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Francija Grūmojanti Atsisakyti Nuo Neutraliteto
Įspėja Vokietiją Nesiųsti 

Kareivių Ispanijon

KALĖDINĘ GĖLIŲ PARODA CHICAGOJE

Francija grūmoja pradėti remti lojalistus, 
jei Vokietija nepaliaus siuntusi savo 

kareivius Į Ispaniją
BERLYNAS, gr. 25. — Čia 

gautomis žiniomis, Francijos 
užsienio reikalų ministeris Del
bos pasiuntė notą Anglijai, kad 
Francija netoleruos tolimesnio 
Vokietijos kareivių siuntimo į 
Ispaniją. ‘

Kartu Delbos prigrūmojęs, 
kad jei Vokietija nepaliaus pa
dėjusi sukilėliams, tai Francija 
atsimes nuo neutraliteto sutar
ties ir atvirai pradės remti Is
panijos lojalistų valdžią.

Delbos tokį pat įspėjimą 
padarė ir Vokietijos ambasa
doriui Paryžiuje.

Naciai tuo yra susirūpinę ir 
Hitleris šaukia nepaprastą sa
vo vadų konferenciją pasita
rimui Ispanijos klausimu.
' karo vadovybė yra priešin* 
ga tolimesniam rėmimui su
kilėlių, kbrių vadu, gennerp- 

*lu Franco, ji nepawtįki.*Ji be 
to bijosi įsivelti , įkąrą su 
Francija, kurio Vokjtetija*bent 
šiuo laiku Yrtiįageidauja. O 
be Vokietijos pagelbos sukilė
liai karą bematant pralaimė
tų. Iš kitos gi pusės Vokietijai 
yra reikalinga Ispanija, nes 
tik iš ten ji gali gauti sau rei
kalingos žaliavos.

Jau pasiųsti į Ispaniją Vo
kietijos “savanoriai” turi rim
tų nesusipratimų su sukilė
liais ir yra jais apsivylę. Dagi 
ir geležies rudos V6kietija ne
gauna iš Ispanijos tiek, kiek 
ji tikėjosi gauti.
Anglijos ir Francijos įspėji

mas Vokietijai.
PARYŽIUS.— gr. 25. —An

glija ir Francija padarė bend
rą įspėjimą Vokietijai nebe
siųsti daugiau savo kareivių į 
Ispaniją, nes delei to gali kilti 
rimtos komplikacijos.

Iš Vokietijos atsakymo dar 
negauta ir dagi nesitikima pa
lankaus atsakymo, nes Vo
kietija veikiausia neatsižadės 
rėmusi sukilėlius. Ji jau per
daug giliai nuklimpo, kad da
bar galėtų, trauktis atgal.

Francija jau atvirai prade
da grūmoti atsimetimu nuo 
neutraliteto sutarties, jei Vo
kietijos rėmimas sukilėlių ne
bus sustabdytas.

Kiek žinoma/iš pačių suki
lėlių šaltinių, jau dabar Ispa
nijoje yra 30^000 Vokietijos 
kareivių. Bet Vokietija ruo
šiasi siųsti dar 60,000 karei
vių. Jei Vokietija tą padarys* 
tai Francija atvirai pradės 
remti lojalistus ir juos girik- 
luoti.

Italija jau paliovė kištis į 
Ispanijos reikalus. Jos dėry- 
bos su Anglija dėl Vidurže
mio jurų eina labai^palankiai 
ir ji todėl nenori 
kivirčių su Angliji dėl kokios 
ten Ispanijos. Todėl dabar su
kilėlius remia tik Vokietija ir 
Portugalija. ,
Nori Vokietiją papirkti eko

nomine prarama.
LONDONAS, gr. 25. — Eu

ropa Kalėdas praleido prisle*

eiti nąujų

Kubos Prezidentas
. » ' ■" ■ 'u ■

Pašalintas
( ' *. - '

Prezidentas Gomez pašalintas už priešini
mąsi armijos kontroliavimui mokyklų

gta karo pavojaus slogučio. 
Tų ikaro pavojų padidino ne
pasiliaujantis Vokietijos rė
mimas sukilėlių ir Francijos 
prigrumojimas atsimesti nuo 
neutraliteto sutarties, jei Vo
kietija nepaliaus siuntusi į 
Ispaniją kareivių. O tas tik
rai privestų prie karo.

Dabar vedamos skubios slap
tas derybos. Kaip spėjama, An
glija ir Francija bando papirkti 
Vokietiją, siūlydamos jai’ eko
nominę pagelbą, jei Vokietija 
paliaus remti sukilėlius. Vokie
tija tą rimtai svarstanti, nes 
jai didžiųjų 'valstybių pagelba 
yra svarbesnė ir tikresnė, negu 
Ispanija.

Delei to laikraščiai jau lig ap
rimo ir mažiau begąsdina ka
ru.

Užsibaigė visos 
Amerikos taikos ~ 

konferencija
BUENOS AIRES> gr. 25.— 

Visos Amerikos respublikų tai
kos konferencija, kurios svar
biausias tikslas buvo susitarti 
dėl išlaikymo taikos y\merikos 
kontinente, užsibaigė trečia
dieny. Ji tęsėsi nuo gruodžio 
1 d. ir priėmė vfeą eilę nuta
rimų, taipjau. neutraliteto su
tarti, apie bendradarbiavimą 
išlaikymui taikos savo konti
nente ir 
puoliko iš svetur.

Į konferencijos atidarymą 
buvo atvykęs pats prezidentas 
Booseveltas, kuris pakvietė 
visas Amerikos respublikas 
dirbti “petis į petį” už taiką.

Tokią pat mintį pravedė už
darant konferenciją Jungt. Val
stijų valstybės sekretorius 
Hull savo rašte, kuris kvietė 
prie taikos ne tik visą Ame
riką, bet ir visą pasaulį. Jis 
kvietė visą pasaulį atsisakyti 
nuo militarizmo, kuris tebėra 
labai stiprus daugely pasaulio 
dalių. Valstybės turi elgtis kaip 
atskiri žmonės ir užmiršti kitų 
valstybių padarytas skriau
das, nes ateities karas gali vis
ką sunaikinti.

“Mes turinąe stfnaikinti ka
rą, nes kitaip karas sunaikins 
mus”, sakė Hull raštas. “Tik
rieji patriotai ir tikrieji did
vyriai ateityje bus tie vadai, 
lįurie suras ir ves keliu į tai
ką0.

Hull raštą skaitė jo padėjė
jas Welles, nes pats Hull, dėl 
šalčio, yra labai užkimęs .ir sa
vo rašto skaityti negalėjo. . 

r \ ‘ ■ *■ į

Sekama i Amerikjos taikos 
konferencija įvyks girnoj 1938 
m. Ji tarp kitoko svarstys įstei
gimą Amerikos valstybių są
jungos ir Amerikos tarptauti
nio teismo, šioj konferencijoj 
dalyvavo visos iki T vienoj ne
priklausomos Amerikos res
publikos — viso 21 Valstybė.

bendram atrėmimui>

• HAVANA, gr. 25. — Va
kar ryte Kubos senatas 22 bal
sais prieš 12 pašalino iš vie
tos prezidentą Miguel Mariano 
Gomez. Jis buvo rastas kaltas 
sulig atstovų buto išneštu pre
zidentu apkaltinimu ir todėl li
ko pašalintas iš vietos.

Tokis senato žingsnis labai 
sustiprino poziciją pulk. Batis
tą, kuris dabar pasidaro tikru 
diktatorium.

Prezidentas Gomez liko pa
šalintas Už tai, kad jis pasi
priešino pulk. Batistą užma
čioms pavesti armijos kontro
lėm visas šalies mokyklas. rTą 
jis padarė vetuodamas bilių, 
kuris uždeda ant cukraus spe
cialius taksus, kuriais turėjo 
būti steigiamos armijos kon
troliuojamos mokyklose, kurio
se turėjo mokytojauti bemok
sliai armijos seržantai. Kadan
gi prezidentas jau* iš^alno^pą- 
skelbė tą bilių; vetuosiąs, tai' 
iv - v -C - . (-r - -t.,"
bandymą paveikti kongresą. 
Renatas tą; kaltinimą parėmė 
ir prezidentą pašalino. Kaip 
tik prezidentas Gpmez sužino
jo apie balsavimo davinius se- jinga gyventi.

su
na-

pa

nate, jis tuoj aus apleido prezi
dento rūmus ir išvažiavo 
draugais į (savo prfVatinius 
mus. \

Po pašalinimo išleistame
reiškime prezidentas Gomez 
sako, kad armijos kišimasis į 
civilius šalies reikalus ir pri
vertęs jį „vetuoti cu'kraus tak
sų bilių. Armijos vadai nepa
sitenkina vadovavimu kariuo- 
menei, bet nori valdyti ir vi
są šalį. Tas buvo nurodyta ir 
senate. Ten buvo nurodyta, kad 
pašalinus prezidentą baigsis
Kuboje demokratinė valdžia
ir prasidės militaristų diktatū
ra. Bet karininkų spaudžiamas 
senatas neįstengė armijai pa
sipriešinti ir perzidentą paša
lino. Mat pulk. Batistą (pra
džioj sukilimo buvęs seržan
tas) yra prigrūmojęs išvaikyti 
kongresč, jei tasis nepašalins 

................  ’ — prezidento.
atstovų butas apkaltino jį už . Pašalintas prezidentas G o-

. gėlių paroda. Ji tęsis 
d. Įžangos mokėti nereikia. Panaši parodo vyksta ir Lincoln Parke.

' Naujienų-Tribune Photo i
' ' ' ' U- >- 

Kūčių dieną Garfield Parko Konservatorijo j e atsidarė 
iki sausio 10 d. įžangos mokėti nereikia. Panaši par<

CHlNlJA ŽUDYS 
NARKOTŲ VAR

TOTOJUS

■ „,-T, ,      ...J  

Šiltos Kalėdos /

PEIPING, gr. 25. — Karstų 
dirbėjai dirba išsijuosę, besi
ruošiant prie " masinio žudymo 
narkotų vartotojų, kuris pra
sidės po sausio 1 d.

Valdžios įsakymu po tos die
nos bus žudomi visi nepasigy- 
dę narkotų vartotojai. Tuo 
nuožmiu bud u valdžia tikisi 
sustabdyti narkotų vartojimą 
Chinijoje, kuris yra labai pla
čiai išsiplėtojęs, arba priversti 
narkotų vartotojus gydytis. 
Tečiaus gydymas narkotų po 
sausio 1 d. bus sustabdytas, 
nes po masinių žudymų viso
je šalyje neliksią narkotų 
(opiumo, morfino ir t.p.) var
totojų.

------ ------ - 1 r-----------
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Austrai žudosi, val
džia dėlei to nupi

gins maistą

. VIENNA, gr. 25. — Austri
jos kabinetas norėdamas su
mažinti Austrijoje saužudy- 
stes, nutarė nupiginti reikalin
giausius maisto dalykais. Laik
raščiai marguoja žiniomis apie 
saužudystes, kurios, manoma, 
papildomos daugiausia dėlei 
pragyvenimo brangumo. Ap
skaičiuojama, kad Viennbje 
kasdien' žudosi po šešis žmo
nes.

s - - j, x.. ./•

Papa silpnėja
VATIKANAS, gr. 25. — Pa- 

pa Pius XI nepaprastai Silp
nėja ir jau du sykiu, teko lei
sti po oda vaistus, kad nors 
tuo kiek palaikyki jo jėgš?,' 
kurios visiškai išsisėmusios po 
jo kalbos per radio kūčių die- 
uą«

CHICAGO. Nors diena ir 
buvo apsinihukusi, o kūčių nak
tį ir lijo, bet Chicago šiemet 
turėjo labai šiltas Kalėdas, nes 
šiluma 3 vai. po piet buvo pa
siekusi 57 laipsnius. Gal tiek 
pat šilta bus ir šiandie.

'H i'".’ ."į

FRANCIJA PADĖS
LENKIJAI GIN

KLUOTIS

mez vėliau ^galbūt įterfcįkels į 
Jungt. Valstijas, nes diktato
rių valdomose šalyse diktatū
ros priešininkams būna pavo-

Mirė garsus žarna 
listas Arthur 

Brisbane

Gar-

s jau senai ir 
J bronchito jis

NEW YORK, gr. 25. 
sus žurnalistas ir nuo 1897 m. 
redaktorius Hearsto laikraščių, 
Arthtfr Brisbane, pasimirė šį
ryt nuo širdies ligos. Mirė jis 
savo namuose miegodamas, už
dengtas dieguonio gaubtuvo.

Sirguliavo 
dėl įsisenėjusi*
pereitą žiemą praleido Flori
doj. Bet jis niekam nesiskun
dė ir tik nedaugelis žinojo apie 
jo ligą. Iki paskutinės dienos 
.jis dirbo rašydamas savo kas
dienius straipsnius ir editoria- 
luts. Padiktavęs kalėdinį straip
snelį jis pasijuto labai silpnas 
ir paprašė šunų pabaigti rašy
ti. Po to jis atsigulė po deguo
nie gaubtuvu, užmigo ir tai už
migo amžinu miegu. 1 '

Jis buvo 72 m. amžiaus. 
Skaitoma, .kad jis buvęs bran
giausia ąpmokamas žurnalistas 
visoje Amerikoje.

-i--r

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

Apsiniaukę, gali būti lietaus; 
veikiausia bus tiek pat šilta.

Saulė teka 7:17 leicįžiasi

PARYŽIUS, gr. 25.—Fran
cijos užsienio reikalų ministe
ris Yvon Delbos pranešė atsto
vų7 buto finansų komtetui, kad 
Francijos valdžia suteiks 2,- 
,700,000,000 frankų ($124,200,- 
000) kreditų Lenkijos dides
niam apsiginklavimui prieš Vo
kietiją.

Daug žmonių žuvo 
įvairiose automo

bilių nelaimėse
CHICAGO. — Per šventes 

visoje šalyje gal šimtai žmo
nių Žu*vo įvairiose nelaimėse su 
automdbiliais.

štai kelio? didžiausios jų, 
apie kurias žinios pasiekė; Chi
cago. ‘ j :

Trys, žmonės liko užmušti ir 
6 sužeisti prie 79 gt., į vaka
rus nuo Oak Lawn, susidau
žius trims automobiliams. Ke
li žmonės liko užmušti Chica
go j atskirose nelaimėse.

Rockford, III., keturi žmonės 
liko užmušti ir penktas gal 
mirtinai sužeistas automobiliui 
paslydus v ir nuritus į griovį.

Elgįn, 111., tėvas ir sūnūs li
ko užmušti automobiliui pasly
dus iį\ atsimušus į medį.,

Beiiton, Ark,, penki žmonės 
liko Lžmušti, automobiliui at
simušus į gasolino pompą ir 
užsiliepsnojus.

Summitville, Ind., du žmo
nės liko užmušti susidūrus 
trims automobiliams.

Šiaurinėse valstijose nelaimių 
daugiausia buvo dėlei slidžių 
kelių*

. '■Į.J ■ • , ' •

KALAMAZOO, Mich„ gr 25/
Vyras ir moteris liko už* 

mušti jų automobiliui įvažiavus 
y traukinio garvežį.

CHINIJOS DIKTATORIUS 
PALIUOSUOTAS

. ■ * i 1 • ■ •

Pats maištininkų vadas vyksta į Nanking 
pasiteisinti Chinijos valdžiai

NANKING, gr. 25. Ori
ni jos diktatorius, generalissi- 
mo Chiang Kai-shek, ku‘rį bu
vo pagrobę maištininkai, liko 
paliuosuotas ir dabar gryšta į 
Chinijos sostinę Nanking.

