75
6.25
6.50
7.00

10.75
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7.40
7.50
7.95

5.65 
6.00 
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7.15 
7.25 
7 70

5.50 
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6.00 
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11.25
11 25
9.25
9.70
9.25
9.40

13.90

2.15
2.30 
2.35 
2.45

1.80 
1.96 
2.00
2.15

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jiė žinoį kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro-

mergina, 
Orlo-

šidse krautuvėse 
žaislų <

ATVAŽIUOKITE

2536-40 W. 63r<J St,
Tel. Hemlock 8400

parode 
tikrąjį veidą. Jis atgabeno 

Tarankanovą į Peterburgą ir 
įdavė ją carienei Katrei, kuri

“Bis,„ bis! Pakartok!’1 
nusamdytieji’ patriotai 
“Mus jokių partijų/

Keletas Istorinių Žinių 
Apie Nežmonikumą

METŲ SENA- KEN- 
TUCKY Degtine, Pt.
MĘTŲ SENA 
90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA 
100 Proof, Kvorta 
OLD HICKORY 18 
mėnesių sena. Kvorta 
METŲ SENA tikra, 
ruginę, 100 Proof

Visiems yrą aišku*, kad kiek
vieno dalyko aiškintojas pri
valo jį išaiškinti tiek aiškiai, 
kad jis pasidarytų aiškus net 
ir tiems, kurie prie plačių aiš
kinimų nėra prr ’ ę, nes kada 
aiškumo nėra apie neaiškius 
dalykus, aiškintojas turi aiš
kintis be galo, kodėl jis aiš
kiai neišaiškino neaiškius ne
aiškumus, iš ko dabar pasi
daro aišku, kodėl mes taip aiš
kiai stovime už aiškumą.

Urmo (Vhpįesą^) kąinopiis prt* 
staįo į alinęs ir kitką įstaigas. Vi? 
suomei, kreįpkit^ pas NORKŲ, 
kur ^gąųsite greitį ir, teisingą patar-

i. O to 
blogumo, kuris raudona gija 
eina per visą žmonijos istori
ją, žmpnės nusikratys tik ta
da, kada šalia savo medžiagi
nės kultūros kėlimo 
daugiau rūpintis ir savo sie
los kultūrą, kada įsikals sau ne 
tik į galvą, bet ir į širdį se
niai pasakytus žodžius:—“ne
daryk kitąjn to, kas pačiam 
netinka”. Kol to nebus, tol ne
bus gero sugyvenimo, toli isto
rijos puslapius terš panašus į 
aukščiau1 aprašytosius faktai.

P. K.

__ ________ ____ ___ __ žingeidžiausių 
dėl berniukų ir mergaičių. Taipgi ir dėl suaugusių. 
ŠOKITE V ~___ ‘‘

NAUDINGOS DOVANOS DYKAI KIEKVIENAM 
KOSTUMERIUI!

Lengvus Išmokėjimai. , t
Krautuvės atdaros Nedelioj nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. popiet, ir vakarais iki lOtos valandos iki Kalėdų.

Vaikinui ar Sunui
Naujas Radio

$7-95
ir aukščiau

Ar jus pastebėjote, kad kuo
met kalbėtojai patys rašo ži
nias apie savo prakalbas, kuo
met muzikantai rašo apie sa
vo gabumus, kuomet daininin
kai rašo apie savo koncertus, 
operas ir operetes, kuomet ak
toriai ir režisieriai rašo apie 
jų statytus veikalus, skaityto
jas aiškiai supranta, kad vis
kas buvo tobula. Kitaip ir bū
ti negalėjo;

Nors laikraščiai jau pusėti
nai praktikuoja tą metodą, kad 
pašaliniai kritikai negautų 
progos savo žodį tarti, tačiaus 
reikėtų galutinai uždrausti. 
Kiekvienas lai rašo tik apie 
save ir pasirašo slapyvardžiu, 
o kurie-turi drąsos, o tokių 
kartais atsiranda, tie ir save 
išgyrę galį savo tikrąją pa
vardę padėti korespondencijęs 
pabaigoj.

padėti jai nuversti Katre ir at
gauti sostą. Naivi 
kuri taip pat įsimylėjo 
vą, ėmė taip juo -pasitikėtu jog 
davėsi nuvedama į stovėjusi 
uoste rusų karo laivą, kuriuo, 
ji buvo kviečiama navą tik pa
sivažinėtu Bet Igjye kunigaik
štytė buvo areštuotą 'ię čia 
klastingasis Orlovas 
savo

Orlovu , dar Itali j o j. Po 
jo motiną iš vandens, metų ar dviejų Tarakanova su 

kūdikiu buvo prigirdytą 
elgtis be jokių kalėjimo rusyi* į kurį' carie- 

buyo prileista

>anv
ėl. Yards 2470

Vėliausios mados “Marble ... . *• ' Z J*
Shpoting Gamės”

87c

MERGINAI
Cedar Medžio Dėžė

ir augšČiau

ją nuomonę, kuri sako, kad 
žmogaus prigimtis paliko, kaip 
buvus, žvėriška.

*Sako, kad gilioj senovėj, kada 
žmogus turėjo plikom rankom 
kovoti, su žiauria gamta ir jos 
kjiutimis, jis negalėjęs nebūti 
žiauriu. Jis turėjo žudyti, kad 
npbutų nužudytas pats, turėjo 
e&ti kitą, kad kitas nesuėstų 
jo. Gyvenimas buvo sunkus ir 
galėjo išsilaikyti tik tas, kas 
turėjo kietesnę kumštį ir aš
tresnius dantis.

Kai žmogus išmoko arti že
mę, statytis namus, pasigamin
ti ugnį ir ginklus bei darbo 
magius, gyvenimas daug leng
vesnis pasidarė. Bet istorija ro
do, kad pasitaiko žmonių, ku
riuose pasireiškia žmogaus pir
minės prigimties žymių. Tiesa, 
tokius žmones neląikoma nor
maliais, jie vadinami išsigimė
liais, tačiau jų budo žiaurios

yra žmo
giškos prigimties, čia ir pa- 
minėsim kelių tokių žmonių is
torijas.

Tur būt, nemaža kas iš “L. 
Ūkininko” skaitytojų bus skai
tę ar bent girdėję apie tokį Ro
mos imperatorių Neroną, kuris 
viešpatavo ankstybaisiais krikš
čionybės laikais ir buvo labai 
žiaurus. Tam žmogui nieko, ro
dos, netruko viskuo jis buvo 
pertekęs ir atrodo, galėjo būti 
gyvenimu patenkintas, . Bet iš 
•tikrųjų jis buvo viskuo nepa
tenkintas, .visų neapkentė ir 
stengėsi, daryti tik pikto, o ne 
gero. Tai buvo tikrai žvėris 
žmogaus pavidale, kuris kan
kindavo ir žudydavo žmones 
tiktai todėl, kad tas jam buvo 
malonu. Jis neapkentė net sa
vo tikros motinos, ir kelis kar
tus kėsinosi ją nužudyti, kol, 
pagaliau, ir nužudė. Istorija pa
sakoja, kad iš pradžių Nero- 
nąs mėginęs savo motiną nu
nuodyti, įpildamas jai nuodų j 
valgį, beit tas nepavykę, nes 
Nerono motina, laiku sužino
jusi apie sunaus sumanymą ir 
apsisaugojusi. Tada Neronas 
sugalvojęs kitą budą. Jis lie
pė vienam meisteriui pertaisyti 
jo motinos miegamajam kam
bary lubas taip, kad, paleidus 
lubos nukristu ir užmuštu lo
voje gulinčią moterį. Meisteris 
iubas pertaisė, bet. kažkam iš
plepėjo paslaptį, kuri pasidarė 
tuojau žinoma ir Nerono moti
nai, kuri apleido klastipgo sū
naus rumus ir išsikėlė gyventi 
kitur. Bet Neronas nenurimo. 
Jis įsakė padirbdinti tokį laivą, 
kuris, išplaukęs į jurą, suirtų, 
sukiuždamas į dalis. Ir paliepė 
laįyyn’O vadui pakviesti į tą 
laivą jo motiną. Toji, nieko ne
žinodama, kvietimą priėmė,

bet vos tik laivas išplaukė į nęląimingą kunigaikštytę pa- pasauly dar ir šiandien 
jurą, bematant jis sukiužo ir tupdė. į kalėjimą. Kalėjime jai ” 
Nerono motina atsidūrė vande- gimė kūdikis, kuri jį sugyve 
ny. Bet ir šį kartą Neroniif ne 
pasisek 
ištraukė ir išgelbėjo. Tada Ne- savo 
ronas nutarė 
ceremonijų—suuodęs savo mo- nes įsakymu 
tinos gyvenamą vietą, pasiun- vandens.
tė vieną savo ištikimą pakali-, Pasakodama, šį įvykį, istori
ką, kuris ją ir nužudė. Bet ir ja atestuoja grafą Orlovą kaip 
pats Neronas ilgainiui sušilau- vieną . didžiausių niekšų. Visai 
kc galo, nė kiek negeresnio 
buvo nuverstas nuo imperąto- trūksta 
riaus sosto, mėgino bėgti ir ta- bių, neapykantos 
po nudurtas Romos apylinkėse.