Kartu.su juo vyksta ir mai
štininkų Vadas maršalas Chang 
Hsueh-liang, kuris diktatorių 
buvo pagrobęs ir išlaikė jį be
laisvėj daugiau savaitės laiko. 
Maištininkų vadas irgi vyksta 
į Nanking pasiteisinti Chinijos 
valdžiai dėl diktatoriaus pagro-

bimą ir galbūt gauti valdžios 
atleidimą. Jis taipjau ąorys iš
dėstyti šalies valdžiai savo nu
sistatymą- Fsistatymą- F

Gen. Chiang Kai-snek su sa- ' 
vo žmona ir savo buvusiu kal
binto j u maršalu Chang jau 
atskrido į Sianfu į Loyang, 
Honan provincijoj. Kartu taip
jau atskridę, diktatoriaus švo- 
geris Soong ir jo patarėjas au- 
stralietis Donald. Visi jie per • 
pastarąsias kelias dienas vedė 
derybas apie paliuosavimą pa
grobtojo diktatoriaus.

General Motors 
radio koncertas

Šveicarija pripažino 
Italijos užkariavimą 

Ethiopijos
General Motors radio kon

certas bus transliuojamas sek
madieny, gruodžio 27 dieną, 
vakare (Chicagos laiku 9 va
landą) NEC-WEAF60 stočių 
tinku. Kaip solistai dainuos pa
garsėję Metropolitan operos 
dainininkai Elizabeth Rothberg 
(soprano) ir Ėzio Pinža (bari
tonas) . .

Programas bus transliuoja
mas i§ Carnegie salės, New 
Yorke. General Motor simfoni
nei orkestrai vadovaus Erno 
Rapee. /

BERN, gr. 25. Šveicari
jos federalinė taryba nutarė 
pripažinti Italijoj užkariavimą 
Ethiopijos ir nuo šio laiko Švei
carijos legacija Ryme prižiū
rės Šveicarijos konsulatą Ad- 
dis Ababoj.

Pašalino redak 
torius

/BENTON, BĮ., gr. 25. — 
Penki žmonės liko užmušti 
dviejose nelaimėse su automo
biliais Franklin kauntėj.

BERLYNAS, gr. 25. — Na
cių valdžia • nutarė pašalinti 
•Frankfurter Zeitung ir Berliner 
Tageblatt redaktorius, kurie 
ne visuomet norėdavo aklai 
klausyti nacių įsakymų ir jų 
vieton pastatyti ištikimus na-vieton pastatyti ištikimus 
cius.

Kartu.su
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(Musų speęiąlau?; korespąndęnto)

Chica- 
Lietu- 

vos Jaunime Butelį ‘^Naujie
nų” 
štai ką sako;

“Todėl štai ir atsišauki
mas, kad turėkim “Lietuvą” 
Amerikoj, kad reikia kurti 
naują jėgą* kurios. nįeW 
iki šio laike be. mu»ų jau
nų lietuvių nekuTė, kad rei
kia sudaryti lyg švyturys* 
iš kurio turės šviesti tik 
nai lietuviška šviesa, be par
tinių šešėlių.”
Pas. mus lankėsi Visuomis, 

kuris irgi parėjo įkurti 
tuvą Amerikoj. Jis raginą net.. 
ir trobas statyti tokįąs Jkąij? 
Lietuvoj* vyrams dėvėti tik - 
vienas kelines ir net be keti* < 
nių vaikščioti, ką jis ir prakr 
tikavo Indianos valstijoj.

Tokios Lietuvos, kokįa ji yra 
dabar, vargu Amerikos Hetiu 
viai norętų, Tiesa, ten, be tau-- 
tininkų partijos, išnaikinti vi
sų kitų partijų ir šešėliai. 
Amerika, Anglija, Švedija, 
Pranei j a ir kitos eįviliziflatos 
šalys ne tik nebijo partijų, o 
per jas tvarkosi. Ir dar kaip. 
Visi fašistai sunaikino- parti
jas ir nenori jų ne šešėlio, iš
skyrus fašistų partiją, »•

Daminskas, aprašęs 
goj besiorganizuojantį Darosi populiarus

laidoj už gruodžio d? ' ''Muštų ębetAi darosi vis po- 
1|Wliayišlįe8miM.

“Kaip tai?4 jie beveik nieko 
iš poezijos neberašo”.

‘-‘Už tai žmonės juos ir įver
tina”.

VYRAS PAS 
MOTERIS

</.

Tačiadti'

Gruodžio 14 d. “Naujieno
se” telpa Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimo ap
rašymas. Aprašo kokia tai po* 
nia V. B., nes moterų klube 
vargiai- randasi vyrų;
buvęs ten ir vienas vyras, tai 
adv. Bagdžiunas. Paprastai 
moterys mėgsta kalbėti, vienok 
šį sykį Bagdžiunas kalbėjęs 
moterims apie šį ir tą, ypač 
apie savo audijenciją pas Sme
tonienę ir Lietuvos vaiskų.

žinoma, pakalbėti moterims, 
apie Žalnierius yra gerai. Jos 
tai mėgsta, ypač kada jos su
sirenka buvusiame Samuelio 
Insullo bute,

PRIE LOPŠELIO
. ...n"..................— 

Prie lopšelio 
Mergužėlė 
Sėdi ir liūliuoja; 
K«4ikėlim 
Be tėvelio 
Dainas ji dainuoją. 
.Kalta buvo 
Ar nebuvo 
Mergužėlė, jauna, 
Bet. mylęti 
& auklėti 
Ku&kąiį gauna, 
‘•‘Sveikas avkk’\ 
Balsu šaukė, 
“Mano mąžutėli! 
Sunku augti o 
Ir suląuktj 
Laimės be tėvelio. 
Svietas paikas. . 
Tegul laikos 
Papročių senovės: 
Lai yądina 
TavQ grynu 
Benkartu dorovės. 
Busi didis J 1 
Tu karžygiu 
Vargšų prispaustųjų, 
Ir nupeiksi 
Ir įyeįkai 
Priękaištus durnųjų. 
Oiučiu-liųlių... 
Iš durnųjų 
Juokiasi mažutis. 
Ir šypsosis 
Ii: kvatošis...................V
Da labiau pabudęs,

. r- BaUbjfotis 
'-.z > -
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KALĖDOS

Sandoroj
Oi, kad ėjom, tai bent ėjom— 
Niekas musų nesulaikė! 
į fašizmą nųdardčjom, 
Nors kelionė buyo klaiki.

— Vienybė.

Sulaukęs kalėdų, 
Oi, geriu ir ėdu; 
Arielką ir alų 
Sau geriu be galo. 
Kalėdos tai šventės 
krikščioniu4! nemenkos.
Po pąsninko ilgo, 
Gyvenimo pilko, — 
Be šokių* ženybų 
Juk reikia linksmybių 
Adventui praėjus 
Kitoks jau pus. vejas:
Ir ėsim- ir gersim, 
Ir šoksim ir vesim —

5

* t ' * ' ‘

iš anUudiehįę
ląįdos)

Taigi tįęx kuirie Vi?a, kas tik 
yra SSSK gyvenime be atodai- 

giria ir nemoka, arba neu<?- 
ri kStižkai į jos. gyvenimą pa* 
žvelgti sąmoningai, arba nesąi 
mdningai tik kenkia jos užsie
nių politikai.

Neišmanėlis draugas kartais 
daug daugiau gali pakenkti, ne
gu atvira# priešas. Lietuvos o- 
ficialioji politika visuomet ne- 
abejatįnai ręįskė daug simpatį’ 
jų Italijai, Dabar,, kuomet Ita
lija aiškiai pasuko savo, užsie* 
nių pojįiitiką į vokiečius, čia ko*> 
tos visai .susįpamiojo. Bent vie
šai taip pat tos pačios politikos; 
buvo rodomos simpatijos Ispa
nijos sukilėliams. Dabar, kuo
met visiškai dingo visoą abejo
nės < aiškiai matoma, kad vo^ 
kiečiai sukilėliams padeda,, ir 
padeda ne dėl jų gerų akių* bet 
dėl tam tikrų pažadų, tai ir čia

• [Lietuvos politikos šalininkai
pradeda lyg bailingai dairytis į 
šonus; kas čia bus toliau’

Kol kas neaiški dar lenkų po- 
liitika* bet jei lenkai taip pat vo
kiečiams pritardami pripažins 
Franko vyriausybę, tai supran
tamą, kad tos Lietuvos oficia
lios politikos kortos dar labiau 
bus sumėtytos.

Itąliją jau iš seno nėra mažų 
valstybių šalininkė, ir ji virtusi 
grynai imperialistine valstybe 
kitokia ir būti negali. Itąliją 
juk ne Wp seniai yra pasiūk 
jusi Anglijai sudaryti kelių di
delių valstybių bloką, kuris Eu
ropos gyvenimą galėtų taip 
tvarkyti, kaip įąnts tinkąs .

Tąįgi,. šitokie. Jt^jyos . ųž.si^ 
, .mojimai nieką gero žadėti Lįe-., 
, tu vai negali. Lietuvos oficialių

• politikų simpatijos labai supran. 
tamos.! Jiems tinka giminingas 
Italijos ir Vokietijos vidaus re
žimas ! ■

Juos baukšto Prancūzijos ir 
SSSR vidaus gyvenimas. Betgi: 
šios valstybės yra tvirtos da-i 
bartinių valstybių sienų šalinin
kės. Jos nesikėso ir nesjkiėsė 
praryti mažąsias valstybes. Dfe; 
tuva bent iki šiol dėka išorinių 
sąlygų turėjo savo užsienių po
litiką derinti kaip tik sU šio
mis- valstybėmis. Kad ir f ašis-

(Tęsinys tinio režimo valstybėms

Patarimas
Karpius: — “Aš girdėjau, 

kad žuvis yrą geras maistas 
smegenims, Kokią žuvį aš tu
rėčiau pradėti valgyti ?”

Padaužos 
tartina 
vės.”

“Tamstai pa- 
pradėti nuo bangžu-

Priešingas
žmo-Jonas: “Sakoma, kad 

nes begyvendami krūvoj pasi
daro panašus vienas kitąm.”

Petras: “Tai velyk išbrai^ki-
— - 11 U ■' J    ■ Bfynij Uja ųiBg1

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

KENAIS, PUSGALIONIAI&. 
AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS, 
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Vį&oUiemM 
Reikalams.

5017 SOUTH kĘDZIB ĄVĘNUĘ
Phone PROspect 7565

Krikščioniškas bėdas
Išblaško kalėdos. <

■T*-*- Kr|^čWRis-

SAVO .BŪNI PERKELS l-NAUJA VIETĄ 
1900 West Oakdale Avė. 

(2900 NORTH) - -
Geri gėrimai ir valgiai. Kviečiu visus draugus $ pažįsta* 

mus atsilankyti į naują vietą.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesiu 
senumoz

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINĖ

GALIMA gauti visqsh 
TAVERNOSE! NATHAN KANTER

MUTUAL LigUOR COMPANY
’ 4707 SOUTH HALSTED STREET ,

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS t / '

(drauge su lavonų būdavo su- 
\v dedamos ‘ visos numirėlio

byaugenybės. Dėl prie- 
Žąs.tįes ię atsirado gąrsųš nu- 
mirėlių plėšikui, lęųrie nakti
mis atkasdavo karstus; “atim- 
davu”’ iš ųumięėlią brangeny
bei, net nuvilkdavo rubus. 
[Toji nepąprąstos rūšies plėši
kų gauja turėjo gana daug 
“bendradarbių”, kurių parei
gas būdavo sekti mirusių lai-, 
dojimo vietą. Neturtingų 
žmonių plėšikai neliesdavo, 
U©s^ mąt, ųęapąimokėdavo, 
darbas. Tačiau vieųas atsiti-t 
lįimas męrgaites iš numiru
sių Įvrisikėlimas nepaprastai 
greitai išnaikino garsiąją nu
mirėlių plėšikų gaują. Buvo 
ftąįp: vieną šventadienį, vakare 
kaimo, merginos žaidė žaidi
mą — žiedelį. Mekaitė,, slėp
dama žiedą, įsikišo jį burnon 
ip užsikosėjus visai paspringo, 

į Palaidojus mergaitę, dar tą pa
čią naktį plėšikai atsikasė 

' 1 "7 ir jau ren
gėsi apiplėšti. Tik urnai at
sivožė karstas ir mergaitė ne- 
savu balsu rėkdama šoko bėg
li paskui plėšikus, mat atsi
kratė paspringtas žiedas. Re
ikia mėrgditė, rėkia persigan
dę plėšikai • . Po to įvykio 
jau daugiau nebesikartojo nu- 
mirėlįų apiplėšimai. Tuo tar
pų parbėgusi mergaitė namo 
beldėsi į duris, sakėsi savo 
vardą ir visą įvykį, tačiąu na
miškiai bijojo atidaryti duris. 
Mję tyliai išlindo pro langą ir 
nubėgo, kaimynuosna. Vėliau 
dalykas paaiškėjo ir džiaugs

imo žaromis bei dėkojimui nu- 
mirėlių plėšikam8 už numirė
lės išgelbėįiiųą nebuvo galo, 
'prisikėlusi iŠ; ųųmiirusių raer- 
gina dar 43 metų laimingai 

įgyveno.
r; . . . *

tinio režimo valstybėms reikš
damos siHipatijos, bet dėka tam 
tikrų politinių sąlygų Lietuva 
dabar kad ir norėtų negąli išsi
žadėti sayų tiUVUMo užsienio po
litikos kurso. Kad ir keistoka, 
bet taip, būvą, kaip sakoma, kad 
ir akims miela, bet protas ir 
širdis nepriima!

Tai kad/ir o.fieialųs Lietuves, 
sjuogsnią^ rodo simpatijų Ispa
nijos sukilėliam^ ? 1^| kartu 
baukštaujama, kaš "" čia toliau 
'gali Luti. . sv.//

š'į» » '

Ji 

išeinant iš savo vidaus politikos ... 
simpatizuoja fašistiniu režimo 
valstybėms^ bet užsieniu sava 
politiką varčiamos dorinti su ki
tais. žinoma, tai daroma ne dėl 
kažkokių ypatingų simpatijų,, 
bet juk vokiečiai aiškiai yra ne 
kartą paaišakę ko jie trokšta iš 
Baltijos' valstybių, kuriose, a* 
net jų, tokia žymi ir stipri w 
kiečių kultūros įtaka. 
XI-23. Para Bellum. 

' (QAW)-'

Apie iš numirusiu 
prisikėtasi| mergai
tę ir garsina., hnmi’

(šimtamečių žnionių pąsąko- 
jimai apię^ sonovę)

M. šlevienės pasakojimu* 
girdėtu iš 
motinos ir kįttĮ^sėnų žmonių 
maždaug; prįėŠ^ Miriit^t m^tų

- męrgaites iš numirų

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwjfe
6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 925,2

Patarnauju prię 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massąge 
electric treat- 
ment ir mągne- 
tic blanke ts irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 

’ mai dovanai.

ADVOKATAI

K?

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
Kąmb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3328 So. Hslsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pągąl sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651 F” So. Ro.ckwell St, 
Telephone: Republic 9729

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos; nuo 1—8. ir 7^.

Seredouus ir uedėL pagal sutartį 
R^s. 6631 Sj>A Caltfornia Avenuė 

Telefonas Republic 7868

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

'! "".......! ! 'I .y-,-'-—1—1 ■■ ■■■"..""■i. ".1|.....

DR. STRIKOVIS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofisą vaL:Nuo 2 ikį 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel,: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospęct 1$3Q.

KL. JURGELIONIS
advokatas

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

8241 S. Halsted St. Tek Calumet 726?
Ofiso vai. dienomis nuę 1 iki, 5 vąL 

po, piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

8407 L<)we Aye. TeL Yards 2510
ftpi

ui u ji 1 'v

Kasdien skaitydami 
^NAUJIENAS”' lietu
viai igyiu naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų. „j..

Vi'll'AŪJ JI. p.■ 'J.11 ""1'1!   W'"P' "
1 .....

ii-a.ji .-j'miy1’"1'"1!!1

A. X SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. WashingtQn St
‘ Room 737

VąL 9. ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Te!. Central 4490

Qyv. vietą: 6733 Crandon Avenlie 
namu Tel.: — Hyde Park 3895

*reį"r?T——t— "{'"ff"*<- ■ '?*"   ; ■■   "i r -r

Clement J. Svilow
ADVOKATAS #

33 N. LA SALLE STREET
6-tęs lųbąs^ Tel. CENtral 1840

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012
Vakarais ; ir šeštadieniais po plet.