Istorija žino ir daugiau tokių 
žiaurių ir piktų žmonių, ir ne 
tik vyrų, bet ir moterų. Antai, 
Burgundijoj, dabartinėj Pran
cūzijoj, šeštame šimtmety, gy
venęs karalius Huntramas ir 
•turėjęs žmoną, vardu, Auątrar 
childą, Ši moteris, kuriai liki
mas lėmė būti karaliene, ir 
daugelio žmonių valdove, buvu
si tokia žiauri, jog būdavusi 
labai nepatenkinta, jei kurią 
dieną negaudavusi pamatyti žu
dant ar kankinant žmogų. Jai 
karaliaujant, Burgundijoj buvę 
nuteista mirti be jokios kaltės 
ar bent rimtesnės priežasties 
tūkstančiai žinonių. žvėrišku
mas ir kraujageriškumas taip 
giliai buvo įsišaknijęs šios bai
sios moters—karalienės širdyje, 
jog net mirdama ji dar tebe
galvojo tik apie žmonių žudy
mą. Prieš mirtį ji susirgo kaž
kokia sunkia liga, nuo kurios 
ištisus pusantrų metų ją gydė 
devyni gydytojai, bet nesėk
mingai. Pajutusi artinantis ga
lą, karaliene Austrachilda pa
prašė savo vyrą, karalių Hun- 
tramą, kad po jos mirties vi
siems ją gydžiusiems devy
niems medikams butų nukirstos 
galvos. Jos noras buvo įvykdy

vertai, nors, tokių Orlovų nė 
Klastos, ^veidmainy- 

žvėriško- 
žiaurumo užtenkamai yra

TAKSAI ĘXTRA
Ir, 
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ALŲMĮH fl

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę" į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie 
tųvos).

SAKAU PRAKALBĄ
Po to, kai samdytos mer

gos, muzikantai ir kiti samdy
ti patriotai mus priėmė uos
te, ir po to, kai privalgėm©' 
pilnus pilvus ir išgėrėme ne
maža lietuviškos arielkos, ko
kis tai vienodai kalbėti įpra
tęs pulvuzas atsistojo, peiliu 
pabarškino į bonką ir sako: 
“Mutns malonu susilaukti sa
vo brolių iš užjūrio. Jų tarpe 
turime žymiausią finansinių 
ką, pinionzų ministėi’į, kurį aš 
pristatau kalbėti už visus 
Amerikos lietuvius, nes jis 
nepriklauso jokiai radikališkai 
partijai ir yra pabažnas žmo
gus”. • ■ ■■ ■*
jį! Aš atsistojau, iiįkt'elėjau į 
visas puseš, ypatingai į pil
vūzo pusę ir sakalu: '“Broliai 
lietuviai!” Visi ėmė rėkti “va
lio !” ir dėtais pj|ti.;, Sakau: 
“Mes esame lietuviai.” Visi vėl 
rėkė “Valio I” ir delnais plojo. 
.Sakau: “Mes tu^ų^^bųti lie
tuviai!” čia jaut tiesiog ova
cijos prasidėjo. Sakau; “Nes 
kitokiais būti mes negalime”. 
Ir vėl delnų plojimas. Sakau: 
‘‘Lietuvybė yra musų idealas”.

šukavo
Sakau: 

nereikia,

žmo- 
žval- 

Sakau: 
kritikavimą ir 

niekinimą reikia bausti, nes 
lietuviai kitaip suvaldyti ne
puolimą”. “Ura! Valio!” patrio
tai staugia. Sakau: “Kitos tau
tos gali’ savd valdžiaš kriti** 
kuoti ir net nuversti,' nes mu
sų tauta yra kitokia. Mes lais
vės negalime ir neprivalome 
turėti”. “Valio už musų tau
tą!” rėkė patriotai. Sakau: 
“Musų žmonės dar tebėra kaip 
indijonai, kaip laukiniai”, čia 
visi nutilo. Sakau: “Jiems ne
leistina valdžią išsirinkti. Juos 
tū*r$ valdyti tautos vadai”. 
‘■Ura! -•Valio!” kai perkūnas, 
vienu balsu rėkė irgi patrio
tai. Sakau: “Lietuva yra did
vyrių žemė...”

(Galo niekad nebuą)

(Du draugai), Pirmas: Ko
dėl tu valgai šaltakošę pirmiau
sia, o sriubą pabaigoj ?

Antras draugas: “Well, ma
no pilvas yra atbulas, todėl 
ir valgau atbulai.

GERKIT TIK GERĄ
.'-..A-,

MOTINAI
Elektrikinis Kavos Virimo
Setas, Chromium baigimo

12.95
Elektrikiniai Tosteriai, 

Prosas, Perkoliatoriai po

1.00

2 Ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

9 7.75
8.20
0.30
9.75

Kalno* irall pa.įkeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTA8 ANGLYS
Mine Run, 65% Stambloa .... ...

Mažos Nut ar Pea ___
Krosniui ar Pečiai i—----------

Lutnp ar Egg ...... .....—

COK8AI—KOPPERS AR 8OLVAY
Pečiaus Keksai .......    -.. .............

Nut Koksai - 
Pea Koksai______________

Petroleum Carbon Štili Run___
M1LLKRS CRKF.K LUMP ______ _
MILLERS CKEEK. EGO_________
BLACK B AND LUMP .......
KIRTO* ANGLYS—ANTHRACITE
Chestnul (Fennsyl vania) _____

franklyn county anglys
Mino Rur,- — Stambios -------------

Plautos NuP—3»p -----------------
"Lmn-----  .

WILMINGTON COAL 
Mine Run—Coarse —------------------
3 to 2 ineh Nnt-*Clean___ _____
6 to 2 inch Enr—Clean   ——
12 to 3 inch jįump—-Clean ----------
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1179-83 Archer Avė.
Kampas Richmond St.
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Kažkas yra pasakęs, kad ypatybės vis dėlto 
žmogus, nors ir labai didelių 
laimėjimų yra pasiekęs mokslo 
ir technikos srity, bet savo sie
loje yra palikęs tuo pačiu žvė
rių, kokiu buvęs prieš tūkstan
čius metų.

Ar teisingas šitoks tvirtini
mas? Sunku pasakyti taip, bet 
ir per daug butų sakyti ne. 
Atrodo, kad šalia materialinės 
kultūros žmogaus gyvenime 
padaryta nemaža ir dvasinė 
pažanga. Atrodo, kad savitar
piai žmonių santykiai ir sugy
venimas šiandien vis dėlto ge
resni, kaip jie buvo prieš tūk
stančius metų. Ir pats žmogaus 
būdas, bendrai paėmus, atrodo 
švelnesnis, geresnis, žmoniš
kesnis už tą, kokį žmogus tu
rėjo, sakysim, akmens amžiu
je. Bet, antra vertus, istorija 
su daugybe savo pavyzdžių

Tono Tono
&4Q 54.25

5*90
5.25

Kiek žmones yra pridirbę vi
sokių šunybių, veikdami klas
ta, sunku ir apsakyti. Klasta— 
bene pati žemiausioj i Aįję,^lykš- 
čiausioji žmogaus ypatybė, nes 
nieko nėra bjauresnio ir bai
sesnio už klastingą, žmogų. 
Manai, kad jis tau draugas, 
brolis, o iš tikrųjų jįę tik de
dasi tokiu ir pamatysi jo tik
rąją veidą tik tada, kai pajau
si savo nugaroj jo. " įsmeigtą 
peilį. Istorija pasakoja, budin
gą klastos faktą iš rusų tau
tos istorijos. XVIIKįame šimt
mety Rusiją valdžiusi carienū 
Katre II; didele ištvirkėlė ir 
girtuoklė, bet gudri ir apsukri 
moteris. Ji įsigavo į Rusijos 
carų sostą nužudžiusi sayo vy
rą—carą Petrą III ir padariu
si eilę kitokių- šunybių. Bet 
soste ji neramiai jautėsi,r ka
dangi -atsiradusi konkurentė, 
ku'ri taip pat norėjo tąpti ca- 
rięnė. Tai. buvo tūla kunigaik
štytė Tarakanova, kuri skelbė
si , esanti tikra duktė buvusios 
carieųęs Elzbietos ir dėl to tu
rinti. į sęstą višas teises. Jei 
Tarakanova bptų gyvenusi Ru
sijoj, tai cariene Katrė nė pra- 
sižioti jai nebūtų davusi. Bet 
kunigaikštytė gyveno Italijoj,* 
ir Katrei buvo tas l^bai ne
malonu*. Begalvodama, kas da
ryti, ji nusprendė kokiu nors 
budu pargabenti Tarakanovą 
iš Italijos į Rusiją ir čia su ja 
apsidirbti. Bet kadangi tai bu
vo lengva pasakyti, o ne pa
daryti, tai šį sunkų uždavinį 
ji pavedė atlikti tūlam grafui 
Orlovui, vieno savo njeilužių 
broliui. Orlovas nuvyko į Ita
lija, susipažino su4 i’ąrakano- 
va, ėmė su ja flirtuoti, nuda
vė , smarkiai ją įsimylėjęs, o

.. -i. V* . r-.V. • t -i. .• J., f

tik lietuvybės partijos”. “Uraį 
Bravo!” klykė klausytojai. Sa
kau*.: “Visi lietuviai yrą vienos 
motinos Lietuvos sųnųs”. “Va
lio! Valio, pinionzų ministeris”. 
Sakau.: “Ir katalikai, ir pro- 
testonai, ir bedieviai, ir tau
tininkai, ir socialistai, net ir 
bolševikai, kada jie yra muši} 
tautos žmonės, jie yra mums 
brangus”, čia net ir bolševi
kai ėmė ploti. Sakau: “Aš at
sivežiau kelis maišus pinigų”, 
Čia ir kunigai ėmė ploti. Sa
kau: “Pagelbėsiu žvalgybai, 
policijai, vaiskui, bažnyčiai”. 
Vieni ploja, kiti baubia. Sakau: 
“Tu'os lietuvius, kurie priešin
gi lietuvybei ir krašto 
žiai, reikėtų iššaudyti.” 
šistas!” riktelėjo vienas 
gelis, bet jį tuoj pačiupo 
gybininkas ir išsivedė 
“Už valdžios

reikia

Mažas įmokėjimas—likusi dalis metams išsimokėti. Dy
kai painokos. 12 basų akordionas *r

. aukš.
Prašykit prisiųsti musų 40 pusi* kataliogo. Nes tai DYKAI 

JAU GATAVAS—PIANO AKORDlONUL LIETUVIŲ ORKESt- 
RAI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1, 

25 Populiarių šoRiij ,Numeris $1.50.

Liampos didelės ir gražios 
stalinės po 

*1.00 
Bridge Liampos po 

1.95 
Juniol Liampos po 

1.95 
ir aukščiau

Peoples Krautuvėse
Už PRIEINAMIAUSIAS KAINAS MIESTE 

Lengvais Išmokėjimais!

2415 W6it m u ».
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MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų ir importuotų

ANCHOR INN
35Q0 SOUTH HALSTED STREET Berniukui arba mergaitei 

puikiausia dovana 
RAŠYMUI STALIUKAS 

IR KRĖSLAS nuo
$ *77

__ ir aukščiau
rasite šimtus w puikiausių

ANKSTI IR ATSIVESKITE SAVO. VAIKUS!
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COAUCOKE
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PHONE LAFAYETTE 524-1
BONDED WEIGHT



Kodėl Lietuvos kaimas taip nepa patys diktato

Naujos ir geros sąlygos musų tautos progresui
Lietu

(Tąša ant 4-tok pusi.)

sušaudyti! Taip

fak-

CHICAGO, ILL

Siaučia vargas po dirvonus, 
tėvai garbina dar ponus. 
Valdo kunigai, karaliai— 
yra ašarą lig valiai. 
Bet pastogėse šiaudines’, 
yr’ krutinės geležines. 
Tos krutinės verčia ponus, 
nudažo kraujai dirvonus.

Ponai deda mums pakutas 
pančius mums dėlioja.

— paleisda- 
sušaudyda-

KRAUTUVĖ 
ATDARA KAS 
VAKARĄ IKI 

KALĖDŲ

žalio miško medžiai linko, 
kai mužikai vaiską rinko 
Kai mužikų vaiskas ėjo, 
miškas ūžė lyg nuo vėjo. 
Pušys linkdamos raudojo, 
kai mužikai vajavojo.
Ar gyvenimas gražus— 
ar mušikų vaiskas žus!

tūvoš užsieniui

Visa krautuvė apart mėsos skyriaus bus atdani

pasitiks 
važiuosi į Ameriką 

- grąžins 
Gi Lietu-

gimnazijos, nežiūrint,

ZENITH yra AMERIKOS LABIAUSIAI kopijuojamas radio, 
dykite jį patys

YRA TOKS RADIO APIE KOKĮ JUS 
JAU SENIAI GALVOJATE IR 

KOKIO JUS NORITE

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

prastai myli Amerikos lietuvius?

■KIŠU KREDITAS GERAS, PIRKITE VISKĄ 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

ZENITH pirštų palytėjimu atneš visą rundiną pasaulį
1 : į jūsų namus. ,

ši daina, tai aiškiausias 
tas, kuris sakyte sako, kad Lie
tuvos kaimas yra perdėm anti
fašistinis, kad jis kratosi fašis
tų visais galimais budais. De
mokratiška Amerika, kurios pi
liečiai laisvai renkasi sau val
džią, Lietuvos kaimui, drąsiai 
galima tvirtinai, yra jau popu
liaresnė už visas artimiausias 
Lietuvos kaimynų šalis, ir už 
pačius “Dievo namus” — baž
nyčias. Lietuvos kaimas kalba, 
lyg apie didžiausią įvykį, kad 
Amerikoj daktaras Jonas šliu
pas be jokios baimės kalbėjęs 
apie demokratijos būtinumą 
Lietuvai, kad jis ten surinkęs 
500 naujų prenumeratorių “L. 
Minčiai.” Amerikoj lietuvis ir 
bemokslis pasidarąs mokytu 
žmogum, ten jis išmokstąs ra
šyti į laikraščius, juos leisti ir 
redaguoti. O svarbiausia tai 
tas, kad Amerikoj lietuvis ren
kasi sau tokią valdžią, kokią jis 
norįs,—ir dėl to jo niekas nea
reštuoja ir nešaudo!

Atrodo,) kad Lietuvos kaimas 
galėtų, tai' ir išvažiuotų į Ame
riką, nes ten geriausios sąlygos 
žmogaus progresui ir už poli
tiką niekas nešaudo. Todėl, nors 
ėmęs ir važiuok j Ameriką. Bet 
jei šį klausimą pasiųlyti svars
tyti rimtai, tai jis atrodytų 
j uokingu proj ektu. J uokingu 
(todėl, kad jis įvykdyti beveik 
neįmanomas. Caro laikais, per
sekiojamas ir žudomas Lietuvos 
kajmas galėjo pabėgti į Tilžę, o 
iš čia į Ameriką. Dabar ne
pabėgsi nė j Tilžę, nė j Ameri
ką. Pabėgsi j Tilžę 
su kirviu 
be vyžos ir pinigų 
atgal, kaipo “zuikį.

Nėra laisvos spaudos
Neprikl. Lietuvoj šiandien 

Lietuvos kaimui daugiau pro
gresuoti negalima. Ten viskas, 
kas laisva, .teisinga ir kilnu, 
draudžiama. Draudžiama kalbė
ti apie vargą, draudžiama or
ganizuotis ir protesruot, drau
džiama rašyti į laikraščius kas 
nepatinka tai partijai, kuri turi 
užgrobusi valdžią; draudžiama 
redaguoti laikraščius nebaigu
siems 
kad daugelis garsių rašytojų 
nėra lankę mokyklos nė vienos 
dienos, iki' 1926 metų nespėjęs 
baigti Lietuvos kaimas gimna
zijos, tautininkų valdžios-dįkta- 
turos dabar laikomas durnu,

Tačiau “brangiausiam” Lie*> 
f “broliams” 

išeiviams pritaikytos knygos ’, 
kurioje nebūtų melo ir A. Sme
tonos paveikslo, ęlar neturi. Nė
ra laiko. Užimti melu, reklama 
ir sukilimų • malšinimu! Ką gi 
rašys f tą knygą ? Ar sušaudy
tų Lietuvos ūkininkų, valstie
čių ir darbininkų pavardes? Ar 
apie iki gyvos galvos nuteis
tuosius už slaptų demokratiškų 
proklamacijų skaitymą? Ar a- 
pie tuksiančius politinių kalinių 
ir svetimuose kraštuose be do-

Viešus kelius akmenėlius 
ašaros mazgoja.
Mes išmokom vilkti naštą, 
žvanginti grandinėm.
Mes išmokom ginti kraštą 
dalgėmis plieninėm.
Ir pabudo musų kaimas, 
ėmė ir nukilo.
Kas nuo žagrės, kas nuo dalgio;
rinkosi į šilą.
Kaimą puošė žalias bromas, • 
kai broliai išjojo.
Kai susėdo ant žirgelių— 
motinos raudojo 
Jokio kelio vieškelėlio 
į šilus žaliuosius. 
Ar įveiksite, vaikeliai, 
fašistus piktuosius?

NAUJIENOS, Chicago. UI, .

nieko neišmanančiu apie kultu-tonemažai nukenčia tautos rėi- 
rą ir politiką, nors pačių taii- kalai, tie reikalai,/apie kuriuos 

dažnai pakalba savo legaliuose 
laikraščiuose
riai. Jau nekalbant apie nebuvi
mą vienybės pačioje Lietuvoje 
ir jos išeivių tarpe, bet taip 
pat trūksta vienybės ir gerų 
santykių tarp Lietuvos ir išei
vijos.^ Tuo metu, kai kiekvienas 
Amerikos lietuvių laikraštis pil
nas žinių iš’ Lietuvos, 
vos spaudoje išeivių gyvenimas 
labai silpnai atspindi. Karo ko
mendantų prispausta prie že
mės pažangioji Lietuvos spau
da negali turėti sistėmatingos

Ateikite . ir išban
Netikėkite musų žodžiais, bet savo akimis bei ausimis.

_ Sekm. Gruodžio 20 
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lo. Kava, arbata arba pie; a t pirmo aukšto) 
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RooseveltFurnitureCoJnc
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai 

OTfin 2310 West Roosevelt Road 
Phęnę SEEley 8760

rekomenduodavo, kad tą ir 
areštuotąjį paleisti 
vo, jei sušaudyt — 
vo, jei visam amžiui kalėti — 
nuteisdavo taip, kaip kunigas 
norėdavo. O kadangi kunigai vi
suomet trokšta išnaikint bedie
vius, tai dažniausiai juos reko
menduodavo 
jau buvo vakar, taip yra šian
dien, o kas bus jei dvasiškija 
dar labiau įsiviešpataus?

Amerikiečiai ir Lietuva
Taipgi visi gerai Žinome, kad 

kiekvienoj klebonijoj (išimčių 
mažai) yra “panelė,” žinome 
taip pat, kad “dvasiški tėveliai” 
dažnai nepasitenkina savo “pa
nelėmis,” todėl lenda ir ardo ki
tas šeimynas.

Visa (tai turint galvoj, neste
bėtina, kodėl Kalnujų parapija 
pėsčia suėjo ir važiuota, suva
žiavo klausytis tik ką iš Anje- 
rikos atvažiavusio “Naujienų” 
ir “Keleivio” bendradarbio pra
kalbų pasiklausyti apie laisvą 
mintį ir demokratišką darbo 
žmonių respubliką. Tokios pra
kalbos Amerikos lietuviuose 
prasidėjo Dr. J. šliupu, DįJ P. 
Grigaičiu, Dr. A. L. Graičiunu 
ir dar daugelio, daugelio kitų 
garbingų Lietuvos išeivių, ku
rie švietė Lietuvos kaimui caro 
laikais, šviečia ir dabar, dikta
tūros ir bažnyčios laikais. Be 
•to, visa musų tauta bei atsisto- 
jančioji valstybė įvairiais laiko
tarpiais yra gavusi’ iš Ameri
kos lietuvių tiek moralės ir 
materialės paramos, kad be jos 
vargiai Lietuva butų galėjusi 
išsilaikyti. Todėl Lietuvos kai
mui Amerikos lietuviai stovi 
pirmoj vietoj, o vyskupas ir 
bažnyčia — antroj.