1    .......... -  —-1 'L ■«' "'Įsi —"Įr

Ofiflo Tel. Virginia 0036

DO.’b«Liš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4151 ARCHER AVENVK .
Ofiso valandą?: 

ąuo 2tt-4 ir nuo 6—8 vaL vakaro.
Rezidencija '

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

Phone Boulevartf 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

“iirCNAiKELfS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
1 * ■' >. i- „r - * — -•

PHYSICIAN-SURGĘON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116, 
Valandos: 1—3; 7—8*30 p. p. 

Office & resideucų 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 8051 

Valąndps: 9—10 ryto, 5—6 P. 
Kasdien, išskyrus eeredų. 

Sekmadieni susitarus.

“numirėlių ,.s plė$J$ąį’\ Mat, 
seniau laidojant .^ ųųmkėliųs

...j . r.. i~«w ,
‘ PASIKLAUSYKIT

„ „. .. „. .Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadieni, 
Penktadieni ir šeštadienį 
t IIP 8:3.9 VAL. RYTO Iš

. G, E. & 1350kilocycles 
TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES 

Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

■ IV ' ' ' • L.. ' , 11 > 5 \ ... ' .. J- ' . , . \.................

•

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chieagos, Cicerus Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

................. ... ............"TT" ■!>............... n

■l1

AMBULANCĘ PĄTAMAVIMAS DIENA ik NAKTĮ 
Turime/Koplyčias Visose Miesto Dalyse, . ,v

Califąrnia lAvemie Pl\dne Lafayette 3572
. ...............r t” 1 ir *»y".1 į 1. "' "T* —i ........ . n .. ....

■ A, .M4SALSKI8/1 f i 11 i
Phęnę Bouleyard <189

1410 South 49th Coiirt ęipėro ■ Phęne Cicero 8109
ĮI «|R» '.A' 1 II ,>"1-'J AW W ?V '"IT »r ■' ..-r—

.................*' ' RIDIKAS \
? v Bdūlevard 4089.

p? J
3354 So. Bals^dį Street

1646 West 46th Street
OLP
hŲpe? Ęontevąrd 5208-8418

PUone Monroft 3$77

Tel. Pullman 5703

LACHAWĮCZ ir SUNŪS
2314 West 23rd Place • Phone Canal 2515

AKIŲ SPECIALISTAI

DR/YAITUSH, OPT. 
LIETUVIS ” 

Opfiometrically Akių Specialistas.
Palengvins ą!dų įtęmfimą, kuris 

, esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

’ rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
• trumparegystę ir tojiregyštę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 
'mokyklos vaikus. Kreivos akys ąti- 

i, taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
i Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dienų.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

1 kaip pirmiau.
4712 Sęuth Ashland Av.

Phone Boulevard 758Sį

I DR, G. SERNER
LIETUVIS

Tel.
OFTOMETRISTĄS 
Yards 1829

Pritaiko Afciniuą 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Pirbtuvi

4 VV TI VOV MM
kampas Halsted St.

Valandęs: nuo 19—s nuo 6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

iJETDVIAi
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ P/aųgijos Nariai_______

A. Montvid, M. D.
1. ' West Town State Bank Bldg- 

2400 West Madison Streąt
Vai. i iki 8 po -pietų, 6 iki 8 vak 

TeL Seeley 7330
Namų telefonas. Brunsvrick 0597
Į,      i *'iBmii't Ii,",!, i1   i i'"1""1 "■

DR. V. A, ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., NedSliomfš nuo 10 iki į2

” 3343 South Halsted St. 
Tel. RąųJevųrd, W

Ofiso”TeL B^levard 5913 ' 

DR BERTASH 
756 West 35th St

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

&
Re* 49

—1,11 '41./' ■ TO ■ -jh'irr ■' v'v :

Dr. A. J, Šhimkus '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS x

VąL: nuo 2 iki 4 v. p., p. ir nuq 7 
iki 9 v, vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL fiemlock 5998.

KITATAUČIAI
JAU SUGRĮŽO IS KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metą!

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybe.

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

Phone Cicero 3656 
Office 4930 West 13th Street

...:.i. i. ■". .....—*4.. ... i...-—r* ■ jįjį»tii11 lį|"i... . .... i ■ .. ................... j* 4 ,

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomąs pąr 89 
metus kaipo, patyręs gydytojas chi
rurgas b ukuš^ią. . „

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterųf ,i> vaikų pagal nau- jauslus ipotoduę įlfaį b 
elektros prietaisu?,

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU rnrtoli Mftrgąn Sfc, 

Valandosi nuo lO—m plotą -fe 
nuo 6 iki 7:80 vąl. vakaro.

Tel Canal 3116
Rezidepcijos tetefopąh 

Superior 9454 ar Centrą! <464

Dr, Charles Segal 
4729. So. Ashfan^ Avė. 

2-ros lubos . ;

- './A;::
Telefoną? Yards 0994

Nua 10 iki 12 dieną, 2 iki 8w Metą 
7 ikį 8 vąL NetUiL nue 1Q ildją

-r-r—---- —----—”■
Ofiso Tel. Dorchester 5

chroniškų ttira* 
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

9lS**g%’ MICHIGAN^BLYD .
TeL Kenwood 5107 diena. ----------
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Europos užsieniu politikoje 
s nauji veiksniai

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

P Nnvor piejaus; 2—Didžiuojamės išau-
1 • |^inę lokų didelę ir turtingą
„ xr < T 1 4 4 40 ^organizaciją; 3 —- Įvairumas,P. Nover, Jevveler, 4148Ą’ -

(Musų specialaus bendradarbio)

kur 
jos

s«-
ma-

(Tęsinys iš pirmadienio 
laidos)

Taip fašistų propagandos biu
rai nesnaudžia. Jie dirba išsi
juosę ir savotiškai daugelį val
stybių veikia. Bent tiek jas pa
veikia, kad jos užsienių politi
koje pradeda darytis atsarges
nės, hikuruoja ir tenais, 
reikia tarti tvirtas žodis, 
susilaiko jį tarę.

štai paskutiniame Tautų 
jungos posėdyje tik dėka
žesnių valstybių užsispyrimui 
Etiopija galutinai neišstoja iš 
Tautų Sąjungos. Tai ryškus pa
vyzdys!

Didelės valstybės čia laikėsi 
visai pasyviai. Daug kas manė, 
kad po/šiokio nutarimo Italija 
pati išstos iš Tautų Sąjungos, 
bet ji tai nepadarė. Nepadarė 
tiktai todėl, kad pati paabejojo 
.ar ką nors laimės Tautų Są
jungos durimis trinktelėjus.

SSSR taip pat čia jokių ste
buklų nedaro. Ji taip pat per
daug atsargi pasidarė. Sekite 
SSSR spaudą. Ką gi jus tenais 
pastebėsite? Ji taip pat neitra- 
li ir labai neitrali pasidarė Is
panijos įvykiams. Visoje SSSR 
teritorijoje visai nuoširdžiai, 
gal kaip niekuomet, renkamos 
Ispanijai aukos. Bet kam? Liau
dies fronto nukentėj usiems vai
kams ir moterims! Neišgirsite 
dirbtuvėse sudarytuose mitin
guose, kad kur nors, kas nors 
butų tiek drąsus, kad pareika
lautų iš savo vyriausybės, kad 
ji duotų ginklų Ispanijos vy
riausybininkams! Ne, šito jus 
tenais neišgirsit! Bent iki šio 
laiko tokio šukiOj JtacL ginklai 
Ispanijos demokratijai, nebuvo 
girdėti. O tuo metu Prancūzijos 
komunistai iš prancūzų vyriau
sybes šito reikalavo.

Kitų kraštų, kur legaliai vei
kia komunistai, taip pat reika
lauja siųsti ginklus Ispanijos 
demokratijai.

Sakysit, betgi Ispanijos liau
dies fronto kovotojų našlėms ir 
našlaičiams aukos SSSR terito
rijoje renkamos. Taip, jos ren
kamos be išimties visoje Euro
poje. Ten,, kur galima, jos ren
kamos viešai, o kur šito nega
lima, jos renkamos slaptai. 
Tur būt, neapsiriksim pasakę, 
kad šios rūšies aukos Ispanijos 
demokratijai plaukia iš viso pa
saulio.

Beje, paskutiniu laiku SSSR 
labai 
mas 
visų 
mas.

Ir

šitokias paslėptas SSSR tenden
cijas kaip kas gerai nujaučia ir 
jas tikra verte įvertina. Dėl ši
tokių SSSR maskiruotų ten
dencijų kaip kas iš paskirų val
stybių dar atsargesni pasidaro.

Pernelyg savo didelį atsargu
mą dabar parodė ir Belgija. Ar 
pavyks prancūzų diplomatijai 
Belgiją pasukti vėl senu keliu, 
tai parodys netolima ateitis. 
Prancūzų diplomatija jau laiku 
yra susimetus. Franko nuver
timas be ūkiškų reikalų turi ir 
užsienių politikoje savus tiks
lus ir užsimojimus, šituo savo 
manevru prancūzai mėgina izo
liuoti vokiečius. Net Italija, ku
ri daug kame ėjo užsienių po
litikoje kartu su vokiečiais, čia 
privalėjo pasekti prancūzų pa
vyzdį ir savo lirą nuvertinti. 
Vokiečiai jau vien savo ukiš 
kais sumetimais bus verčiami 
pradėti savo politiką derinti su 
prancūzais. Nenuvertinus sa
vo markės vokiečiams bus sun
ku savo prekes’kur nors iškišti. 
O viduje jų padėtis tokia, kad 
čia daug nesispardysi. Reikės 
derėtis su kitais, reikės* rasti 
bendrą kalbą ir tartis. O ta 
bendra kalba atrodo visai gali
ma. Reikalavimai nesiginkluoti 
jau dabar’ nekeliami. Kaip kas 
išmano ir išgali dabar ginkluo
jasi, bet tuo pačiu krašto rezur- 
sai, sekto seka. Visam yra ga
las. šitai supranta ir nujaučia 
prancūzų diplomatija, todėl ki
tu manevru nori vokiečius ap
eiti.

Taigi, Europos valstybių tar
pe užsienio politikoje atsirado 
kiti veiksniai, šitie veiksniai ne
paliki nepaveikę taip'pat ir Lie 
tuvos respublikos tiek užsienio, 
tiek vidaus ūkio politikos. Pa
žiūrėsim, kas bus toliau.

—'Para Bellum.
(GALAS)

susirūpino, kąd neitralu- 
Ispanijos įvykiams butų 
vyriausybių lygiai vykdo-

Nusižudė turčių
J sūnūs

Kūčių dienoj, gruodžio 24 
dieną, nusišovė Frank E. Wil- 
helm, Cudahy Packing kompa
nijos pirmo vice-prezidento sū
nūs 24 metų. Frank Wilhelm

būdamas aštuonių metų’ am
žiaus, nukrito nuo arklio, už
sigavo, deliai to išsivystė pas' 
jį kaulų liga. Manoma kad saju- 
žudystės priežastis ir btfvo ši 
liga. Wilhelm gyveno adresu 
2430 Lake Vieww avenue.

Įvairumas, 
t. , T_ ... i , ^gerumas ir pigumas apdrau-
Archer avenue, Kalėdoms Li-(yįos SLA skyriuose; 4—Kvie- 
rėjo pripirkęs_ daug naujo sta- (|imas, liet„viškos visuomenės, 

įko žiedų, laikrodėlių ir kito-1įr jaunų( prisidėti prij 
;kių daiktelių geros rūšies. ;šusivienijmo, I « ■ - .
!.ir likę daug. Tai dabar yra Pranešmas buvo aiškiai ir 
I laikas pirktis auksus ir dai- į?yvai padarytas; galima tikė- 
mantus, kol jų1 kaina pigesnė. ,tiš gerų pasėkų.
įkainos greitoj ateityj pradės Muzikalę programo dalį iš
dilti, nes visa Europa rengiasi pildė p-nia Genovaitė Gied- 

i >prie pasaulinio karo, o karo raitienė, kuri padainavo tris 
(metu viskas brangsta. Reika- daineles.
lui prisejus neužmirškite gėrę Musų pasižymėjusi daininin

kė dainavo kuopuikiausiai. 
Abelnai 36 kuoptos radio va
landa padarė smagų įspūdį.

Sekantį antradiėnį, t. y. 
pruodžio 29 dieną, iš tos pa
lios stoties ir tuo pačiu laiku 
bus transliuojamas SLA 178 
kuopos iš Mount Greenwood 
programas. Bus taipgi graži 
muzikalę dalis ir pranešimas 
apie Susivienijimą.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj reikalais 'meldžiu 
kreiptis pas A. P. Deveikis, 
1518 South 48 Court, Cicero, 
Illinois. — V. M.

— '* • n n i kių daiktelių geros rūšies.
P. Paulius ir F. Geda- )'• ....... .v .v ..ir likę daug. Tai dabar yra

minas sugrįžo is 
Floridos Muzikalę programo dalį iš- Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

Gruodžio 19 dieną 
lis, 3320 So. Cicero 
tavern savininkas, ir 
tiaminas, 10001 So. Commer- 
cial avenue, irgi tavern savi
ninkas, sugrįžo iš Miami, Flo
rida, kur saulėtos Floridos 
spinduliuose ir Miami mau
dynėse pasimaudė gepai ir tu
rėjo good time. P-nas Paulis 
nusiskundė, kad viskas buvo 
gerai, tiktai netekęsę ’svaros ir 
švarkai pasidarę perdideli.

—Senas Petras.

P. Pau- 
avenue, 
T? ’ ’ ' tautiečio daimantij ir aukso 

krautuvės, \kur gausite gerą 
tavorą už t prieinamą kainą.

—Senas Petras.

Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj radio 

z valandos

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s Bitter Wlne Co.
644 S. Kelis St., Chlcaco. IU. 
Prlsiųsk man • sampeli dykai
Vardas ___ ■

Adresas Vaistinėse

X

Paskutinė proga įsi 
gyti pinigų vakaro 

bilietus
BRIDGEPORT — Boston 

Shoe Store savininkas p„ Har- 
ry Paticha, praneša, kad pini
gų traukimo vakaras įvyks 
Lietuvių Auditorijoj ateinantį 
pirmadienį gruodžio 28 d., 9 
vai. vakare ir kad norintys 
laimėjimo bilietus įsigyti ga
lės jų gauti iki pat pirmadie
nio vakaro. Bilietai yra duo
dami veltui su kiekvienu pir
kiniu. 74 piniginės dovanos 
yra paskirta laimėjimui. Ben
dra suma $20. Didžioji dova
na $50. Boston Shoe krautu
vė randasi antrašu 3435 So. 
Halsted St. —VBA.

Antradieny, gruodžio 22 d., 
buvo girdėti iš stoties WGES, 
nuo 7% iki 8 valandos vaka
ro, prakalba apie Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje. Pra
nešimą darė 36, kuopos pirmi
ninkas Centro finansų komi
sijos narys p. Zalatoris.

Svarbiausi pranešimo pun
ktai buvo: 1—Džiaugiamės 
sulaukę Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj auksinio j ūbi-

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

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

ATĖJO KULTŪRA 
—No. 11-tas 

TURINYS:
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prof. V. čepinskas.
Palipęs — A. Pavilionis.
Eidetizmas—prof. J, Vabalas Gu

daitis. , ;
Istorine žmoniškumo etikos ir 

teisės evoliucija—prof. P. Leonas.
Out, Out—Robert Frost,
Prancūzų simbolizmas—A. Venc

lova.
Dabartinė inteligentijos būklė — 

A. Baikštys.
Žydrios akys—J. Kruminas.
Milžiniškas teleskopas—V. K.
Rudens eskizas—Danas Pumputis.
Mokykla ir Visuomenė.
Apžvalga. -
Galima gauti Naujienose. * 
Kaina 45 centai.

Sako, kad biznis 
gerėja

UMTHVflB
——■ t. ■

Kūris metams tekaštifoja ūk (j dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai .per brangu r- 
su sidėkft dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos žinios“ 
būtų skaitomos vigo pasaulio lietuvių.

Kas atsiųs savo Vadresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui.
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVĮ
J. GAUBAS <

Geriausios rųšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių
Brands degtinės. Gausite žemiausiomta^Jeeinomis pas:

M0NARCH WINE & LI<r0R STORE
3529 So. Halsted St. Tel. Boulevard 72^8

ŠVENTĖMS GĖRIMU BARGENAI
*1.19 

.79
RUM 90 Pf. 5th

PAINTĖ ............. ...

CALIFORNIA COGNAC 1 4 Q
BRANDY 5th ........... I • I W
TIKRAS GRUDŲ 4 OE
SPIRITAS .....    ■
PAINTĖ ...............    .97

Pirmos Ruples Vynas 
PORT, SHERRY, 4 
MUSCATEL, 1 galionas ■ ■** v

PUSĖ GALIONO.......

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

; .79 
.75

1.19 
1&5 
1.49 

Pt .75
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų it importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

DAILY BUSINESS DIRECTORY
-f

P-nas Tupikaitis, 4170—^83 
Archer avenue, Peoples Fur- 
niture Manufacturing Co. da
lininkas sako, kad biznis ge
rėja. Peoples Furniture krau
tuvės turi didesnį biznį ir to
dėl gali parduoti tavorą pi
gesnėmis kainomis, negu dau-

Garnis nesnaudžia gellš kltų b,znier1^

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius į/btf vedamas tikslu payelbėti musų skaitytojams susirasi ikur galima nusipirkti 
įvairių, paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skalbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ‘ '1'-- ■ '■'■■■ ■ ■ ■ -

• AUTOMOBILIAI
?;. — Autombbiles

Charles.and Tony 
Motor Salės

* j I. <*’' * { k .f .1

Parduodame geriausios iŠdirbystes 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir sęnus,. Darbas yra 
garantuojamaš; prieinamos kainos.

. < Savininkai: Ą» Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel* Lafayette 3967

Sanitaras Drug &
IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
$50. PHILCO—trumpų ir Ilgy 929.50 

bangu —--- —-—-r-  
050. R. C. A. VICTOR—Ilgu SOO (M) 

ir trunipu bangų -- -
R. C, Ą. LAISNIOTOS Radio Tubog ^0^
MIDGET' RADIOS f 9 QE Ir

aukfič.
RADIO PATARNAVIMAS  f1.00

Ir kiti bargenaL kūrinos r^ite musu 
' krautuvėje. 

LIPSKY’S. MUSIC AND
RADIO STORE < 

4916 14tli Street j CICERO. ILL.
' Telefonas CICERO 1320 

Atdara * vakarais ir sekmadieniais.

Salutąro Biteris yra vienas t ii ge* 
riaušių Biterių ką šiandien s randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo gū
ra gyduolė dėl vidurių ar . kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir /artėjamas. Tavernose 
geras gerti str degtine (ir be degtinės. 
Reikalaukite visi iri visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1188. . . . :

639 West 18th SL 
CHICAGO, ILL. 

y-o—

Kalėdų proga Chicagos me
ras Edward J. Kelly paleido 
Kūčių dienoj iš Bridewell ka
lėjimo 150 ar 200 kalinių, ku- 

uždaryti deliai

• ANGLYS—COAL

, -■ ( . I • \ t - J r——

Svetaine Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėms, Rūnfeo ir įvairiems 
vąkai’ėliams. privažiuoti galima Westem Avė.; pa
meni Avė.,* Halsted Št. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEŠT SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

k,

PHCNĖ lA’AYETTE
BOND.ED VVEjGH

Pocahontas Mine Run Screened
5 .tohai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

,         įOA-.. . . | ........ .

Laidotuvių Direktoriail

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kainkai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
oataiso automobilius.

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Bulck 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

666 West 81-st Street 
Vfetorv 1696

Buvo tik 20 sekundų ,'lai
ko kai prasidėjo Kalėdos ir jau 
garnys atlankė Mrs. Fem Ro
man 2813 West Cermak road. 
Tai pirma vieta, kurią garnys 
Kalėdų dieną atlankė. Paliktos 
p-niai Romaniepei dukters var
das bus Carol.

....... 4.. ..... ......................

Paleido iš Bride- 
150 kalinių

PIANO AKORDIONAI
Sii2 Sq., Loti G Avk- 

tu. ūssusmc s 8402.

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS 

420 W«t S3rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enslewood 5888—5840

TAVERNOSM

tik. Tai atsargi politika.
Suprantama, kad SSSR karo 

nenori nenori j j j įsivelti, bet rie čia buvo 
kad tasai karas kiltų kurioje menkesnių nusikaltimų. Meras 
nors kitoje teritorijoje, o ne išsiuntinėjo Kalėdų pasveikini- 
SSSR, šitam ji neprieštarautų, mų 18,000.

WOOD COAL CO.

COAL&COKE
> <LLzIE AVĖS Ji 

^;x>Ak .ANT E t D CC'Al
Kainos rali pasikeisti be Isptjhne 
TUOJ APMOKANT — 
PCCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ......

Mažos Nut ar Pea ------------------
Krosniui ar Pečiui ...........

Lump ar Egg ........ . -
COK8AI—KOPPERS AB 8OLVAY 
Pečiaus Koksai ......... ....... ....... ....

Nut Koksai _-------------------------- -
Pea Koksai ---------------------—

Petroleum Carbon Štili Run ____
. MILLERS CREEK LUMP 

KIETOS ANGLYS—ANTHRACITB 
Chestnut (Pennsylvanla) ——

FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios —

Plautos Nut—...................
Err----------------------------------- -

___ Lump — ■ ■■ ■ -----

3 to 2 inch Nut—Clean .
6 to 2 Inch Egg—Clean _ 
12 to 3 inch lump—Clean

EXTRA
l/< % 1 2 Ir 8 4 Tonai

Tono Tono Tonu Tonai ar Viri

S2.40 S4.20 i 8.00 9 7.70 97.50
2.50 4.50 8.45 8.20 7.90
2.75 5.00 9.50 9.30 8.90
2.90 0.20 10.00 9.70 9.00

8.20 5.90 11.25 11.00 10.70
8.20 5.90 11.25 11.00 10.70
3.20 5.90 11.25 11.00 10.70
2.70 4.90 9.25 9.00 8.70

2.90 5.25 ' 9.70 9.40 9.20
2.70 4.90 9.25 9.00 8.70
8.70 4.90 9.40 9.10 8.80

8.85 7.20 13.00 18.60 13.40

. 2.10 8.60 0.75 6.00 6 20

. 2.80 4.10 7.65 7.40 7.10
2.85 4.10 7.75 7.00 7.20

. 2.45 4.80 8.20 7.90 7,70

1.80 3.10 5.75 0.60 5.00
1.90 8.4Q 6.20 6.00 0.70
2.00 3.00 6.00 6.20 6.00
2A0 8.70 7.00 6.70 0.00

. ♦ • I

Mažas įmokėjimas—likusi dalis metams išsimokėti. Dy
kai pamokos. 12 basų akordionas 50
Prašykit prisiųsti musų 40 pusi, katalięgo. Nes tai DYKAI
"""JAU GATAVAS—PIANO AKORDIONUI LIETUVIŲ ORKEST

RAI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1,
25 Populiarių šokių Numeris $1.50. . 

Vitak-Elsnic Company
4815 So. Ashland Avė., CHICAGO, ILL. Tel. Yards 2470

I'.

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

J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iŠ stotie. 
W. F. H. C. 1420 Kilocyclea, 9:45 vąL

rl :

• KONTRAKTORIAI 
ir Budavotojas 

JOHN VILIMAS 
Kontraktorius ir Budavotojas 

Namų Patąisymai.
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Ghicago, III,

■ JUOZAPAS

REPublic 8340
• AUTOMOBILIAI IR

LIGONINES—
HOSPITAL8

FORT DEARBORfi TAVERN 
Visas valgis už' 25c nuo ii A. M. 

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

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Botilevatd 6541.

-O —

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne etų-

priskiria etikių*. Medikai! ekzaml- 
nacija ir gydymai. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslia 
gydymas Įšvirkštimo, kyla ir vari- 
cose vėlu*,

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 Soutb Kedrie Avenue 

Tel. Lavmdale 5727.

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS 

W00DST0CK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai Cį C "f K 

ir kiti bargenai ........... W
MID CITY TYPEWRITER 

EXCHANGE
948 W. Madison St. Harmarket 0884

RESTAURANTAi-

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Garsmkitės “N-nose”

$orth Roseland ‘ / 
Liųuor Store" 

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Uauor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę ui 
prieinamas - kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. . 
10814 So. Michigan Avė.

TeL Commodore 1946

A. K. TAVERN
' ' 4 9* . * f •

Geras panevėžiškls — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės. ' ‘ ' •*

3329 S. Lituaųica Avė.
a

. .................    —............... M Į ■■■—

JONAS BENEKAITIS
• (Buvęs Insurancą Agentas)

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
j savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta
1656 N. St. ir Waban*la Ava.



r|n NAUJIENOS, Chlcago, M.
•k 

šeštadienis, gruod. 26, 1936

NAUJIENOS
Th« Ldhttailfth Baily N*w« 

Publlshed Daily Except Sunday by 
tfcė Lithuarian Pub. Co., Ihc 

17» South Halrted Street 
T.lephone CANal 8500

Subscripiion Kates:
>8.00 per year ln Canada
$5JX) per year outside et Chicago 
$8.w per year ia Chicago 
le per «epf,

1»». Į> N ...... .Jlll ...............    .„.„I..

Entefod as Secofid daM Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of CWe«go, UI. tmdėt thė ačt of 
AforcB M 1879.

-.T ■ .

Naujienos eina kasdien, Rakinant 
if^ma^Sižias. Laidžia Naujienų Ben
drove, 1799 K Halsted SU Chicago, 
nl Telefonas Canal 6500.

Dfoikynis kalkei
Chicagoje —. paštu:

Metams -^-............. - $8.00
Pusei metų _____4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mSnesihms 1.50
Vienam mfinesiui <75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... .........  8c
Savaitei _____ ____«______ 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, be Chicagoj,
paštu:

Metams ____________________$5.00
Pusei metų_______________  2.75
Trims mėnesiams ----------- 1.50
Dviem menesiams —, 1.00
Vienam mėnesiui —-----------.75

Lietuvon tr kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams_________________ $8.00
Pusei metų ..a  —~™ 4.oo
Trims mėnesiams 2.50

z Pinigus reikia siųšti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

n u,r    ,  ............ ........... . ... .. ....... .............

Geroves grįžimas ir jos pastovumas
"įJ":" ’ M 'ir'  —

Šiandie jau nebėra abejonės, kad ekonominė gero
vė Amerikoje gr}žtaT Pramonės veikimas didėja, darbai 
tina geryn; prekyba atiga. Krautuvės giriasi; kad nuo 
1929 motį jos dar niekuomet nebardavusios tiek prekių 
Kalėdų sezomė, kaip šiemet. /

D betgi da ir dabar Amerikoje yra koki 8 milionai 
bedarbių. Valdžia tuos bedarbius ir jų šeimas yra pri
versta šelpti Tai reiškia sunkią naštą kraštui. Pašalpas 
bedarbiams duoda, valdžia tie iš savo kišeniaus, bet iš 
mokesčių, kuriuos sudeda žmonės. Tokiu budu dirban
tieji užlaiko nedirbančius.

Sėt tai yra ne tik iiašta dirbantiems. Didelis bedar
biu skaičius sudaro pavojų ir visai ekonominei krašto 
btikteL Nes aišku, kad gaunamomis pašalpomis* bedar
biai negali tiek pirkti prekių, kiek jų perka tie darbi- 
trinkai, kurie gyvena iš uždarbio.

Jeigtt bedarbiai negaus progos sugrįžti į pramonę, 
tai bizniui nebus pakankamai rinkos toliaus plėstis. 
Tuomet, praėjus kuriam laikui, kils naujas ekonominis 
krizis. '

Taigi dabar, kada gerovė grįžta, svarbu yra iš
spręsti klausimą, kaip padaryti, kad gerovė butų pasto
vi.

Demokratija ir taika

Apžv
KALĖDINIAI NUMERIAI

“Draugas” išleido kalėdinį 
numerį 16 puslapią.

“Vilnis” — 8 puslapią/ Jos 
kalėdiniame numeryje Šį kartą' 
irgi buvo šiek-tiek kalėdinią 
sveikinimą. t . <

“Naujieną” kalėdinis numeris 
susidėjo iŠ 4 dklių it 36 pusla
pių. Štraipsniij, apysakų ir eilių 
jame tiek, kaip didoko žurnalo 
numeryje.

ŠKAlTtKITE “HĖNRY M.
. Stanley/’

šnipai! Težuva tie, kurie drįsta 
pasipriešinti Stalinui !

Kiekvienas despotizmas turi 
savo vergus, kurie šliaužioja ap
link jo kojas ir laižo kruvinas 
jo pėdas.

HITLERIO PRIEŠAI LAIMĖJO 
ATLETŲ SĄJUNGOJE

Kalėdiniame “Naujieną” nu
meryje tilpo pradžia labai įdo
mios Henry M. Stanley autobio
grafijos. šiandien eina jos tęsi
nys ' , . - ;

Skaitykite tą įdomų raštą 
kiekviename “Naujieną” nume
ryje!

JUOZAS ŠUKYS VĖL ATSI
LIEPĖ

Brooklyno komunistą laikraš
tis įdėjo ilgą Juozo Šukio 
straipsnį, kuriame jisai karštai 
polemizuoja su “nauja-gady- 
niėčiais” ir gina sovietų valdžią, 
sušaudžiusią “apsiutusius šu
nis6 ZihoVjeVą, Kamenevą ir k. 

To buvusio amerikiečio da
bartinį dvasios stovį tinkamai 
išreiškia šie jo straipsnio žo
džiai:

“Komuništą-leninistlL eiles 
džiaugsmu, pasitenkinimu ap
imtos, kad musų sargyba (t. 
y. žvalgyba — “N.” Red.) 
taip budri, taip atsidavusiai 
dirba, kad kaip tie teroristai 
trockinipkai, gestapiečiai ne- 
sidangstytą, vistiek juos pa
gauna.” 
žodžiu -

Amerikoje buvo kilę smarkių 
ginčą dėl dalyvavimo pašaulio 
sporto Olympijadoje. Daugelis 
sportininkų nenorėjo, kad Ame
rika siąstų savo atstovus į O- 
lymijados žaidimus, nes vieta 
jiems btivo paskirta hitleriško
je Vokietijoje. Tačiau Amerikos 
Atletų Sąjungos prezidentas, 
Avery Brundagė, šitojo' už da
lyvavimą ir jo nuomonė paėmė 
viršą.

Dlympijados žaidimus' Hitle
ris panaudojo savo diktatūros 
išreklamavimui.

Dabar įvyko Atletą Sąjungos 
Valdybos rinkimai. Ir preziden
tu šį kartą tapo išrinktas tei
sėjas Jeremiah T. Mahoney, 
kuris griežčiausiai kovojo prieš 
hitlerizmą. Matyt, dauguma 
sportininkų suprato, kad Va
žiuoti į nacią karalystę buvo 
klaida.

ATMAINOS INTERNACIONA 
LO VYKDOMAM KOMITETE

Prieš uždarant tarp-amerikinę taikos konferenciją 
Buenos AireS’e, Jungtinių Valstijų valstybės sekreto
rius Cordell Hull pasakė kalbą; kviesdamas visas Nau
jojo Pasaulio respublikas tvirtai stoti už taiką ir at
mesti militarizmo idėjas.

Konferencijos pradžioje dalyvavo prezidentas Roo- 
seveltas, kuris pareiškė, kad “demokratija dar vis te
bėra pasaulio viltis”. Konferenciją baigiant, kitas Jung
tinių Valstijų atstovas nurodė; kad vyriausias demo
kratinių valstybių uždavinys šiandie — ‘rūpintis tarp
tautinės 4aikos apsaugojimu.