Bet ne vien nepriklausomy
bės kovų laikai Amerikos lietu
vius jungia su Lietuvos kaimu. 
Po 1926 m. gruodžio Naktinio 
Pogromo ant Lietuvos kaimo 
teisių ir laisvės, patys pirmieji 
prieš tai protestuoja Amerikos 
lietuviai. Jie visuomet įrbdine- 
jc, kad Lietuvai yra reikalinga 
demokratiška, o ne diktatoriš: 
ka valdžia. O jsitikįnę, kad dik
tatūra veda Lietuvį prie nepri
klausomybės praradimo, sušau 
kė demokratijos atstatymui 
Lietuvoje Amerikos , lietuvių 
kongresą, kuris įvyko prieš ke
lis mėnesius. Tas kongresas aiš
kiausiai įrodo, kad Amerikos 
lietuviai ne dėl komplimentų 
dovanojo Lietuvos kaimui Lais
vės Varpą su tokiu atitinkančiu 
musų tautos istorijai, užrašu: 
“Skambėk per amžius vaikams 
Lietuvos! Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos!” Prįsiminęs šį 
užrašą Lietuvos kaimas, negali 
nemylėti Amerikos lietuvių, ne
gali nešluostyti kruvinų ašarų, 
prisiminęs nelygią su fašizmu 
kovą Tauragėj ir Suvalkijoj, 
šias pralaimėtas kovas Lietu
vos kaimo jaunimas apdainuoja 
savo dainomis, štai viena jo 
daina apie pralaimėtas kovas 
su fašizmu:
Pušys vėtroje siūbavo, 
šilas ūždamas dainavo. 
Tai dainavo aukštos pušys, 
kad čia buvo baisus mušis. x 
Egles gaudė čia nuo vėjo, 
dalgių broliai čia stovėjo. 
Kur stovėjo daug mužikų, 
kraujo klanai talkšot liko.

išeivijos gyvenimo apžvalgos, ir 
nėra sistema'tingai svarstomi 
jos reikalai. O diktatorių lei
džiami ir juos girianti laikraš
čiai sistematingai svarstyti iš
eivijos reikalus nenori, nepato
gu, nes beveik visa Lietuvos iš
eivija, kaip ir, Lietuvos kaimas, 
dainuoja dainas apie kovą su 
fašizmu. Ką diktatūros šliužai 
apie ją rašys, jeigu ji reikalau
ja Lietuvai demokratijos, šauk
dama: Kazy Griniau, šauk par
lamentą! Diktatoriai turi ne 
vieną svetimą, daugiausia sve
timtaučių parašytą, knygą apie kumentų besikankinančius poli 
Lietuvą užsieniui akis apdum

J. Lazauskas
Nemažai Lietuvos bernų ii* 

mergų yra išvykę svetur. Gy
vena jie ir rytų, ir vakarų, ir 
pietų šalyse, ir tolimoje šiau
rėje. Didžiausia ir reikšmingiau 
šia Lietuvos išeivių dalis yra 
susiburusi šiaurės Amerikos 
Jungtinėse Valstijose ir Pietų 
Amerikoj: Brazilijoj. Argenti
noj ir Urugvajuje. Beveik iš 
kiekvienos lietuviškos bakūžės 
turi giminių ar pažįstamų tose 
Amerikose. Todėl niekam iš 
musų nėra svetimas vaizdas, 
kai krūva artojų ir šieno grė
bėjų klausosi laiško iš šiaurės 
ar Pietų Amerikos arba kai 
subėga visas kaimas tik ką at
vykusio amerikiečio pažiūrėti. 
Atsimenu dar kaip šiandien, kai 
per Marijos atlaidus Kalnujuo
se dalyvaujant tūlam “Naujie
nų” ir “Keleivio” bendradarbiui 
su prakalbomis, susirinko į jas 
milžiniška parapijonų minia; 
gi kai kitą sekmadienį atvažia
vo vyskupas, tai nė pusę tiek 
nesuvažiavo, kiek buvo suva
žiavę klausyti “Naujienų” ir 
“Keleivio” bendradarbio pra
kalbų apie socializmą ir žmo
gaus sąžinės laisvę. Kodėl?

Kunigų įsigalėjimas
Gerai įsižiūrėję kas dedasi 

musų tėvų žemėje, mes mato
me, kad dvasiškija visą grobs
tyto grobsto savo rankosna. 
Bažnyčios šiandien kunigams 
nebeužtenka, jie skverbiasi ir į 
kitas gyvenimo sritis, todėl mes 
turime kunigų: atstovų politi
nėj valdžioj, gimnazijose direk
torių, bankininkų? -spekuliantų, 
pirklių, ministerių, žvalgybinin
kų ir 1.1, žodžiu, jų visur pil
na. Dabar jie ypač daug domės 
kreipia į vienuolynus: pasinau
dojus žemės reforma, dvasiški- 
jai teko dideli žemės plotai ir 
daugybė trobesių, kurie dabar 
paverčiami įvairių kazimierie- 
čių, jėzuitų, vargdienių seselių 
ir kit. vienuolynais. Vienuoly
nų pagalba tikimasi dar grei
čiau “sutvarkyti” Lietuvos gy
venimą taip, kad visur viešpa
tautų kunigas ir jo gaspadinė.

Po Tauragės sukilimo -
Todėl nenuostabu, kad visa 

Kalnujų parapija rinkosi klau
syti -“Naujienų” ir “Keleivio” 
bendradarbio prakalbų apie so
cializmą, ir jam davė daugiau 
reikšmės, negu vyskupui ir baž
nyčiai.

Bet pagalvokite, ką tai reiš
kia! Juk jau šiandien tvanku 
darosi Lietuvos kaimui, kuris 
nenori kunigų ir jų gaspadinių 
rankų laižyti. Juk jau šiandien 
kas nors nepatikus “dvasiškam 
tėveliui” ar jo “seselei 
gausi jungtuvių, turi važiuoti 
ženytis į Klaipėdą.ar neit j sve
timą valstybę, kad pasinaudojus 
jos kultūringais įstatymais — 
civiline metrikacija, jei nesilei- 
si kunigui su purvinais batais 
lipti j savo sąžinę, nebusi palai
dotas tose kapinėse, kuriose 
laidojami tavo tėvai, broliai, 
giminės, visi tavo kaimynai ir 
draugai. Pagaliau, ar maža to
kių atsitikimų, kad, sužinojęs 
klebonas, jog vakar palaidotas 
lavonas yra bedievio, jį iškasa 
ir išmeta iš kapinių laukan, 
nors kultūringose valstybėse 
taip nėra valkiojami iš vietos į 
vietą nė nutručytų šunų lavo
nai! Argi tas nekompromituo
ja Lietuvą kaip valstybę ir 
kaip tautą kultūringų kitatau
čių akyse? Pagaliau ar maža 
žinoma atsitikimų, kuomet pra
šant mokytojo ar kitokios vie
tos reikalaujama kunigo reko
mendacijos. Po pralaimėto Tau
ragės sukilimo kunigo reko
mendacija reiškia net Lietuvos 
kaimiečio gyvybę: jei kunigas

rą ir politiką, nors pačių tau
tininkų viršūnėse keturklasių 
netrūksta (buvęs vidaus reika
lų ministeris Rusteika tėra bai
gęs tik 4 rusų klases). Caro 
aikais Lietuvos kaimas gauda
vo “Naujienas,” “Keleivį” ir ki
tus demokratiškus Amerikos 
ietuvių laikraščius per knygne
šius iš Tilžės, gi dabar nė įer 
paštą negali gauti, o jei ir gau
na kartais, tai lietuviškos karo 
cenzūros taip sudraskytus, kad 
nė išskaityti negali. Skaityti 
demokratišką spaudą Lietuvos 
kaimui, negalima. Jam galima 
tik sveikinti diktatorius, jiems 
riebius koibplmentus siųsti, au
kštus žemės mokesčius mokyti, 
na, dar pasikarti, jei ūkį ištįk- 
savojo ir nerą'kuo vaikus įkai
tinti. Kovoti už savo teises Lie
tuvos kaimas gali tik “na sti- 
ky”! Negali (neleidžia) rinktis 
sau parlamento, nė prezidento: 
politikuoti draudžiama. Tai po
nų, o ne mužikų darnas!

Diktatūros šliuzai
Todėl prieš musų akis, žiūrė

kite, stovi aukštos pušys Lie
tuvoje, kurios ūždamos dėjo ja. 
O dejoj a tosios pušys ir brolių 
dalgės čerška todėl, kad prie 
diktatūros, lygiai kaip ir prie 
monarchijos, kultūringa kova 
neįmanoma. • Diktatoriai be 
kraujo pralėjimo Lietuvos kai
mui nieko neduoda. Todėl Lie
tuvos liaudis dabar gyvena 1905 
metų išvakarėse. Lietuvos kai
mui ir vėl priseina slaptai rink
tis, ir kovot už savo teises' ir 
laisvę tokiose pat sąlygose ir 
tais pačiais metodais: naktį su
sirinkti į šilą su dalgėmis, ša
kėmis ir rungais, ir saulei te
kant, išeit į atvirą kovą prieš 
diktatūrą su • dar neužmirštu 
caro laikais vartotu kruvinos 
kovos Šukiu: “na štiky!” “na 
ura”!

‘t-.'' * •

Todėl turime pripažinti, kad 
musų išeivijos santykiai su Me
tropolija prįežastingai nebuvo 
ir nebus, kol diktatūra viešpa
taus, tinkamai sutvarkyti. Dėl

Bet mužikų kelias kietas- 
ponai atgręžė muškietas. 
Užriktavo jie armotas, 
sudrebėjo miško plotas. 
Kraujo buvo oi gausu-— 
dažės piemenys pušų. 
Pušys lūžo, pušys griuvo 
o mužikų vaiskas žuvo.

Lietuvos kaimas
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Kodėl Lietuvos kaimas taip nepaprastai 
myli Amerikos lietuvius?