“Demokratijos tūri panaikinti karą, o kad ne, tai 
karas sunaikins demokratijas”, tarė sekretorius Hull 
21 respublikos delegatams Argentinos sostinėje. Jo žo
džiai buvo perduoti oro bangomis i visus žemės kraštus.

Diktatorių valdomose šalyse žmonės veikiausia jų 
negirdėjo, nes tenai radio yra vartojamas tik militariz
mo ir fašizmo propagandai. Tačiau ir tų šalių valdžios 
negalės ilgą laiką dumti akis masėms. .

Viši Žmonės nori saugumo. Diktatūros to saugumo 
suteikti savo šalims nestengia. Priešingai, jos nuolatos 
stato savo šalis į pavojų.

Antta, tenai, kur diktatoriai valdo, žmonės kenčia 
vis didesnį ir didesnį skurdą, nes diktatoriai Išleidžia 
krašto sutaupąs ginklams, armijoms ir žvalgyboms.

Taigi demokratijos pergalė yra neišvengiama. Jos 
pergalė užtikrjns pasauliui taiką. i

Lietuvos nepriklausomybės sukaktis 
šiemet

tut—..................  ,

Ateinančio vasario 16 dieną sukaks 19 metų nuo 
Lietuvės nepriklausomybės paskelbimo. .

Nepriklausomybes sukaktuves iki šiol kasmet mi
nėdavo socialistai, liaudininkai ir 'dešiniosios musų sro
vės. Bet Šiemet toje lietuvių tautos šventėje dalyvaus 
jau ir komunistai.

Chicagos draugijų konferencijoje, kurioje buvo de
legatų ir nuo komunistų organizacijų, buvo vienbalsiai 
nutarta surengti vasario 16 d. dideles prakalbas Lietu
vos nepriklausomybės paminėjimui. Ir prie to dar nu
tarta nuo vasario 1 iki 16 rinkti aukas Lietuvos politi
niams kaliniams.

PiTimaUs komunistai manydavo, kad Lietuvos ne- 
priklausomybės šventė yra “nedarbininkiška”. Tikru- 
moįe jie laikė it pačią nepriklausomybę. “darbininkų 
priešų* reikalu.

Suprantama, kad tai buvo didelė klaida. Tautos pa-
' M . .. ' ' '

Blum, nes pagal Internacionalo^ 
konstituciją ministeris negali 
būti Internacionalo vykdomojo 
komiteto nariu. (Pirmiaus dėl 
tokios pat priežasties turėjo iš
eiti iš Internacionalo vykdomo
jo komiteto Belgijos ministeris 
VanderVelde.) Taigi Francuži- 
jos partija paskyrė ’BlųinO Vie
ton kitą atstovą. 1

šie du nauji atstovai y fa J. dermere laivo kapitonui.
B Severae ir Jean Zyromski. tonag perskait6 raštelį. 
Kati du yra Btacte ir Longuet. (uo terpu žiur6jau į jo 

Britanijos Darbo partija pa- Lar-0 grajjus rakandus.
Skyrė savo atstovais į Interna
cionalo vykdomąjį komitetą Jo- L 
seph Gompton, George Dalias, Į f 
Hugh Dalton ir Wiliiam Gillies. j _  Kaip?

stebęs.
~ Aš sakau, kaip tau pa

tiktą plaukioti ant šio laivo?
-j- Bot aš nieko bežinau apie 

jurą, gerbiamasis.
Tai niekis, greitai išmok

si. Na, ką sakai, ar važiuos^. 
Išti inštiim? Aš tau duosią dra- 
bužius if mokėsit penkis' do
lerius pef mčnėsį, Po trijų 

stojo už tautinę idėją drąsiau, dienų mes pradėsime plaukti į 
negu visi “šimtaprocentiniai pa- Nfew Ofleans.
triotai” sudėti į kru’vą. Aš jam greitai ir drąsiai at-

Fašistų vardas teikiama ne ^kiati:
tiems, kurie gina tautinę idėją, važiuosiu su jumis,
bet tiems, kurie eina prieš de- S^amasis, jei jąS manote, 
mokratijos principą — kaip P&d aš busiu* tinkamas.
pav. sandariečią šulai, kurie ANT JŪRIŲ
SLA seime balsavo prieš rezo- 4 . _ . . .
liudiją, reikalaujančią demokra- ^mdėhtiefO laivo
t'inės tvarkos Lietuvai. gulėjau pėr Ir s dienias,

________ _ sirgau, UegtlėjaU atsikelti.
NUMATOMI DIi)ELlFS? SS 

DARBAI KLAIPĖ- fiit I

DOS UOSTE — Ei, ta, jaunas ahglijone, 
-, Lik čionai it plattk grindis!

Ateinančiais z metais riUma- To yyt0 toks buVo balsas,! 
tomi dideli Klaipėdos uosto numirėlį prikeltą. Aš greit 
plėtimo darbai. Bus naujame lų^miršau savo jurą ligą ir nn- 
uosto baseine statoma kranti- siskttblnau grindą plauti, 
nė, .nugriauta kopgalio tvirto- pasižiur6jį įkaitusį iš pik-! 
W’ė, sutvarkyta užmano pa- tmo vyf0 pamatęs,
krante, pagilinti payarteriai L ad ag tuojau pasilenkiau prie 
ir šaldytiivai, tvarkomi. Nerin- sav0 darbo, su pašaipa tarė ki- 
gos keliai kopos, galinamos L befWutajj .
Kuršmares ir tt. šiems vi- _ Dabar> mano bernaiti, estf 

ę^-yra ?aS * ^tikras; kad nenori ragauti ma-į 
' ’T/r /t1P- • «o bat0 /

tonji dideli darbai ir švento- _ a ^7
sios Uoste. Jiems paskirta' . ’ ® ■
350,000 lt. Be to šiuo metu Mukas‘ . v . „
daromi didėli pasirenti- ~ Tal uzsl,gulk ant šlu«t°s 
mai Galihgįjai Kauno radioW sav? sunkumu, ar girdi? 
stočiai statyti. Stotis Kainuos^ 
apie pustrečio milijono litų.']
Kaip žinomu, galingoji Kaunoįį . ... .. 1 
radio stotis bus statoma ties; P^sir^žė ir nuėjo pas jurinin- 
Babtais UfbU tiėš Mumiškiaiš,: ku% kurie irgi dirbo ant lai- 
kurie yra 20 kilometrų nub;v0-

Kauno. Tsb. U Aštuntą valandą vakarė
—~— ------------ ■■ mUn pasakė, kad aš gulėsiu šU

jIHmry, mdkihią kambaryje. It 
] visai neminėjo’, kad aš esu 
] skirtas į ką|)rto«0 kambarį.

H-aTry, SU kUfjįud aš miego- 
Į jau, jau antru, sykiu keliaVė 
Windermere laivu. Aš jam pa
sakiau, kėd ėš bi^vau pasam
dytas į kapitono kambarį. Jis 
sakė, kad kapitonas visiems 
berniukams tai. prižada. Jis 
moka lošti it bėfriiukUs prisi- 
Vilidh. PerOitoj kelionėj mes 
turėjome net dii tdkiUs bėtnfu- 
kUš, kurieinš feuvd prižadėtas 
darbas kapitono kambaryj. 
Kelionėj tttoS berniukus 'Vidur 
varinėjo; kaiį atplaukėm į New 
Orleans, jie pabėgo.

Disciplina ant Wmdernrere

NUŠNEKĖJO

Vieną 
į utostą

yi j. i ,i -r^....  .....
į w H n»»iiifrt M ,1 it Ai;.........į..ri jifc,; ' f

nai. It veidų išraiška ją buvo 
kitokia, negu aš buvau pratęs 
matyti. Aš nemokėjau išreikš
ti žodžiais, ką mačiau savo 
akimis. Dabat, suprantama, aš 
žinau, kad tai buvo pajauti
mas lygybės ir neprigulmybės# 

I kuri padarė kiekvieno žmo- 
kambVyS^\a“p «a“s, v,eid» skir^ x»uo

(Tęsinys) 
dieną pasiuntę 
ir įdavė raštelį

mane 
Win- 

Kapi- 
O aš 
kam-

I — Aš matau, kad tau pa- 
. tinka mano ■
Į tau patiktą jame gyventi?

4 — Kaip? —aš atsakiau nu-

Savo kalėdišką ūpą sandarie- 
čią Vaidyla išreiškė taip:

“Markso ir Lenino pasekė
jai dabar skelbia, jog kiek
vienas sąmoningas lietuvis, 
kuris turi drąsos ginti tauti-' 
nę idėją, yra ‘fašistas’.” 
Kam taip meluoti? Marksas

Kadangi paštarubju laiku 
Prancūzijos socialistų partija 
Jabai sustiprėjo, taip kad pagal 
jos narių skaičių jai dabar pri
klauso keturios vietos Socialis
tinio Darbįninkų Internacionalo 
vykdomam (komitete, vietoje 
trijų, tai partija paskyrė dar 
vieną atstovą į Internacionalo 
centrą. n

Be to, iš Internacionalo vyk-
Jtęgyyųoja valdžios domo j o komjjteto išėjo Leon 
.S1 * i* iV< ■?: i - ■ t-1 / ’ t va.- ' *’ "l'4- 1 j''“li/ii111':!.

siliuosavimas nuo svetinio jungo darbininkams yra 
svarbesnis dalykas, negu išnaudotojams. Reikia juk at
siminti, kad net ir po nepriklausoliiybės paskelbimo, 
Lietuvos kunigai ir ponai dar norėjo Iiietuvą prijungti 
prie kaizeriskos Vokietijos, šituo tiksiu jie buvo suma
nę padaryti Lietuvą monarchija ir pasodinti į sostą vo
kiškąprincą Urachą. ? ' *

Gerai, kad galų gale komunistai suprato, jogeį Lie
tuvos darbo žmonės privalo ginti savo krašto liepriklau 
somybę. A' - i. ■ i-r.' .„i ; ii.ui- , ... ...... i

>WWJWĮI<

i

aš

Aš

■į — Taip, taip, girdžiu, ger- 
llbiamasis.

Tas raudonu veidu vyras•

veidų, kuriuos aš mačiau Li- 
vdrpoiiuje. šitie žmonės netu
rėjo pono ant savo sprando ir 
nepriklausė samdytojams.

Kai grįžau į uostą, laivo pri
žiūrėtojai dar padvigubino dis
cipliną. Jie notėjo, kad aš pa
sitraukčiau nuo laivo, o man 
priklausantys pinigai paliktų 
jiems. Galą gale aš nebegalė
jau ilgiau pakęsti vefgo gy
venimo, ir antrą naktį, pasi
ėmęs savo drabužius, greit nu
bėgau upės pakrančių ir atsi
gulęs ant ryšulio vatos, lau
kiau kol pradės aušti.

PRIE DARBO
Kai tik’ saulė patekėjo, aš 

išsiritau iš savo lizdo, nutei- 
dulkinau drabužius ir nuėjau 
į miestą. Apie Septintą valan
dą ryto aš pamačiau sėdintį 
žmogų ppe krautuvės ir be- 
škaitantį laikraštį. Pamaniau, 
k£d jis yra savininkas to na
mo, .prie kurio buvo iškaba su 
užrašu: “Speake and McCrea- 
ry, Whdlesale and Commission 
Mėfėhahts*’. Pažiurėjau dar 
antrą sykį į tą malonų veidą 
ir įsidrąsinęs paklausiau:

— Gal jums reikalingas ber
niukas, gerbiamasis ?

— Berniukas, — jis atsakė, 
— pasižiūrėjęs į mane. Nė, 
ftemanad, kad man butų rei
kalingus. Iš kur tu atkeliavai? 
Tu iieši amerikietis? ' ,

AŠ UtKėiiavau iš LiVer- 
pdlio, gerbiamasis. o

Ir išpasakojau jam visą Sa
vo padėtį.

— Taip, vadinasi, tu esi bė 
draugų ir svetimoje šalyje. Ir 
hori pradėti kurti čia sėti at
eitį? Na, o ką>tu moki dirbti? 
Ar tu moki skaityti? Kokią 
knygą tu turi kišenėje?

— Tai yra mano biblija, do
vana nuo vyskupo, f), taip, 
gerbiamasis, aš mokti Skaity
ti, — išdidžiai atsakiau.

Jis atidengė bibliją ir pa
matęs Užrašą, nusišypsojo; 
“Dtiįta Jortiii Rowlandui nuo 
Thoitids Vuwlėt Short, D.B., 
Lord Bfehtfp of St. Asaph, UŽ 
atšidaVirtią mokslui it getą ei- 
*esi”

Atidavė man knygą it, ro
dydamas j laikraštį, tarė:

Paskaityk man šitą. - 
Aš paskaičiau. Jis sako:

• — Labai taisyklingai, bet

Paskiau Vėl rftahęš paklau-

— Ar tu rftoki gerai rašy
ti?

— Taip, gėrbiamasis. Rašau 
gražiomis apvaliomis raidėmis.

laiVo buvo žiattri. Kaip DatbO' — taip įeiti mah sake. 
Namuose Francis plakė rykš
tėmis it mUšė vaikus, taip if* 
ant laivo stumdė ir sitintinėjO- 
prie įvairių darbų jaimUš ber
niukus. Mano laimei, laike kė-’ 
•lionėš, surado* atft laivo tris 
pasislėpusius bethitfktfs. NU, 
jiems tai jaU kliuvo visokią; 
darbų. Užtai aš mažiau buvau 
paštębėtas ir kelionė nebuvo 
taip baisi.

Per penkiasdešimt tris die
nas mes iš Liverpolio atplau
kėm į New Orleans. Kuomet 
Natry ir fcš pasiliuosaVom nuo 
laivo, bėgom pakraščiu upės 
su didžiausiu džiaugsmu. Mink
štas, kvepiantis oras, su kvap
sniu spirginamos kavos, romo, 
Virinamo cukraus. Viskas man 
buvo gražu, ką tik mačiau. Ir 
Ižmonės čia išrodė prakilnes
ni. Jie eidami lingavo visu sa
vo kunu, nė taip kaįp ahglįjo-

—. Na, aš noęiu pamatyti, 
kaip tu ažtaš^i ant šio kavos 
maišo adresą, kaip ant kito 
maišo užrašyta.

Per potą sekundą aš <ižrU-

sakė; — dabar, tokia pat bii- 
du, užrašyk ir ant kitą mai
šą.

Viso buvo apie' dvidešimt 
maišą ir į keletą mimsėią, vi
si buvo užadresuoti.

— Puikiai! stršuko. — Da
bar nebebus progos mano ka
vai pražūti. Ponas Speake at
važiuos čia apie devintą valan
dą. O ttf6 tarpti einam su 
nim pusryčią.

(Bus daugiau)
...... ................... .................... ...... .. ................... ..............  iiiiiiiiiiliii H..... i >—■
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ir šak
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’Prtfetred'bT’ 
millions 

to rtiayonrižise

Berlyną per 42 ir jei bu 
Vieną per 9 ir Bu

oriai, mui-
visur yra

Savieji Savųjų 
Nepažino

Netikėsite kol neišgirsite patys, kaip ZENITE pagauna 
ir perduoda jdms Europos radio progrartius.
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Naujo pasaulio gaisro 
išvakarėse

Garsinkite Naujienose

linkite pasipuošę ne tik su 
ganetiiitt auglių kiekiu, 

bei it

Kiekvienų inotų rudėti į Lie
tuvos niiškubše; prdsidėda 
miškų gamybd: miškas ker
tamas; Rūšiuojamas, gUmiria- 
mas išvežimui į užsienį, par
davimui vietos gyvehtojUms, 
statybai ir tt. 1916—1937 me
tų miško gamybos SėžOhas 
jau prasidėjo. Šiuo metu 
miškubse dirba ipfefr 5,000 dUt- 
blnipktj. Gumybdš sežuriuš 
baigsis sausib U-t vUšariU mėti. 
Atsiradus žiemos kėliUi, pra
sidės miško išvežimas. Prie 
gamybos ir išvežimo šių žie
mų miškUdse gaus darbo

Mškuvuk peb bi&mtį. dirbs 
25;000 daMninkiį

SVtEDISH AMERICAN LINE
636 fifth Avė., and, 4, W. 51st St. 
Rockefeller Ceriter, Nęw York City 
Čliiriigb, ilk, 181. N. Michigan Avb. 
Bdfetori, Mašš. 154 Boylėtoh Strėėt 
Detįrolt, Mich., 107 ŲĮiffprd. Street

Apsiginklavę iki dantų, jšir-į 
dę iki kraštutinumų, Vokieti j a 
it Šov. Rusija žvelgsi .viena įi 
kitą per Lenkijos teritoriją.