(Tąsa nuo 3-čiO pusi.) 
tinius Lietuvos emigrantus ? Ar 
apie uždarytas demokratiškas 
partijas ir organizacijas? Ar a- 
pie nepriklausomybės gynimą, 
kai iš kantrybės išvarytas Lie
tuvos kaimas diktatoriaus ad
resu kalba: palauk, rupūže, kai 
paimsim į savo rankas ginklus 
—subyrėsi j smėlį!
Nėra kas rašyti, nė kam rašy

ti. Rašyti knygą, kad demok
ratijos laikais Lietuvoje nebu
vo vienybės, jau nebegalima. 
Visi jau mato, kad Smetonos 
diktatūra musą tautą privedė 
ne prie “didingos ateities,” prie 
kurios privesti žadėjo, bet pri
vedė prie kruvinų riaušių, prie 
Sodomos ir Gomoros!

Tikrai “lietuviška valdžia”
čia reikia pastebėti štai kas. 

Kiekviena valdžia sakosi sie
kianti valdomųjų gerovės. Taip 
skelbėsi ir Lietuvos diktatoriai. 
Tačiau tikrovėje kitaip yra. 
Diktatoriams labiausiai rūpėjo 
savo ir savo artimų geras pra
gyvenimas, tai viena, o antra, 
jiems labiausiai rūpėjo ir rupi

išlaikyti sostas savo, klikai, kad 
ji amžinai viešpatautų. Tam 
tikslui jiems reikėjo ir reikia 
turėti tam tikra para ištikimų. 
Stulpas negali laikytis prieš 
audringus vėjus, neturėdamas 
paramos. Diktatūrai reikėjo to
kios paramos. Kad toji parama 
butų tikra, ją reikia apdovano
ti žemiškomis gėrybėmis: tur
tais, teisėmis, privilegijomis ir 
panašiai. Iš kitos pusės žiūrint, 
reikia, kad Lietuvos kaimas to
kią tvarką laikytų jei ne per 
šventa, tai bent tautiška, “tik- 
lai lietuviška,” tad reikia, kad 
tos tvarkos niekas negalėtų 
nes dėl joseevie-šiš-ąe ča. .ea 
peikti, kritikuoti, kelti abejo- 
mes ir randame diktatūros val
domoj Lietuvoj šitas Visas są
lygas: vienoje eilėje eina pri
vilegijuotieji: dvasininkai, dva
rininkai, stambieji fabrikantai, 
valdininkai, aukštieji karinin
kai, o kitoje eilėje — išnaudo
jamasis, skriaudžiamasis Lietu
vos kaimas.

Sveikinimas nacių
“Maisto” bendrovės direkto

riaus Jono Lapėno, jo brolio 
Petro Lapėno, K. Lapėnienės,

Buk sveikas ir linksminkis gyvenimu

“REX BITTERS”
Yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šak
nų, (Europine formula). Butelis Šio žinomo biterio tu
rėtų rastis kiekvienje stuboje. Visai šeimynai patiks Rexl 
Bitters. Pabandykit ji šiandien.REX PRODUCTS CO. ’
4301 W. Grand Avė., Chicago, III.

REIKALAUKIT TAVERNOSE IR VAISTINĖSE

rREXl 
BITTERS

REX 
X

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
----------------------------------,--------------------------- - —-—

STOTIS W. G. E. S. 1360 KILOCYCLES
KAS ŠEŠTADIENJ 

8:30 valandą iš ryto. 
; 1 I

Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai
Gražios Dainos ir Muzika.

GEDMINAS BUILDING AND 10AN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avenue,
Chicago, Illinois kaipo savininkas sekančio turto:

2 flatų freimas 4x4 kambarių prie 241 W. 46th St. .
4 kambarių f lotas ir krautuvė prie 2462 W. 46th Place. 
4kambarių katedžė prie 2458 West 45th PI., Chicago, III.
pasiūlo savo šėrų savininkams ant pardavimo už galimai geriausį 
pasiūlymą, UŽ pinigus arba už pribrendusius Gedimino B. and Loan 
Ass’n šėrus. Varžytinės užsidaro Gruodžio 24 d„ 1936. Direktorių 
Tarybos parėdymu. .

JOSEPH C. ENCHOR, Prezidentas
4425 South Fairfield Avenue.

• Telefonai LAFAYETTE 6618 • LAFAYETTE 8662
‘ 'i'" 1 ■' I I ..  ! ——

A. Kubiliaus, A. Pranculio ir 
dar daugelio kitų, kurie Lietu
vos kaimo sąskaiton sukrovė 
milžiniškus turtus, išteisinimas, 
mums, Lietuvos išeiviams, ro
dyte rodo, kad dabar Lietuvoje 
yra taip, jog vieni diktatūros 
ištikimieji vagia, o kiti išteisi
na,* pasidalindami grobį lygio
mis.

i

Todėl nestebėtina, jei grau
dus verksmai, kruvina kova ir 
kerštas Lietuvoje dabar virte 
verda. Tai dar paliudija ir gau
nami' iš Lietuvos laiškai, pilni 
pagiežos ir dantų griežimo prieš 
diktatorius, tuos “tautos va
dus,” kurių nemyli beveik visa 
musų tauta. Tai gerai žino ir 
patys diktatoriai. Tačiau jie, 
kaip jau minėjau, prisimesdami 
siekią valdomųjų gerovės, suki
limų kaltininku laiko ne savė, 
bet užsienį. Bet ir- '“užsienis” 
nekaltas, jei mes prisiminsiihe 
tuos “Lietuvos Aido” numerius, 
kuriuose buvo sveikinamas Hit
leris su fašizmo laimėjimu Vo
kietijoj. Taipgi nekaltas ir ar
timiausias Hitlerio draugas Go- 
eringas, jei jis bepročių ligoni
nėj sirgo, bet kaltas “Lietuvos 
Aido” štabas, kad Jis tuos li
gonius stiprino ant Lietuvos 
kaimo galvos. DfemokratiškOji 
liėtuVių visuomenė šį “Lietuvos 
Aido” pavojingų durnių gyrimą 
vadino tiesiog išdavikiška ge
ografinės Lietuvos nepriklauso
mybės išlaikymo atžvilgiu po
litika, tą patį kartoja ir dabar. 
Ir dabar sveikas galvojimas 
diktuoja, kad fašizmą gali svei
kinti kas tik nori, tik ne lietu
viai. Žinant imperialistinę fašiz
mo politiką, reikia žinoti ir tas 
sąlygas, kuriose Lietuva randa
si, ir į kurias dar gali atsidur
ti. Vokietijos fašizmas savo 
krašto gyventojus gali dar 
“maitinti” svetimų kraštų “ža
liavos” užgrobimu, o be to, dar 
jis ir jaunesnis, gi lietuviškas 
fašizmas — silpnas militariniai 
ir supuvęs* politiniai-,' kas ir su
daro rimtą pavojų Lietuvai. 
Toks pavojus Lietuvai yra tik
ras visu 100 nuošimčių, jei Lie
tuvos gyventojams greitu laiku 
nebus* leista laisvais rinkimais 
išsirinkti sau savo taupos- pati
kėtiną visu, 100 nudš. atstovy
bę — seimą ir prezidentą.. Nes 
priešui užpuolus Lietuvą tose 
sąlygose — diktatūros ir poli
tinio supuvimo sąlygose, Lietu
va pralaimės:, nei šiaurės, nei 
Pietų Amerikos lietuviai masi
niai aukų nešiąs diktatūros gy
nimui, tai viena, o antra,' kilus 
karui, Lietuvos kaimas pirmiau
siai puls ne Hitlerį ir Goėrin- 
gą, bet pėls ir. gaudys “savus” 
diktatorius, kaipo visų skriaudų 
ir nelaimių kaltininkus.

\ (Bus daugiau)

ietė Atrado Avėnue, ikaip šeštą valandą 
vakaro.

p-lė Skeveriutė jau nuo se
niai yra mums pažystama kai
po f imta ir talentinga daili
ninkė ir vaidintoja; tačiauš ši 
bus pirma proga pamatyti ją 
rolėje rėžišdrėš, dirigentės ir 
viso ko kito kas yra reikalin
ga pilriam prirengimui ir pa
statymui šios vaikučių opere
tės. Svetimos pagelbės iš nie
kur neturėjo ir net nenorėjo, 
pati norėdama pilnai suprasti 
reikalavimus ir svarbą tos po
zicijos, kurią ji tuTi šioje bu
simųjų lietuvių artistų darbuo
tėje. Sveikinimai p-lei Skeve- 
riutėi ir “I hope”, kad Grigaičio 
svetainėn netilps publika, kuri 
domauja šių jaunuolių veikimu 
ir nori suteikti jiems moralią 
paramą.

JAKAVIČIUS— 
TRAVATOJE

Vienas vietinių muzikos 
žuTnalų talpina visą puslapį 
aprašymų ir paveikslų (kartu 
ir Prano J^kavičiaus) sąryšyje 
su Berardinelle Operos moky
klos spektaklių serija, kuri 
prasidės su Verdi opera “La
Traviata” Chicago Women’s Muzikos žinias.

Club Theatre 27 d. gruodžio 
8tą valandą vakaro.

Mums lietuviams šis spektak
lis yra ypatingai įdomus dėlto, 
kad jame principalę baritono 
rolę, Gėrrtiont, dainuos mums 
gerai žinomas dainininkas Pra
nas Jakavičius, kuris buvo vie
nas populiariausių jaunuolių 
dainininkų ir daug dalyvavo 
lietuvių muzikėlėj veikloj, nors 
pastaruoju laiku, dėl darbo 
aplinkybių neturėjo progos da
lyvauti su lietuviais; bet jis 
pareiškė man, kad begalo pa
siilgsta tokio dalyvavimo, kaip 
jam visuomet malonu prisi
minti tą seną veikimą, ir iš
reiškė geidimą greitoj ateity
je surasti galimybės atnaujin
ti tuos senus muzkalius ry
šius.

Teko girdėti, kad neužilgo 
po Naujų Metų p. Jakavičius 
dalyvaus vienam muzikaliam 
parengime, bet apie tai vė
liaus. Dabar geriausio pasise
kimo jam operoj ‘‘Traviata.”

’ SU posakiu, kad “artisto 
priedermė yra sukurti saulės 
Spindelius, kuomet saulei ne
pasiseka”, baigiu šios savaitės

PUERTO RięO MOKYTOJA, CARMĖLINA DlAZ 
HAYES, su stiliumi Ronaldu kurį atrado Chicagoj po 
kelių metų ieškojimo. Jį buvo nuslėpęs moteriškės bu
vęs vyras. Na&jiė'nų-Tribiihe Photo

MUZIKOS ŽINIOS

Linksmų Kalėdų SbėnČių Visiems!
Džiaugkitčs Brighton 

Cafe Valgiais!
tai butu užkanda vienam ar pietus 
dešimties—jus patirsite, kad mals* 

čin nepaprastai geras. Mes speciali-

Švenčiu Gėrimai
SAMUEL’S ^autuw

2437 W. 47th Street
Tel. Virginia 0044

DYKAI PRISTATYMAS

5038 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 5411

ANT GĖRIMŲ NĖRA TAKSŲ
i.... ..............

ALCOHOL ■yQ/JKUEMMEL
190 Proom   paintė ■ W VĮ Kvorta .............. 1.....L vOv

CALJFORNIA SWEET WINĖS
Fort, Sherry, Muscatel .......... ....  Gal.

CALIFORNIA 20 Year Old Wine
Port, Tokay ir Musčatel .... ..................... Fith

Puiki Kalėdų Dovana

2 Year Old Kentucky Whiskey $4 Q
Tinka ir Karaliui .........................  Kvorta I

Turime visą ėilę alaus rūšių galionuose, bačkose ir keisuose

B.

P. ’i

(Tęsias) 2

MUZIKOS ŽINIAI 
METROPOLITAN1 OPERA

NėW York’o Metropolitan 
Opera, kurios sąstate randasi 
ir HetuVaitė Ona Katkauskai- 
tė, pradės savo sezohą 21 d. 
gruodžio su Wagner’io opera 
“Die Walkure”., Rekordai pa
rodo, kad Wagnęr’io kūrinys 
nebuvo naudoj ams atidarymui 
Metbdpbritan Operos sezono 
jau nuo lį)01 metų. 

I ’ ‘•I

Pradedant su 24 d. gruodžio 
kaipo Kalėdų dovaną operos 
radio audiencijai, ir sekant 
kiekvieną šeštadienį, Metropo
litan operos spektakliai vėl 
bus dransliuojami pasauliui. 
Šią dovaną teiks klausytojams 
Radio Corporation of Ameri
ca per National BroUdcasting 
Company. Ir šis bus šeštas 
metas tokių Metropolitan Ope- 
Tos transliavimų. Maloni 
pia, ar ne z 
'' ■ < ■ • ■ 

6 SAVAIČIŲ OPERA 
$45,000.00 DEFICITO

Kudmet Uždanga nusileido 
ant paskutinio veiksmo ope^ 
ros “žydė” ptaėitą sekmadie
nį; ir Chicagos Olėtos vedė
jai padkrė balansą sąskaitą, 
jai padarė balansą sąskaitų, 
•šėšių sąvaičių. sezonas buvo 
įdomiausias ir skaisčiausias 
kokį Čhicaga pažino nuo prieš- 
depresijos laikų, kad sąstatas 
talpino pirmo laipsnio ir augš- 
tumo pasaulinius artistus, kad 
buvo keli Svarbus debiutai ii 
Gali-Curci mėginimas pradėti 
taip vadinamą ahtrą! karjerą, 
žodžiu, kad viskas buvo pusė
je sekmihgo sezono, tačiaus 
jis užsibaigė su deficitu, kuris 

‘sieks virš keturiasdėšimts peii- 
, kių tūkstančių dolerių.

; Bet šis faktas nė kiek nenu- 
gąsdino operos valdybą, kuri 
tuojaus paskelbė ne tik ilges- 
į — ■•»>««■

Kas atsiųs savo adresą gaus ne- *** dar lr dv* Raitės taip, 
mokamai 1 egz. susipažinimui. vadinamo populiąrių kainų ope- 

ros, pradedant su 11 d. sausio, 
1937m.

SiUSKOPER
NAUJINAI
PINIGUS UE1UV0N
To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

■■■ ■ "    1 '  .....................—II....——. ... w    

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams ^Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami* palaikyti ryšius su už

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

umivas 
ŽINIOS 
kuris metams tekaštuoja tik 6 dole
riai, pusei mėtų 3 doleriai.

Jei Vienai šeimai per brangu — 
3 u si dėki t dviese ar trise.

Mes norime, kad.Lietuvos Žinios“ i

mokamai 1 egz. susipažinimui.
Rašyti: „Lietuvos Žinios“, Kau 

nas, Gedimino 38. Lithuania.

Ražo NORA

zi-

“NEMUŽIKALĖ AMERIKA”
Nikolai Sokoloff, Federales 
Muzikos Projekto vedėjas sa
ko, kad suVirš 3,300 kurinių 
nuo 1,351 Amerikiečių kompo
zitorių buvo išklausytų valdiš
kuose koncertuose nuo 1 d. 
spalio 1935 m. Jis sako, “ste
bėtinas turtas kūrybinio ta
lento buvo priduota per WPA 
mūzikalę Veiklą, ir šimtai šių 
vietinių gyventojų kurinių bu- 

-vo atkartotinai pildomi.”
šis muzikos projektas dirba 

tikrai konstruktyvį darbą, ir 
davė daug, kad . paskatinti ir 
finansiniai pagelbėti vietiniams* 
muzikos kūrėjams ir jos.pildy
to j ams. •

CHICAGOS MUZIKOS KO
LEGIJOS KALĖDŲ 
PROGRAMAS
i ' Chicagos Muzikos Kolegija, 
viena seniausių muzikos įstai
gų Chicagoje, rengia savo Ka
lėdų programą, kuTiame daly
vauja prieš-prOfesionalis de- 
paHmentaš, asistuojamais šios 
kolegijos choro ir svečio artis
to, įžymaus pianisto Rudolph 
Ganz. >

Kelis kartus programe ram 
dasi vardas musų jaunutės 
lietuvaitės* šokėjos Rita Marie 
Schultz, apie kurios darbus 
turėjau smagumo rašyti jau 
kelis kartus. Ji dalyvaus baj- 
lete “Sniego Dieduko šokis”; 
Šokančios Lėlės” (Poldini) ir 
Finale (Chopin). Programas 
įvyks šeštadienį, 19 d. gruo
džio, Studebaker teatre, vi- 
durmestyje.

ONOS SKEVĖRIUTĖS 
.BIJŪNĖLIO CHORAS 
“KALĖDŲ BAZARE”

Dideliu , rupestingumu musų 
Onuks Skeveriutė rengia Bij u- 
nėlio Choro vaikučius jų, pasi
rodymui dviejų veiksmų opere
tėje vardu “Kalėdų Bazaras”, 
kuris įvyks Kalėdų antrą die
ną, gruodžio 26tą, • Grigaičio 
svetainėje, 3800 W. Armitagė

Ar 
dėl 
tas 
žuojaihės patarnauti savo svečiams lygiai 
taip, kaip jie nori ir darome tą ką jie 
nori—su menkiausiu laukimo laiku ir 
maksimuniu tikrojo patarnavimo.

PAMĖGINKITE UŽKANDOS 
ŠIANDIEN PAS

BRIGHTON CAFE
4326 South Kedzie Avenue

Turime, taipgi, ir alaus, vyno ir degtinės.

Kalėdų Dovanos
Mažas Radio Už Tiktai $<} QC 

ankščiau

R ad tonas
Radio su visais 1937 
metų pagerinimais. 
Trumpomis, ilgomis 
ir standafd bango
mis. Kaina 8 tūbų

49.50
11 ir 13 tūbų — 

daugiaus.
Radionas yra 
namas tiktai 

Budriką.

gau- 
pas

Gražus Kalėdiniai Rekordai po 50 centų (
1602X—Kūtele ir Gloria, Kun. Š. J. StTuekus Į
1B025—O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir ateikite čia Jus i

Ištikimieji
16026—0 Ištikimpji Pušis ir šventoji Iškilmingoji Naktis
16050—Kalėdų Pasveikinimais ir Ei, Kalėdos, Ona Biežienė ir

S ČcriGilS
16109—Rami Naktis ir Tylioji Naktis. Trubadorių Kvartetas
16140—Pulkim Ant Kelių ir Linksma Diena Mums Nušvito. 

Butėnas ir Kvartetas
16229—Angelai Gieda Danguje ir Tylioji Naktis. Petras Petraitis.
26022—Linksmą Giesmę Mes Užtraukim ir Sveikas JČzau 

Gimūsis
26023—Gul Šiandieną ir Atsiskubino Betlejun. 

Brooklyno Kvartetas
26105—Angelai Gied Danguje ir Tylioji Naktis. 

Petras Petraitis.

MOS. F. SUDRIK, Ine.
| 3417 South Halstęd JĮtreet
| Tel. Boulevard 7010—7011

; Pasiklausykite gražaus programo Nedėlios vakare 7 vai. 
įf stotis WCFL, 970 kil



MeJrose Pąrk^ I1L

4270 Archer Avė

K. P. Deveikis
Motinos sūnūs.

Dabar rimas

Nukentčjpbi^nįęrė Mąiy KaskeOM>.

BRAND 18 APIELINKĖ

Cicero
PAOO»

turės susirinkimą

Y^rd Screenin

Pasiklausykite musų Gražių Radio Programų Kas 
Nedeldienį, litų valandą prieš piet, iš stoties WGES.

14.75
14.50
12.50

11.90
11.90
11.90

11.40
11.40 
U.40

6.00 
6.00

COKE 
Range 
ChcĮtąut

Kitos kuopos, kurios dar ne 
užsisakė laiko, prašomos alsi 
šaukti. )j

liko truputį 
mas K. P.
musų kuopą 
valandos. <

kaip už- 
Taip progra-

Lovoje Rastas Negy 
vas Juozapas 
Grubliauskas

Dainavo p*-nia Nora 
P-nios

................... 6.50
...................... 6.50
.................... 6.25
$4.75 $4.75

MILLĘR CREEK 
Lump

Du jauni 
plėšikai užvakar vakare apipie
šė lietuvės, Mary Kaske, alinę. 
Ji randasi ties numeriu 2001 S. 
Canalport avenue. '

Vagys atėmė nuo savininkės 
$50 pinigais.