Amunicijos fabrikų kaminai; 
rūksta Hitlerio Vokietijoje ir i 
Stalinu Rusijoje. Sov. Rusiją 
yra įsteigusi, pasaulinėj istori
joj niekuomet negirdėtas, kari-i 
nes jėgas, kurios taikos metu 
siekiai iki 2 milijonų, ir kurios* 
rezerye yra nuo 9 iki 10 milijo-l 
nų jfcarių. Tankai dygsta kaip 
grybai po lietaus, kovos lėktu
vai užtemdo padanges kaip uo-> 
dai. Pusė šio kološalinio oto lai
vyno — apie 3,000 bombinių 
lėktuvų yra pasiruošę bombų 
lieti virš Berlyno.

Hitlerio globojama stipri Vo
kietija, skelbiasi esanti vienin
telė taikos dabotoja. Niekas 
nežino tiksliai jos karinių pa
jėgų stiprumo. Kai kurie nuro
do jos jėgų stiprumą iki pusės 
milijono karių, kiti padvigubi
na minėtą skaičių. Jos nauji 
šautuvai, nauji kulkosvaidžiai 
apkalbami kaipo nepalaužiama 
jėga priešo linijoms.

Vokietija pastatė naują dred- 
natą, kuris yra pirmas šios 
rūšies karo laivas pastatytas po 
Versalio sutarties sulaužymo. 
Maksimumo pajėgos sulig kurių 
ji galimai statys savo laivyną, 
yra aptartos jos susitarime su j 
Anglija. Sov. Rusija, kuri nėra 
taip išsiblaškiusi, pareiškė, kad 
ji statysianti karo laivyną* ku
ris galės žaisti su Vokietijos ar 
Japonijos karo jėgomis juroje, 
ir kuris bus pakankamai galin
gas sutruškinti net pačios jurų 
valdovės VI. • gas
Rusija paskutiniu laiku turinti 
didžiausią pasaulyje povande
ninių laivų skaičių!

Ant žemės ir juros, ore ir 
požemių atmosferoje, kaip Sov. 
Rusija, taip ir Vokietija ruošia
si naujam pasauliniam gaisrui. 
Paslaptingos' nuodingosios du
jos yra gaminamos slaptose la
boratorijose. Nuodai, kurie ga
li sunaikinti kunus, užnūodinti 
vandenis ir visiškai iš Šaknų iš
rauti žmonijoj gyvybes, yra iš
randami avies kailyje pasislėpu
sių, bet demono veidą nešiojan
čių- profesorių.

Stalino kardas yra paruoštas! 
vėitsmamš. Taipogi yra ir Hit-’ 
lerio.

Kuris iš jų pirmas ūžliepstioš 
paraku kvepianti laužą?

Prieš porą metų žymus Vo
kietijos karo vadai šake, kad: 
karo nebus. Vokietija nenorint! 
karo. Bet, jei karas butų nu-; 
kreiptas prieš ją, viša Eutopa 
suliepsnotų karo lauže.

šiandien Vokietija' jaučiasi, 
kad ji galinti karo atveju ap
siginti niro Visos lik tįsios Eu
ropos. Bet tas nerodo, kad ji 
trokštanti karo arba yra jam 
pasiruošus. Jeigu ji butu pilnai 
pasiruošus, Hitleris niekuomet’ 
neskelbtų savo “keturių metų 
plano” padaryti Vokietiją ne
priklausančią žaliavos atVejė 
riiio kitų kraštų. Manoma, kad 
Hitleris norjs išvengti bent ko
kių susirėmimų, flofs šių ketu
rių metų bėgyje, nebent jis ga
lėtų tikėtis draugiško neutrali-, 
tėto paramos iš Didžiosios Bri
tanijos.

Intimiame pasitarime “Fa- 
ehreris” dar ir dar kartą pa
reiškęs, kad kaip ir daugelio 
šalių valdovų, jis pats nkaitė 
kaipo pašaliniu Asmeniu pasau
liniame karė, žinodamas moder
niškų ginklų pavojų jis nenore.-] 
tų imtis atsakomybes už pana
šią katastrofą, nebent Vokieti- 
įbs garbė jos teritorijoje butų- 
įžeista.

Ką būtent Hitleris mano pa-

2^,000 — 25,000 darbininkų. 
Prie gamybos per dieną dar
bininkas uždirbs 3—4 litus ■— 
prie išvežimo 6—12 litų. Dar
bas atiduodamas akordifiiai.

Daugiausia šią žiemą miš
ko biiš gaminama Biržų, Rie- 

firio, šakių, Raudori- 
anevėžio, pajūrio ir 

miškų urėdijose.

Nuolatinis susisiekimas
New York—Klaipėda

Per Gothenburgą, Švedija
POTOGI ... ‘ _

pigios LaivakoRtbs
Išpladkimai laivų i§ Nw Ybtkb 
DĖOTTNINGHOLM, Sausio 20 
Vasario 16, Kovo 13.

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nantibkdĮnai ir, pąrduoda laivakortei 
visi autorizUoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Eihijbs sky-

Uv.į,,, - h . .i.-» ................... i

Ž'ĖNIT-ri yra AMERIKOS LABI AUSIAI kopijuojamas radio
dykite jį patyš. z Netikėkite musų žodžiais, bėt savo akimis bei ausimis

pre- 
Lie- 

jnspektorius

.jf. A ^Makauskas ir j. p. Bertulis, Navininkai

, 2310 West Roosevelt Road
Phone SEEley

Aiiglių Rusimi
•

kuriUs pUtšidūoda ant dbtoš
■ iiLgorb^es pagrindo

Aukščiausio
Karščio 

verte už dolerį
Ilgiausiai išsilaikUfdČiUŠ — 
mažiausiai žygių 

kūrenti

Telefonuok LAF. 2267
Glaser Coal Co.

3717 S<fe Albany Avė.
Šokite

Bark jjftė ka'Š savaitę

toHįi iiibli i. friiiK i
. ,< ■ ■ I-:.??. ■ t-.T*. '

YRA TOKS RADIO APIE KOKĮ JŪS 
jau seNIai Galvojate m

Žfcmj’H pirštų palytėjimu atneš visą rundiną pasaulį 
į jūsų namus.

iftilitelAtfl' iitrid...H iT (iii t F iri liv no

GERKIT TIK GERA ALŲl
17 I H j Vi' i 11 M. .n I?. ii. U” . - > 1 I II

Lietuvoje prasid 
metinė miško 

gamyba

Piano Accordionai 
visokio diiūrio, pigiausiojHš kaį- 
iiomiĄ Ohicagoj. Radios: ZENIAU, 
GRUN0W, PHILCO, R. C. A. 
VICTOR, nuo

?5Š.O'0 * aukšč.
$8.95

Mokesčių inspei 
tįninkai, tur būt 
vienodi. Jie turi gerą nosį, 
užuodžia kiek kas uždirba, 
turi smailius pirštus — su
randa, kas nereikia surasti. 
Neve|tui net evangelijoje kal
bama apie muitininkus, kaip 
Apie kokius niekadėjus ir net 
į maldos namus jups nenori
ma įsileisti. Matyti, jie vi
sais amžiais buvo labai įky- 
irųs žmonės. . Daug apie tuos 
mokesčių, inspektorius viso
kių anekdotų pasakojama.

f Štai Lietuvoje sakoma^ kad 
vienas mokesčių inspektorius 
netikėtai Š. Amerikon pakliu
vo ir užėjo pas vieną tautietį; 
karčiamninką. Šitas tautietis 
buvo pas save įvedus savotiš
ką lenktyniavimą: , Kas rau
giau syvų iš citrinos žievutės 
Išspaus.

Taigi, kaip tik įėjo į tą kar- 
čiamą Lietuvos mokesčių in
spektorius, tai buvo tos var- 
'žytitiės prasidėję.

Spaudė daug kas 
žiėvelę. Jau niekas 
gė išspausti syvų.

Bet čia buvęs vienas vyriš
kis vis dėlto iš jos šiek tiek 
išlašino. Tai paklausė, kas 
tasai stipruolis, tai paaiškė
jo, kad tai buvęs muitininkas 
Požėla.

Reikėjo jam, žinoma, ir pre
miją išmokėti. Bet atsiradęs 
jdar vienas žmogus, kuris taip 
vpat spaudęs citrinos žievelę ir 
šitas vis dėlto šiek tiek syvų 
išspaudęs.

Jau buvo manyta, kad ši- 
tani premija teks mokėti.

Pa'klausė jo .payardę. 
paaiškėjo, Icąd \faį butą 
pačio boksininko Šarkio.

Tuomet pirm negu tą 
miją išmokėti, atsistojęs 
Juvos -mokesčių 
bei spitstelėjo tą citrinos žie- 
vėię ir... iš jos vis dėi'to dar 
išlašėjo syvų ...

Vėlttii Šarkis, nenorėdamas 
^psilėišti, dar mėgino spaus
ti, bet nieko neišėjo. Tuomet 
visi buvę karčiamoje paklau
sė, kas tasai vyriškis, kuris 
net Šai-kį nugalėjo.

— Lietuvos mokesčių ins
pektorius !

• Ir šitai žiūrovus ne kiėi 
esą nenustebino, nes visi su
tiko, kad mokesčių inspekto
rius ;
ir tenais kur 
kios galimybės

idvo, Žal 
dvario, I 
Kėdainių 
Šiferiiėt somatinio miško iškir
pti— skirta 2;659,600 kietme- 
t , . neškhitant l,79ė,4Čp 
tiekmeterių kitų ribėtų kirti- 

Viėtos gyverito- 
apie 870,ObO 

o pramo- 
kybai 1,325,000 ktm. 
pagamintos meftžia-

sakymu “Vokietijos teritori- 
jd”? Matyti, jiš įskaito j tai 
Versalio sutartimi atskirtus nuo 
Vokietijos kraštus. Jis nieko’ 
nemini apie Alsaėė-Lorraine Šri-; 
tj. Jo keblumus su lenkais su-! 
daro lenkų koridorius, su Lie-j 
tuva 
eigas, esantis nacių įtakoje be 
aiškinimo, matyt, kuriuo keliu 
eina. Vokietijos pasiuntinys! 
von Papen’as jvedė Austriją įj 
draugiškumo su Vokietija vė
žes. Vokietijos valdžia simpati-i 
zuoja su 6 milijonais vokiečių; 
gyvenančių Čekoslovakijoje. Hit 
leris taipogi parodė gefų norų 
gestus Mussolini adresu, nežiū
rint 4 vokiečių kultūros ir kal-Į 
bos išstūmimą iš atskirtos huoi 
Aūstrijoš pagal S t. Germainb 
taikos sutartį, Tyrojo dalies.

Ar tas nerodo Hitlerio svajo
nės apie didžiąją Vokietiją? At
rodo, kad Vokietija norėtų žy
giuoti vienydama visus tuos, 
kas kalba jos kalba ir sapnuo
ja apie Vokiečių galybę.

Jei Hitleris užkurtų naują 
karo gaisrą, jis užkurs j; mo
mentaliai, bet jis nepradės ka^ 
ro ligi jiš bus tam pilnai pasi-i 
ruošęs. Bet galimas daiktas, 
kad tokiu atveju Prancūzija it 
SOV. Rusija nukreips savo pa-! 
trankąs Vokietijos pusėn anks-i 
čiatt, negu Ši galėtų sūstipteti. :

Kariškas susitarimas tarp 
Prancūzijos, Sov. Rusijos, če- i 
koslovakijos ir Rumunijos at
rodo nepalaužiamii. Vokietijos 
vadai nurodo, kad Čekoslovakija 
pavestų Sov. Rusijos nuožiūrai 
170 lėktuvams nusileisti vietų 
ir 36 didžiules lėktuvų stotis. 
Iš »Čekoslovakijos* aerodromų 
Sovietų bombanešiai lėktuvai 
galėtų pasiekti Dtezdėną per 
20 minučių; Chemnitz’ą per 11 
mini 
tų reikalo 
dapeštą-per 6 minutes.

Vokietijos ir Rūsijos oro; 
laivynų manevrai įrodė, kad iš
tisos kariuomenės nuleidimas 
parašiūtais prie pačių priešo Ii-' 
nijų yra visiškai galimas.

Belgija pareiškia, ’kad ji ka
ro atveju laikysis neitraliai,! 
prižiūrėdama jos pačios sienų ir 
nepriklausomybės saėgtimp.

Taigi, kašgi pagaliau išdrįs 
užžiebti šj naują pasaulinio ka-! 
ro laužą, kuriame suiiepšndtų 
milijonai nekaltų gyvybių, ku-i 
ris sulietų dangų su žeme ir 
ten, kur musų tėvynė dabar’ 
stovi, artimiausiu laiku paliktų 
tik pelelių krūvos!

Nė vienas nežino. Nežino nė1 
pats Stalinas, nė Hitleris, bet] 
paraku pradeda vis labiau ir 
labiau pakvipti Europos padan
gėje.

m ui.-h.i i » i i ,■ r.i, .M,■■■■ į ...... ..  nfti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUS'E 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dieną ir naktj. Swinuning Pool. ■

Phone CANAL 9560 '
-  ............................................. - ■ ■ ■- > -■- ■ ■■ ■■■ ■■■ »

SOUTH SIDE BREWING COMPANY 
i « , •

Viši geria ir mėgsta aMBROSIA
ALų iiės jie žino, kad las ė JUS yra 
įjddaryths iš geriausios rųšie^ pįfO- 

, dūktų.
Urmo (Wholėsaie) kainom!^ pri- 

i stato | alines ir kitas įstaigas. Vi- 
j šuOmet kreipkitės pas NORKŲ. 
; ‘knt gfriisite greitą ir teisingą .patar- 

naviiOą.

2415 West 64th Street
f Bižnio Telefoha8 BOULĖVARD 7179

» |I IiW if litu »■■■■<) J, J i .OM I ■ i iiuuii .Į

tai giria -išsijuosę 'dabar eša- 
inį tvanką.

Taigi sarieji ‘Savųjų nepa
žino ir vieni kitus į . svečius pd- 
vddirio. žurnalistai rašytojai 
^ihd durts 4r į cmiulštėrį įflritfi- 
?uinką. Juos Wais įgilina, 
bėt yra tokių, kurie tų durų 
nežino ir tenais jie nepriima
mi.

Ar 'tai tik mokesčių inspek
toriai Lietuvoje galingi iš unoš 
citrinos išdžiuVusids žievelės* tėrių, 
išspausti syvus. L___r.

Sp&UdŽia ddug kas ir ddiig mų likučių.
jamš skiriama
laėtmeterių niiŠkb, 
riei ir ;
S ėt d a
gos bus parduota ir vietos gy- 
vėniojains. Šiemet jiems dau
giau -skiriama stačio miško. 
Kai kurtose urėdijose gyvento
jams skirtas miškas jau išpar- 
(duotas. Ten žadama duoti 
papildomai medžiagos vietos 
reikąlavimms patenkinti,

Tsb.

• A different, dėličious 
flavOr! Time-hohored in- 
grėdients oT fhaybrihaise 
and old-fashioned boiled 
drešsing, combined in a 

e

4301 W. Grane! Avė., Chicago, III 
REIKALAUKIT TAVERNOSE IR VAISTINĖSE

t i! ii
LAIMINGŲ NAUJI/ METŲ VISIEMS!

bžiatlgkitSš Bfightoil 
Chfe Valgiais!

Ar tdi butu užkanda vienam ar pietus 
dėl dešimties—jus patirsite, ktfd mais- 
tas Čia nepaprastai geras. Mes spetlali- 
zuojamčš patarnauti savo šveČiAths lygiai 
taip, k^ip jife dori ir daro'rtie tą ką jife 
ftori—su tnerikiAusiu laukimo laiku ir 

. . rhakširritifriti tikroji) pa’turnAviitto.
•\\ > PAMŪČlNKITk UŽKANtiOŠ

AIANDIEN PAS

BliKIIITON (AE E
4326 Sotith Kedzie Avenue
TdHme, taipgi, ir alatis, Vyno it degtihčfc.

iM NAUJI 120
BASŲ ........
IR KITI MIDGETS 
nuo ........ ............... .
Atdara vakarais, pirmadieni, ant- 

____________  radienj, ketvirtadienį ir šeštadienį 

JOS. JIRAN '
1333 W. 18th St. Tel. Canal 2556
6209 W. Cermak Road Tel. Berwyn 2141

Bet* tasai anekdotas dar he- 
užsibaige. į

Mokesčių inspektorius pat-; 
važiavo į Liėttivą. Čia jiš ipU-! 
sigyrė Savo žmondi, kefkį 'kon-j 
kursą Amerikoje laimėjo,! 
net saiko patj Šarkį nugalėjau? 
Ir iš kišeriės išėmęs pakoidė 
citrinos žiėvėlę, iš kUfidš 
Amerikoje syvus ‘spaudęš. į

Mokesčių inspektoriaus žmo
na taip pat spustelėjo ir . . 
dyvai, dar iš citrinos žievės 
skystimas lašėjo, Veltui mo
kesčių inspektorius mėginęs; 
dar tą žievę Spausti bet iš jos 
jau nieko nelašėjo. Mokesčių: 
inspektoriaus žmona pasirodo; 
bfrvusi stipresnė ne tik už šar-j 
kį bet ir už patį mokesčių in
spektorių...

i Panašus spaudimas tos cit-- 
frinos žievelės ir dabar Lietu-: 
voje eina. Spaudžia kiek tik; 
kas gali ir kaip moka. » 

Lietuvoje yra įvestas darbo: 
pajamų mokestis. šitb mo-i 
pėsčio išrihkiirias reikalauja! 
iš mokėtojo daug visokių fot-; 
maltinių atlikti. Ir jei tik 
;kas nors bus nė taip pgddty-i 
Ja, kaip tai reikalaujamai, tai: 
mokesčių inspėktorius tukins! 
hekldužas turi teisę piniginiai; 
bausti. O kadangi tuos for
malumus atlikti ir nė't įgudusiam; 
kancelįaristui sunku, tai Lie
tuvoje jau mažai beliko tokių; 
žmonių kurie mokesčių ihspek-; 
■turiu nebūtų baūsti! j

Jei bent tie, kurie tų mU-, 
kesčių nemoka. ’ Bėt tai nė-! 
visi. Jei ne \Visi tie’ fohnh- 
lumai įvykdinti, tai mokesčių 
inspektorius turi teisę saVU 
nuožiūra mokesčių mokėtoją 
mokesčiais apkrauti. r

Visi žino, " Icad rašytojui,į 
žurnalistai menki kanceliaris- 
tait Jie sunkiausia moka vi
siems reikalaujamiems forma
lumams prhįipiįyti.

Na tai jiein^ ir kliuvo iš 
mokesčių inspekcijos. -kitas- 
tiek mokesčių liko apkrautas, 
kad visą savo gyvenimą ne
pajėgtų išsimokėti.

Kentė vyrai, bet pagaliaus 
pritruko kantrybės ir žurna
listų ir rašytojų atdtovdi nųČ-į 
jo pas minisferį į)irniiMnlcąj 
pasidkųsti. fjirdi jau ntebėti 
kur toliau Uiti ... .

Kaip artimai pla-lietė žUrriU- 
histų kdiij, tai jie i*ado feika- 

yi*a įgudęs net išspausti 4o bėgti prašyti pagalbos. 0 
jau rodos, jo- kas labiausia, jei ne tie patys 
nėra. pficiozinės spaudos žurnalis-__ _ __ -L-— .. . . ——-—

Buk sveikas it linksminkis gyvehfrftu

“REX BITTERS
Yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš Žiedą 
nų, (Europinė f branda). Butelis Šį6 žinomo brU^ 
retų rUstis kiėkvienje stuboję. Visai šeiniyriai patiks Be: 
Bitteri. Pabandykit Jį ,§iapdien. . < ,



NAUJIENOS, Chicago, H. šeštadienis, gruod. 26, 1926

BRIDGEPORTAS

Cicero J o kubas

Skirybos įsakytos
Erna Krigas vs. Russell Kri

Niek Stratis vs. Marie Stra

Beto.

JEWELRY AND MUSIC MERCHANDISE

4216 Archer Avenue

Budrikas Sveikina įsus

ii h ii i i r ai ii N1111II F ra II liftU J | L Ii U
FOR 1937

IŠKILMINGAS METINIS
TIKTAI

KONCERTAS JUST ONE OF A SCORE OF BRILLIANl NEW
FEATURES

SYRENA” RESTAURANTAS kuris susidaro tunijant Zenith visai skiriasi 'nuo.

SAKALU SVETAINĖJE 'metica d

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

JOS. F. SUDRIK, IneSEKMADIENY!

NAUJAS PROGRAMAS

bažnyčia paši
lki šių dienų

šiais
Del

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

Kalakutų Vakarienę Su Programų
Rengia trys draugijos: Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugija,

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS -

ilgo pareis ir mano moteris.
—Na, tai lik sveikas, Joku

$25.00 ir aukšč.
5.00 ir aukšč. X) 
3.00 ir aukšč.
1.50 ir aukšč.

Mes specializuojamės dėl bankietų, party ir vestuvių su 
Amerikonišku ir Eųropišku stilium.

PASIKALBĖJIMAS CICERO TRIJŲ 
C PARAPIJONŲ

su bau jais Metais

turime pilną pasirinkimą daimdntų ir pagarsėjusių laikrodžių 
kaip tai: Bulovą, Elgih, Grant, Waltham, Hamilton ir Illinois.

8417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard W0—7011

’pia tik silkes uodegų, bėga 
pas jaunų kunigėlį ar klef>o- 

[nų ir neša penkinę ant miše- 
4ių šventų.
| Na, o kunigėliai ar klebo- 
’nėliai tai jau žino kaip su bo
belėmis apseiti. Žiūrėk, vienų 
papeša, kitai įgnybė, trečių 
pagiria, ir ot, ant šventų mi- 
šelių dolerių netrūksta.

Michael Zavatson 22 m.
Josephine* Stulginskas 20 m

JUS DUODATE DAUGELIUI METŲ MALO
NUMĄ, KADA DUODATE MUZIKOS 

INSTRUMENTĄ KAIPO KALĖDŲ DOVANĄ

Budriko programai i W. C. F. L. 970 K. nedaliomis 7 vai. vakare 
WAAF 920 k. Panedčliais ir Pėtnyčioms 3:80 po pietų.

GETS ANY STATION WITH 
THE FLICK OF 
A YNGER . . . X

mo
stoties. Girdėsite gražių Kalė
dinių ir pasaulinių numerių. 
Programe dalyvaus žymus ba
ritonas Stasys Rimkus, sopra
no panelė Jadviga Gricaitė vi
sa Makalų šeimyna ir didžiule 
Budriko radio orkestrą. O iš 
paties programo vedėjo Juozo 
Budriko išgirsite naudingų 
pranešimų apie specialius iš
pardavimus Budriko krautuvė
se užbaigiant šiuos metus.

—Gerai tu sakai, Jokūbai, 
tai tikra teisybė, patėmijo Jo
nas—Ana va, ir mano moteris 
ar neįsimylės į tų jaunų ka- 
mendorių! Ir ot kas nedėlia 
trūksta ir trūksta pinigų. Klau 
siu, kur tu dėjai? O tai už sa
vo motinos dūšių pirkusi mi
šias, tai už dėdės, tai už kų 
kitų. Aš patsgi neturiu net ilž 
■kų gerų overkętų nusipirktu 
Aš manau, kad turėsiu tam 
padaryti galų, 
pasakyti kur 
tų išleidžia.

—Dabar aš

\ Tas “Jausmas”, T 
paprastų radio. Tik pamėginkite tunyti bile kokj kitą radio — pas- 

ghtning Sta-

bandysiu ju
dviem paaiškinti ,dėlko kuni
gai gali visur važinėtis po 
vienų, o vargšėms seserims 
neleidžiama niekur po vienų 
nei eiti, nei važiuoti..Taip yra 
todėl patvarkyta Romos kata
likų bažnyčios, ka4 vienuolės 
po vienų išėjusios ar išvažia
vusios kartais neliktų vyrų 
pavyliotos. Reikia žinoti, kad 
vienuolynas tai yra savo rų- 
šies vergija. Ir daug jaunų 
merginų per prikalbėjimų pa
tekusios į tas šventas įstaigas, 
jeigu tik galėtų, tai jas aplei
stų. Bet taip jos yra laiko
mos ir prižiūrimos kol jaunos, 
kad niekur po vienų neišeitų, 
ar neišvažiuotų. - O kai pasen
sta, tai jau pačios nębenori 
bėgioti. Nes kur pasenusi de 
sis. Ženytis nebegali, gimi
nės nutolsta, ot taip ir baigia 
savo skurdų' gyvenimų. O 
vienuolynas ir kunigija turi iš 
to didelę naudų. Juk jos už 
dykų dirba, arba visai už ma
žų atlyginimų.

Kai dėl klausimo, dėlko mo
teris turi po gimdimo šeštoje 
savaitėje įsivesdinti, tai jau 
čia šventoji Rymo katalikų 
bažnyčia baisiai musų mote-

IMOKĖTI

$500

—Sudiev draugai, nepamir
škite kitų sykį atsilankyti.

Ir taip Petras su Jonu išsi
skubino namo, kad vėliau mo
terys, parėjusios iš bažnyčios, 
nespaviedotų kur jiedu buvo. 
O kaip žinoma, Cicero klebo
nas kun. H. Vaičiūnas, baisiai 
žingeidauja kas tie trys Cice
ro parapijonai yra ir kur jie 
gyvena. : ■

Minint Kalėdų šventes ryt 
vakare, t.y. sekmadieny, nuo 
7 iki 8 vai. plačioji lietuvių vi
suomenė Amerikoje ir Kana
doje turės tikrų malonumų 
klausyti Budriko radio progra- 

iš didžiules WCFL radio

Serga 
Uršule Slotkuvienė, 901 West 
35th Street, sena IJridgeporto 
gyventoja ir tavern biznio sa
vininke. Susirgo gruodžio 14 
dienų ir randasi gydytojo prie 
žiūroje; dabar jau sveiksta ir 
yra vilties, kad greitoj ateityj 
vėl bus pilnai sveika.

—Senas Petras.

Jus gausite didelę nuolaidą už jūsų seną 
' / radio.

Ji man turės 
kiekvienų cei>

—Klausyk, Petrai, tu čia 
ųždavei man tiek daug klau
simų, jogei į juos visus tinka
mai atsakyti turėčiau užimti 
keletu vakarų, kad nors trum
pai juos paaiškinti. Vienok, 
kad nors kiek klausimų ju- 
dom butų suprantami, aš per 
juos trumpai /perbėgsiu.! O 
kada nors kitų kartų plačiau 
pakalbėsime. Pirmiausia aš 
bandysiu atsakyti, dėlko mo
terims Rymo katalikų bažny
čia neleidžia būti kunigais. 
Reikia žinoti, kad katalikų 
bažnyčia priėmė visų taip va
rlinamų senų žydų testamentų 
arba biblijų. Na, ir sulig žy
dų senomis taisyklėmis kuni
gai yra padaromi sekančiu 
budu. Kada vyskupas, kaip 
paprastai sakoma, šventina 
jaunus vaikinus į kunigus, tai 
jis ištaria sekančius žydų ritu
alo žodžius: “Tu es sacerdos 
ad aeternum, secundum or- 
dinem Melhizedack”, t. y. tu 
esi kunigas ant amžių,) sulig 
Melhizedeck patvarkymu. Na, 
ir kunigas yra iškeptas, pa
šventintas. Be to, kadangi pas 
žydus vyrai daugiausia būda
vo rabinai arba kunigai, tai ir 
katalikų bažnyčia tų pačių 
tvarkų pasiliko. Nors tikreny
bėje Jėzus Kristus niekur nė
ra pasakęs, kad tiktai vyrai 
tegali būti kunigais ir daugelis 
protestoniškų tikėjimų turi ir 
moterų kunigų, bet šventa ka
talikų bažnyčia pasilaikė tų 
lengvų duonų vien vyrams. 
Kitaip sakant, tai yra elosed 
shop vien vyrams, savo rųšies 
unija. Dėlko musų misionie
riai ir kunigai giria ir augšti- 
na musų moteris ir lygina jas 
Mergelei Marijai? O tai todėl, 
kad iš jų gauna daugiau pini
gų ant šventų mišelių. Mat 
vyrai nėra tokie liurbiai ir 
minkštaširdžiai, kaip nekurios 
bobelės, ir tų mišelių neperka 
tiek daug. O bobelės tai žiū
rėk, pasivogusios nuo vyrų ir 
nors pačios per mėnesį čiul-

ŠIE LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS 
IŠSIĖMĖ LAISNIUS (LEIDIMUS) 

VEDYBOMS:

lės seserys niekur nėra išlei
džiamos išeiti ar išvažiuoti po 
>vienų, bet visur ir visados turi 
,buti po dvi? Dėlko vienuolės 
seserys negali dalyvauti jo
kiam vakarėlyje, arba teatre? 
O kunigai, kaipo vyrai, tai 
visur dalyvauja—-ir vakaruo-* 
se, šokiuose, operose, teatruo
se ir'tt. ne tik po vienų, bet 
ir su savo gaspadinėmis. Ko
dėl moteris šeštoje savaitėje 
po gimdymo kūdikio turi būt 
atgal į bažnyčių įvesdinta ku
nigo ir be to kunigo įvesdini
mo negali eiti bažnyčion kai
po kokia baisi nusidėjėlė? 
Tad buk toks geras, Jokūbai, 
ir paaiškink man; dėlko tie 
musų misionieriai ir kunigai, 
taip giria ir aukština ta sinu
sų moteris, o praktikoje jos 
yra pažeminamos ir panieki
namos? — baigė savo klausi
mus Petras.

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) ' ' kiekviena
ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ

9:80 vai. vak.

G ĮVES Yą 
EXCLUSIVE

Tik, tak, tak, tak į duris... 
pradarau. Ogi žiuriu — Pet
ras su Jonu atkiuteno.

—Labas vakaras, Jokūbai.
—O, labas, labas, tai gerai, 

kad judu teikėtės mane atlan
kyti. Ištiesų, aš jau jūsų pasi
ilgau. Kodėl taip ilgai pas 
mane neužėjot?

—O taip, aš jau seniai ragi
nau Jonų, kad eitumėm pas 
tave, bet jis buvo kuo tai vis 
užimtas. Tad šių vakarų, kai 
išleidome savo mamas į kokio 
ten kunigo misijas, sakau, ei- 
kiva pas Jokūbų pasikalbėti 
—pareiškė Petras.

—Labai puikiai, kad judu 
pasirinkote tokį gerų vakarų. 
Mano moteris irgi išdūlino į 
bažnyčių, toms vadinamoms 
misijoms. Taigi mes vyrai ga
lėsime apie įvairius dalykus 
pasikalbėti. O žinote draugu- 
čiai, tokie susiėjimai ir pasij 
kalbėjimai apie įvairus musų 
pilko gyvenimo klausimus 
yra itin sveiki mums visiems. 
Mat, ko vienas nežino, tai apie 
tų kiti žinome ir taip viens 
kitus galime painformuoti.