Abu buVo apsiginklavę revol
veriais. Abu atrodė apie 20 me
tų amžiaus, nedidelio ūgio ir 
lengvo sudėjimo.

• Apiplėšimas įvyko apie 9:30 
valandą vakare. t

biznis yrą įkor- 
taksų departa- 

rękordus kokia

2 Vagys Apiplėšė 18 
Apielinkės Aludę; 

Paėmė $50

OLD FORT DEARBORN 
Wine & Liąuor Co., Ine.

Rengia parę Senam 
Petrui

5. Taksų departamentas) pri 
pažįsta, kad 
te kiek jūsų

taigi šiuo raštu * Visi kviečia
mi atsilankyti.
i Tikimės pasimatyti su tam 
stomis p. Yuškos svetainėj.

— Rengėjų grupė.

' J.' W. KALĖPINSKAS, Manager
3222-26 SO. HALSTED STREET

Vienu aukštu baltu priekiu namas 
TEL. VIGTORY 4226

OLD AMERICAN 
BRAND

nos 
būtent 
Kliubas

CHICAGOS OFISAS 1010 South State Street

SLA. 125 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas atsibuvo pra
eitą sekmadienį juodžio 18 
Įd., G, Bernoto jsvptmnėj'. Na- 
rių dalyvavo daugiau kaip pu
sę. Kuopos valdyba, išrinkta ta 
pati: pirm. M. šeštokas, vice- 
pirm. J. Petraitis, protokolų 
sekr. J, Narsutis Sr., finansų 
sekr. P. Urbaitis, iždininkas G. 
Bukleris, iždo globėjas J. Nar
sutis Jr., maršalka J. Stokes, 
daktaras-kvotėjas Dr. Mlaciek.

Skaitytas laiškas p-lės E. 
Miku'žiutės, kad kuopa išrink* 
tų delegatą į Anjęrikos Lietu
vių , Kongreso Chicagos konfe
renciją. Išrinktas Frank Rajū
nas. Kuopos organizatoriai pra
nešę, kad SLA. kuopos Chica- 
goj ir Jos apielinkėj nutarė 
transliuoti radio valandą. Mu
sų kuopa irgi yrą užregistruo
ja ir jai yra paskirta diena. 
Kiek padiskusavus, sumany
mas dauguma balsų tapo at
mestas, todėl organizatoriai 

suyilti. Gęrbįą- 
Deveikis malonės 
išbraukti iš radio

nuo 7% iki 8 va- 
Reikalinga labai tiks

Krautuvė atvira kas vakaras iki lOtos valandos ir 
Nedėlioj nuo 10 vai. ryto iki 4tos po piet.

10.40 9.90

Straight Bourbon Degtinė 90 Proof 
20 Mėnesiu Sena

Draugyste Lįętuvos Karei
vių laikys,,svarbų susirinkimą 
grupdžio 20 dieną, t. y. sek- 
madieny, 1 valandą popiet 
Liupsybės svetainėje. Ęukite 
j visi susirinkiiųe laiku, nes 
yra daug reikalų aptarti taip 
'apie z praeitį, kaip apie ateitį. 
O ateitis mums yra labai svar
bi, nes kitą metą sukanką 25 
metai kai draugija gyvuoja. 
Turėsime tinkamai paminėti, 
gerai atžymėti jubiliejinius 
metus.

Rytoj, sekmadieny, p. Yuš
kos svetainėje adresu 2417 W. 
43rd Street (Brighton Parke) 
grupė Seno Petro draugų ren
gia jam parę. Pradžia 6 va
landą vakare.

Kai kuriuos asmenis iš Se
no Petro pažinties- rengėjai ir 
rengėjos spėjo atlankyti ir as
meniškai užprašyti į parengi-

STZiii ____________ X*

yra 
nes moterys pasakoja, 

jogei jos mato plėšikus darant 
planus plėšimams, kad įsigau
ti į namus nakties laiku. Vie
na moteris pasakojo, kaip po
ra vyrų vaikštinėjo tūlame 
bloke Mozart gatvėje nuo vie-

PETROLEUM CARBON
Lump ........
Štili Run ....................

BRAND
Straight Bourbon Degtinė * 90 Proof

14.25
14.00
12.00

ton tonsormore 
$11.001

10.40
.. 8.75

8.25

3. Jei pametčt sąrašą, tai 
nueikit į kau’ntės rotušę, į tak- 
savinio departamentą 3-me 
augšte ir paprašykite kitos 
blankos.

4~ Tai blankai išpildyti ne
reikia Saliamono galvos, tik 
pasakykite kiek vertas yra jū
sų dabartinis turtas; kiek ver
tas dabar, o ne tada, kai pir-

jųs patys žino 
turtas yra ver

ARanglACITE HARD COAL

Chestnut ...... ........................

PRAKTIŠKIAUSIOS
DOVANOS

13.75 13.25
9.85 9.35

T0WN OF LAKE. — Lovoje 
čia buvo rastas negyvas 45 me
tų lįętuyis, Juozapas' Grubliaus
kas. Jis gyveno adresu 4521 S. 
Honore Street.

Mirties priežastis nežinoma, 
bet koronerio rekordai rodo, 
kad buvę rasti alkoholinio užši- 
nuodijimo simptomai.

Velionio kūnas buvo išgaben
tas į Gook apskričio lavoninę.

e

BRIGHTON PARK. — Kas
dien skaitome “Naujienose” 
apie plėšimus Brighton Parko 
apielinkėj e. Beveik kiekvieną 
dieną per pastarąsias tris šio 
mėnesio savaites įvyko namų 
apiplėšimai ir daugumoj lietu
vių, taip kad surinktomis ma
no žiniomis, kur plėšimai įvy
ko, plėšikai pelnė $10,060 su 
viršum. Jeigu už trečiadalį tos 
sumos Brighton parkiečiai 
tų pasamdę savo policiją, 
butų išgelbėję tūkstančių 
lerių turtą.

Atrodo, plėšikų gauja 
vietinė.

no galo bloko iki kito, tartum 
ieškodami ko nors, įeidami, tai 
į vieną, tai į kitą tąrpnamį, 
apžiūrinėdami namus iš užpa
kalio. Kita pasakojo, kad pana
šius vyrus ji mačiusi prie 
Rockwell ir Maplewood vaikš
čiojančius, kur buvo apiplėšti 
Količių ir Petraičių namai, ir 
abeji nemažai nukentėjo.

Visiems Brighton parkie- 
čiams yra žinoma, kad šioj 
apielinkėj gyvuoja net ketu- 

poli tinęs organizacij os,
Lietuvių Politiškas 
Jaunų Republikonų 

Kliubas, Demokratų Kliubas ir 
Lietuvių Piliečių Pašalpos Kliu
bas. Tos visos organizacijos 
rėkia tada, kai ateina rinki
mai, ir atsibaladoja pas jus 
politikieriai prašydami balsų. 
Tada jie visi sukrunta zuiti

8.60 8.10
8.35 7.85
8.10 7.60

stotięs WGES —- ten, kur 
Peoples rakandų krautuvės 
duoda savo programus. IŠ jų 
ir pasamdyta kevtirtadalis va
landoj, t. y. 
alndos 
liai dalykus tvarkyti, kad tin
kamai suvartoti tą laiką, veng
ti ilgų kalbų ir pauzų.

Kąip pirmą kartą, tai ant
radienio programas išėjo ne
kaip. Vienok buvo pasakyta 
gan daug. Kalbėjo centro iž
dininkas advokatas K. Gugis, 
iždo globėjo p-lė E. Mikužiu- 
tė ir organizatorius K P. De
veikis 
Gugieųė ir p. Tarutis 
Gugienės daina tai senų seno
vės, sutaisė ją p. Petras Sar- 
palius. Daina visiems pati
ko. P-nas Tarutis dainavo 
gražiai visų mylimą dainą 
‘■Kur hakuže samanota”.

Ateinantį antradienį pro
gramą pildys 36 kuopa. Nuo 
centro kalbės A. J. Zalato
rius, kuopos pirjnininkas ir fi
nansų komisios narys. Ką 
pati kuopa duos, tai išgirsime 
antradienį,

Paskutinis šių metų antra
dienis, t. y. gruodžio 29 dieną, 
paskirtas 17& kuopai iš Mt. 
Greenwood. Kalbės B. Wa- 
lantinas, kuopos krikšto tėvas 
ir nepailstantis veikėjas. Taip
gi kalbės Dr. Zalatorius, svei
katos komisijos narys^ Pati 
kuopa padarys pranešimą apie 
savo parengimą. Dainuos 
p-nia Gunauskienė ir V. Asci-

6. Jei jūsų 
poruotas, tai 
mentas turi 
suma biznis yra įkorporuotas; 
jei jūsų biznis yra įkorporuo- 
tas pav. $50,000, tai taksų de
partamentas paima tą skaitli
nę ir atsiunčia jums didelę tak
sų bilą.

7. Jeigu4 neišpildotę -taksų 
sąrašo (schedule), tai taksų 
departamentas taksuoja jus 
savo nuožiūra ir dar uždeda 
ant tos sumos 50% baudos.

8. Jeigu jūsų biznis, yra 
įkorporuotas didele suma, tai 

I patartiną savo šėrų vertę su
mažinti.- Pavyzdžiui, jei įkor- 
poruota $100,000, tai galite su
mažinti iki $10,000 ir tt.

9. Kurie nėsate biznieriai 
arba krautuvininkai, tiems pa
lieku savo nuožiūrą vartoti.
: — Adv. Charles P. Kai.

$10.50
9.90
8.25
7.75

Mažai tereikia įmokėti Gali
ma išmokėti po 50c. į savaitę. 
flįdžiausių Vertybių Krautuve 

Patogiausia Vieta Lankyti!

NORINT GAUTI GERŲ ANGLIŲ 
KREIPKITĖS Į

SPRINCF1ELD COAL COMPANY
v. • • a^8P° w- 38th STREETVirgima 6749 — Lafayette 6999

ILLINOIS COAL
Lump ...........
Ėgg ................
Nut ..............

LAI BŪNA ŠIŲ

KALĖDŲ 
DOVANA
PIANAS, AKORDIONA, DRABUŽIAMS 

PLOVYKLA, REFRIGERATORIS, 
KAURŲ VALYTOJAS, NAUJAS 

RADIO, etc.

FRANKLIN COUNTY COAI 
Lump .............

’Egg ................... .....................
Nut .............. ' . ...... ......

, MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WĖST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

POCAHONTAS COAL 
Lump-Egg 

Nut .... ....... .
Pea ...........
Mine Run .......

per namus žvejodami balsus: 
girdi, balsuok už tą ir tą, nes 
viskas bus tvarkoj ir apsau
gota.

Rinkimams praėjus visi rąn- 
kas nuleidžia * ir ląukia tvar
kos ir apsaugos iki kitų rin
kimų, kol atsibalados kiti sa
vos rųšies politikieriai. O tuo 
tarpu siaučia gaujos plėšikų ir 
bomų, taip kad vakare baugu 
į gatvę išeiti bei tuščius na
mus palikti, nes plėšimai virto 
tiesiog epidemija ir visa apie- 
linkė plėšimais tiek pagarsėjo, 
kad nebegalima gauti turto 
apdraudos.

Taksus mokame visi, net 
dvi stotys pilnos policininkų. 
Viena stotis Brighton Parke 
ir randasi California avenue, 
kita — New City Station — 
randasi prie 47 ir Paulina gat
vių, tačiau policininkų visoj 
apielinkėj nematyti per savai
tes laiko. Musų politinės or
ganizacijos tyli, nįeko‘ nedaro, 
ir atrodo, kad klauso savo po
litikierių įsakymų: “Rinkiipų 
metu balsuok, o po rinkimų 
tylėk!” Net pildo lietuvišką 
priežodį: “Nežiūrėk ką jie da
ro, bet klausyk ką jie sako”.

Savaime kyla klausimas, ar 
ilgai Brighton Parko politinės 
organizacijos taip tylės ir plė
šikų gaujas \toleruos? Rodosi, 
laikas butų susiprasti ir ap
sivalyti nuo visokių piktada
rių, pareikalaujant iš valdinin
kų, už kuriuos balsuojame, kad 
jie mums suteiktų nors šiokią 
tokią gyv/bės bei turto ap- 
draudą.

Taksai buvo ir bus mokami 
taip ilgai, kaip ilgai ši drau
gija gyvuoja, kadangi be tak
sų visa valdiška mašina susto
tų. Ne vienos šalies pasauly 
nėra, kad nemokėtų vienokių 
ar kitokių taksų palaikymui 
valstybes mašinos. Taigi kiek
vienas lietuvis biznierius turė
tų paimti už gerą šį mano pa
tarimą :

1. Jau žmonės gauna' iš ase<- 
soriaus departamento vadina
mą Sąrašą Asmeninei Savas
čiai ; kai kurie bizųieriai nu
meta jį į gurbą.

2. Jeigu esi bizny, įkorpo- 
ruotąme ar neįkorporuotame, 
tai turi Išpildyti tą sąrašą.

Sugrįžo iš ligonines
j P-nia Ęalęiunjenę buvo 
išvežta į .Berwyn ligoninę ir 
parą savaičių ' ten išgulėjo, 
šiomis dienomis jį sugrįžo 
namo ir turi viltį greitai vėl 
būti namų šeimininkė. P-nia 
Balčiūniene yra Chicagos Lfe* 
tuvių Draugijoj narė.
Chicagos Lietuvių Draugija
Chicagos Lietuvi,ų Draugijos 

Cicero skyrius — Kultūros 
Draugija 
penktadienio vakare 7:3; va
landą Ęiuosybes svetainėje 
Bus imami mokesčiai ir daro: 
im įvairus tarimai 
j nariai ateikite

lUNtVV

DISTILteO BY 
The American Distiuino Co

PtKIN. ILLINOIS

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ JUBILIEJINIS LOTO PAR
DAVIMAS SU NUOLAIDA BAIGIASI GRUODŽIO 31, 1936 m.

Norintis pirkti gausite 25% už kiekvieną lotą ligi virš minėtos dienos tiktai 
įąįsvpji visuomenė be Tautiškų Kapinių neapsieisite, nelaukite ilgiau, bei 

pasinaudokite proga—25 metų Jubiįiejinę dovana. KĄPINJŲ VĄLDYBA

Dabąr Eina Specialis 
Kalėdinis Išpardavimas
Piano Akordionai Kalėdoms 

parsiduoda už specialiai 
sumažintas kainas 

Kainos nuo

$18.75
LEKCIJOS DYKAI'

Naujos mados Kimball Pianai 
specialiai maža kaina 

285.00
Naujos Drabužiam Plovyklos 

nuo

'29.50
Standard padarymo nauji 

Refrigeratoriai 

67.50
HOOVER|>kaip nauji dulkių 

Valytojai, po

$16.75
Nauji Midget Radios po 

$7.95
Nauji Gonsole Radios 

’29.50
Naujos Elektrinės Prosijimui 

Mašinos nuo

$39.5Q

Draugijos 
į susirinkimą 

visi. Po susirinkimo bus iš
pildytas programas. Belia- 

S W> 0
Dr. A.,J, Gussen pasakys svąr- 
bią kąlbą apie tąi 
laikyti dantis. ' 
mąs, kaip ir ^albą jųpia nįe- 
ko nąkaitųos, įąigi atsilanky
kite į susijiųldmą ir kitus at
siveskite.

Musų pirmas parengimas 
įvyksta^ sausio 31 dieną. Bus 
^vaidinimas veikalo “Blinda”. ,

Pradžia padarįįf.a
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj centras pradėjo radio 
valandą pra^ušį. anLęadięnį iš



NAUJIENOS, Chicago, PI._________
r;...... ...............   «j.. .. ......................

Šeši
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Domi nik a s 
metų, kurį 

ys nežinomi

PADUGNIŲ TEISMAS—ši photo-diagrama parodo chicagiečio, Samuel Catalino, biliardų lošimo kambarį, 1032 West 
kur trys nežinomi gengsteriai-galvažudžiai sušaudė karo teismo stiliumi Domininkų Scaduto, 24 metų 457 Čiirtis Street, 
tate Scaduto prie sienos, ir suvarė keliolikų kulkų į galvų ir krutinę. Keletu menesių atgal jie panašiai nusikratė ir Scadu- 
forke, Joseph* Scaduto. Tokiu budu Ghicagos ir New Yorko gengsteriai išriša' tarpusavius ginčus... v

AUKA. - 
Scaduto, \ 
sušaudė 
gengsteriai

Naujienų-Tribune Photo

Birai HHH

II - .4



JLIKONŲ PIRMININKAS. — JOHN HAM- 
dato Landono kampanijos vedėjas, kurį 
i komitetas susirinkęs Ghicagoje, nutarė 
ijos pirmininku. Su juo republikonė Ruth 

Naujienų-Acme Photo

S “FISH”. — 
’ish, New York 
s, kuris parti- 
cijoje Chicago- 
ukelti “revoliu-

TribUne Photo

PREZIDENTAS. — Dr. 
Giuseppe Motta, išrinktas 
šveicarios prezidentu pen
ktam terminui.

Jį išrinko Šveicarijos fe- 
deralė taryba, 157 balsais 
iš 201! Šveicarija, kaip ir 
J. V., susideda iš valstijų, 
kurios vadinamos “kanto
nais.” Motta yra pažan
gus žmogus; ir atstovauja 
demokratines sroves. Pre
zidentūros terminas yra 
vienų metų.

Vuu/zenų-Acmęghofc?

OPONENTAI SVEIKINASI. — 
tikėjimą republikonų partijos vadas

PASI-
Hamilton ir

Hamilton Fjsh, N. Y. kongresmonas,'; kuris ėjo prieš
pirmininką. ' Naujfenų-Acme Photo
• • • • . * • •. J.-

i

BUVĘS KARALIUS CHICAGIEČIO SVEČIAS. — 
Chicagiečio, Leander McCormick namai, Austrijos Al
pėse, prie Kitzbuhel, kur buvęs Anglijos karalius žada 
apsigyventi. Naujienų’Acme Photo

labdaringos įstaigos ruošia Kalėdinius krepšius su 
maistu , ir žaislais neturtingiems...........

Ną^jieniį^ribunePjipto

PREZIDENTO MOTINA AUKŲ FONDO PRIEšl-
kyje. — Prezidento motina, Mrs. James Roosevelt su 
delegacija iš Bethune-Cookman negrų kolegijos, Day- 
tona Beach, Fla. Rooseveltienė gelbės pinigų sukelti 
ir apsiėmė būti fondo globėjų pirmininke.

AMERIKIETIS LAKŪNAS PAS KINIEČIUS. — 
Amerikietis lakūnas Julius Barr, kuris tarnauja Kini
jos maištininkų vadui, Maršalui- Chang Hsueh-liang. 
Jie stovi prie lėktuvo, kuris maištininkui priklauso. 
Maršalas pagrobė Kinijos diktatorių, Chiang Kai-Shek, 
kad priversti jį skelbti karą Japonijai.

Kiek laiko atgal Julius Barr tarnavo United Air 
Lines transporto linijai ir skraidė tarp Californijos ir 
Chicagos. Dabartiniu laiku įvairiems Kinijos geniro- 
lams tarnauja didelis skaičius Amerikos lakūnų. Jie 
operuoja generolų privatiškus lėktuvus, mokina kinie
čius skraidyti ir jiems parduoda Amerikos gamybos 

.. mašinas. ___z
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