—Klausyk, Jokūbai, aš irgi 
buvau nuėjęs ant tų neva šv. 
misijų, kaip musų klebonas 
jas vadina, nors nieko aš ten 
švento negirdėjau, o vien ku
nigų pasigyrimus ir prikalbi- 

^-rsnėjimus, kad parapijonai dau 
giau pinigų aukautų. Tad tarp 
visokių nesųmonių, kurių tas 
svetimas kunigas pripasakojo, 
tų vakarų kada aš buvau baž
nyčioje, jis kalbėjo apie šven
tų stonų moterystės. Nors, kiek 
aš suprantu,, tas sakramentas 
moterystės tegali būti atlieka
mas vyro ir moters sykiu, bet 
misionierius daugiausia gyrė 
moteris, o apie vyrus tai ne
prasitarė, lyg moterys vienos 
gali tų sakramentų moterystės 
atlikti. Ir jis musų* moteris 
kad jau išgyrė, tai išgyrė. Ir 
prie ko jis jų neprilygino — 
netik prie visokių šventųjų, 
nekaltų panų, bet ir prie šven
čiausios Mergelės Marijos! 
Moterystės sakramentas esųs 
didžiausias ir vyriausias iš vi
sų šventos bažnyčios sakra
mentų. Ir už tai moterys esan
čios augštesnės ir didesnės už 
vyrus, nes juk moteris, o ne 
kas kitas pagymdęs ir patį 
Dievų Jėzų Kristų. Todėl mo
terys esančios ir labiau myli
mos Dievo ir danguje turė
siančios pirmutines vietas.

Man klausantis misionie
riaus tokių išminties perlų kį- 
lo keletas klausimų: pavyz
džiui, jeigu jau tos musų mo
terys yra taip augštai vertina
mos po mirties pas ponų Die
vų danguje, tai kodėl još čio
nai ant žemės šventos Rymo 
katalikų bažnyčios yra laiko
mos žemiau už vyrus? Dėlko 
tų teisingoji Romos katalikų 
bažnyčia draudžia moterims 
būti kunigais? Delko vienuo-

kui užeikite ir pabandykite tunyti tą fast finger-tip Lii
tion Finder. Nėra jam lygaus... Lygiai taip, kaip nėra lygaus tarpe' 
Zenith ir kitų radio setų. Kviečiame jus pačius tai patirti. .

Modeliai nuo $29.95 ir aukščiau. Lengvus Mšsimokėjimai.

Atnaujinkite Savo Odą! 
Pasidarykite patys sau veido tepa
lą! Valo odą, padaro naturalę t vei
do spalvą, pašalina juodgalvius, 
spuogus, veido riebumą. Siekiasiipa- 
šalinti gležnumą, raukšles ir pid- 
žiuošius porus. 1 bonka tunijimo 
skiedinio ir 1 maišymo pauderio, len
gvai paruošiamo, abu už ........... $1

Siųskit stempas arba M. O. Pini
gų grąžinimą garantuojamą.

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

Budrik’s Furniture Mar
3347 So. Halsted St.

širdingai ačiū 
tau, Jokūbai, kad tu mudom 
tiek daug svarbių dalykų nu
pasakojai. Ištiesų mes apie tai 
nieko nežinojom — pareiškė 
Petras.

—Bet žiūrėkite, vyrai, jau 
ir vienuolikta valanda. Neuž-

PIANO AKORDIONAI
GITAROS 
SMUIKOS 
UKULELES

Ir kiti instrumentai žemomis kainomią.

RAIBĄ
BUDRIKO PROGRAMAS

SEKMADIENĮ 7 V. V.
WCFL

George Meyer 35 m. ir Ka- 
therine Kontraulis 31 m.

Leo Pensis 21 m. ir Gladys 
Dabi 25 m.

Prašo, kad jus užsisakytumėte vietą dėl pasitikimo Naujų Metų 
anksto. Galite rengti ir party

Po $2.50 ypatai.
metais vieta labai puikiai ištaisyta. 
rezėrVacijų Šaukite Lafayette 2120

1825 W. 47 St., Chicago.

L. D. S. 109 Kuopa ir A. L. D. L . D. 92 Kuopą.

NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖS
Ketvirtadieni, Gruodžio (Dec.) 31 d., 1936 

LIUOSYBE& SVETAINĖJE, 14th ir 49th Ct„ Cicero, III.
Pradžia 7:30 valandą vakaro. 

Vakarienė—Programas—šokiai. Abi svetainės atdaros 
Tikietas vakarienei ir šokiams 65c. • Prie durų — 75c
Vien šokiams 25c • Prie durų —• 30c

.GRIEŠ RYTHM ACES ORKESTRAS 
Višta Chicago^'; ir Cicetoft svečius kviečia RENGINIO ^KOMITETAS

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

8:30 valandą iš ryto.
Kalbančios Žinios ~ Mėgiami Lietuviu? Baininkai 

Gražios Dainos ir Muzikft

U THE 
“EMDE 

SP1NNER” TUNING 
METHOD

ris pažemina. Judu gal esat 
girdėję apie vadinamus šven
tos bažnyčios daktarus — te
ologus. Jie mat senovėje pri
pažino, kad ; moterys po gim
dymo kūdikio baisiai nuside
da prieš Dięvų. Ir kad vėl 
susitaikyti su ponu Dievu dėl 
neva tos baisios gimdymo 
nuodėmės, tai po šešių savai
čių moteris turi būti kunigo 
įvesdinama atgal į bažnyčių.

Suprantama, dėlko moterys 
turėtų smarkiai užprotestuoti 
ir atsisakyti nuo tokios baisios 
paniekos. Tokį protestų gali 
padaryti visai ignoruojamos 
tas įvesdinimo ceremonijas. 
Aišku, kurios jau yra kiek 
apsišvietusios ir susipratusios, 
tai jau ir šiandien tokių pa
niekinimo ^apeigų,- nebedaro. 
Bet tos, kurios yra be jokio 
apšvietimo, dar pasiduoda 
toms šventos bažnyčios kvai
loms paniekinimo apeigoms. 
Tik judu įsivaizdinkite: mo
teris suteikdama naujų gyvy
bę svietui “nusižengia kuo tai” 
ir kad tų savo “prasikaltimų” 
nuplauti nuo savęs, neturi tei
sės beeiti atgal į bažnyčių be 
kunigo įvesdinimo! Tas irgi 
yra senovės žydų palikimas, 
kurį, katalikų 
savinb ir dar 
tebesilaiko.

—Tai labai



NMOTENUS, CĮucago, m.
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Kalėdos Praėjo BS*.«į

Lauksim Naujų Metų
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Šįmet šventės smagesnės, ūpas geresnis;

Kalėdų eglaitės mirgės įvai
riaspalvėmis šviesomis dar 
pęr savaitę-kitą bet Kalėdos 
ir visas švenčių sujudimas 
jau praėjo^

Iki ateinančių Kalėdų ilsėtis 
nuėjo “Santa Claus,”; -viduv-: 
nąkčiui atėjus iš radio ąpąra- 
tų nustojo plaukę švejųios ir 
malonios gaidos gražių Kalė
dinių giesmių; dingo kisielius, 
šližikai, o iš kalėdinių pietų' 
tepaliko vištos ar anties koja 
šios dienos skubiems pusry
čiams, kuriuos nuriję, žmonės 
skubinosi darban.

Ūpo pakilimas pranyko, ir 
vėl viskas pradės eiti papras
tomis vėžėmis; slinks pilko
mis paprastomis savaitės die
nomis iki naujųjų metų, ku
rie yra nebetoli. ’

Mirgančios šviesos eglaitėse 
ir dovanos nuo artimųjų te
primins, kad praėjo dar viena 
visų švenčių karalienė —Ka
lėdos.

Šįmet didžiumai žmonių jos 
buvo smagios; smagesnės ne
gu Kalėdos paskutiniais ke
liais metais, šįmet ir ūpas 
buvo geresnis, ir dovanos 
gražesnes ir jų daugiau. Pini
gai laisviau plaukė iš pirkėjų 
kišenių į krautuvių kasąs,

Palyginus su pereitais me
tais, šįmet didesnis skaičius 
žmonių dirba; šįmet algos 
kiek geresnės, ateitis atrodo 
ne tiek tamsi ir niūri.

Bet šiandien triukšmas jau 
praėjęs.

Per kelias savaites prieš 
Šventes, judėjimas, ruoša, 
biznis? Yirė, kunkuliavo,_ VJ*fbiness.” 

ėjo į moterų 'krautuves 
pirkti žmonoms, mylimosioms 
ir sesutėms dovanų; moterys 
ėjo į vyrų krautuves nepa
miršdamas savo vyrų, sužie
duotinių ir brolių.

Dieną iš dienos gatviaka- 
riai buvo užkimšti važiuoto
jais, miesto gatvėmis sunku 
buvo prasigrusti, ne tiek pro 
žmones, kiek pro ryšulius ir 
pundus; galva beveik sukosi 
nuo varpų varpelių, kuriuos 
mušdami “Santa Clausai” 
prie kryžkelių šaukė aukų 
laimės nesulaukusiems var- 
kuotiams.

šiandien beveik visų kiše
nės tuščios; gaspadinės vos 
ąnt kojų pastovi nuo nemigo 
jr nusikamavimo virtuvėje; 

darbininkams dirbtuvėje šian 
<|ięn kaž kodėl nesiseka. Pir
štai surambėję, galva nenori 
dirbti, o svajoj 
tą pagalvę.

Tokios Kalėdtf pasėkos.
Bet niekas to nuovargio ne

boja 
žia;
vietoj kvoderio, šiandien pra- ForcinLifaa MACtt
leis tik dešimtuką ir bus pil- Ų<IĮ□lllIkHvb ll’llvbtJ

nai patenkintas. Visi žino ir 
jaučia giliai šrdyje, kad visas 
tąs vargas nebuvo veltui; Ka
lėdos, gražiausias iš visų 
švenčių; Kalėdas—'kurioms at
ėjus, žmogus daro “visokias 
nesąmones”, apie kurias šiaip 
jis nei nepagalvotų.

Kalėdos praėjo, ir šiandien, 
numigę porą valandų po yą- 
karykšlės vakarienės “vėl 
einame traukti jungą.”

Kaip matote, jūsų bylusis 
“gazietčikas” pradėjo “jung
tą traukti” vakar, sugriebęs 
truputį poilsio ir atšventęs Ka
lėdas Kūčių. dieną.

Jei iš to, kas čia šiandien 
parašyta, suprasite, kad jąm 
truputį “markątna”, tai žiųo- 
kite> jog taip yra todėl, kąd 
jis, sėdėdamas redakcijoje 
prie rašomosios v mašinėlės, 
svajojo apie tuos puikius Ka
lėdų pietus, kuriuos jus val
gote, bet kurių jam neteko. R.

Pasveikino “Naujie
nas” Žiemos Švenčių

Žiemos švenčių proga, “Nau
jienas” sveikino, pp. J. Mac- 
kevičiai, ir Chicagos pašto 
viršininkas, Ernest J. Kreut- 
gen.

. Pasveikininio telegramoje, 
pp. Mackevičiai sakė,

“Sincere greetings ąnd may 
the holiday season be filled 
^with a new richness and hap- 
, .........

P-as Justinas . Mąckėyičius- 
Mackiewich yra Standard Fe- 
deral Savings and^Loan Assn 
prezidentas, ir turi ofisą, 
įresu, 2324 South Leayitt

Linkėdamas linksmų 
mos švenčių “Naujienų” 
daktoriui P. Grigaičiui, ir 
bui, Mr. Kreutgen taipgi 
dingai dėkojo už raginimą 
skaitytojų siųsti kalėdinius 
siuntinius nelaukiant paskuti
nių dienų prieš Kalėdas, 'kuo
met paštas būna užverstas 
siuntiniais.

ad- 
st.
žie-
re- 

šta- 
šir-

■ni u1

apie minkš

jeimininkė nesiskund-
darbininkas “lunčiui”

Serga Jonas 
Karalius

BRIDGEPORT. — Serga Jo- 
nds Karalius, 535 West 32nd 
Street, senas Bridgeporto gy
ventojas ir tavern biznierius. 
Ligonis yra gydytojo priežiū
roje ir guli lovoj, bet yra vil
ties, kad greitai pasveiks..

—Senas Petras.

Vafor Automobiliai 
Chicagoje Užmušė 
Septynis Žmones

Pilę 7 9-tęs ir valstijos, vieške
lio Oak Ląyvn žuvo trys mar- 
ųuetteįarkicčiąi.

gruodžio 231 
dieną, Chicagos paštas aplaikė 
tik 17,742,076 toę rųšies siun
tinius. Tą pačią dieną šiemet 
per paštininkų rankas perėjo. 
113,466 maišai siuntinių vadi
namo parcel post, gi pernai tą 
dieną tokių siuntinių perėjo 
per paštininkų rankas tik 76,- 
289 maišai.
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Business Chanęea 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Taverna prie vie
no iš didžiausio judėjimou~k$mpų 
South Sjdėje. Ateikite persitikrinti; 
Parduosiu pigiąi. 1305 West 63r<į St.

■ P-lč ONUTE SKEVERIUTE
Šeštądienio, vakarę, antrą dieną Kalėdų ją matysime 

žisoresrmokytojos pareigose. Daug kartų esame matę ir girdė
ję ją dainuojant bei vaidinant, bet gal dar pirmą kartą maty
sime vadovaujančių perstatyme jos pačios paruoštoje opere
tėje “KĄLĖDŲ BAZARAS”, kurią vaidins “Bijūnėlio” choras 
J. Grigąičio. svetainėje, 380,4 West Armitage avė. Pradžia 6 v. 
vakaro,

Geriausio pasisekimo musų Qnukui ir “Bijūnėliui”. 
----------------- l... ■=g=ss^.,.-.^.rs=Įc.— ■ j ,'^ą^

SLA. 36 kp? vakaras 
rytoj atidarys Mil 

dos svetainę
Miargas SLA 36 kp. jubiliejinis 

vąfearąs rytoj atidarys atnau
jintą populiarę lietuvių sve
tainę.

Buvusi populiarė tarp lietu
vių' Mildos svetainė, 3142 So. 
Halsted St., per kelis pasta
ruosius metus buvo uždąrytą ir 
joje nebilvo ruošiama jokių pa
rengimų. Tečiaus dabar (tą sve
tainę atgal perėmė p. F. Šat
kauskas, ją gražiai ištaisė ir iš- 
naujo ją atidaro surinkimams 
ir visokiems ’jSardtyjimams. ■'

Pirmas parengimas atnaujin
toj Mildos svetainėj bus SLA. 
36 kp. vakaras, ruošiamas pa
minėjimui SLA Auksinio Jubi
liejaus. Vakaras įvyks rytoj, 
gruodžio 27 d.

Kaip tokiai iškilmei vakąras 
ruošiamas su gražiu ir margu' 
programų. Jis susidės iš dainų, 
muzikos, kalbų ir šokių.

Be kitų dainuos viena iš ge
riausių lietuvių dainininkių — 
Genovaitė Sidiškiųtė-Giedrąįtie- 
nė, bus kanklininkas, klasinių 
šokių ir kitokių pamarginimų. 
Kalbės SLA iždininkas adv. K. 
P. Gugis, taipjau senieji SLA 
veteranai — Dr. Graičunąs, ad
vokatas F. Brachulįs ir kiti.

w

re-

Apskaičiuojama, kad vakar, 
Kalėdų dieną, automobiliai Chi- 
cągoję užmušė septynis žmo
nes, sužeidė keliasdešimts.

Tarp užmuštųjų yra trys 
marųuetteparkięčiąi. Jie žuvo 
automobilio nelaimėje, kuri 
-įvyko ties 79-tą gatve ir valsti
jos vieškeliu, Oak Ląwn Mies
telyje. Užmuštieji yrą,

Charles Wetzel, 55 metų, 
6316 S. Richųiond street, jo 
draugas, Ąųguąt DeYoųng ir 68 
m. Ella DeYoung, 63 metų. De- 
Youngai gyveno adresu 6452 S. 
Sacramento ąyenue.

Jie žuvo kai pasuko automo
biliu (tiesiai po keliu vienam 
James Close, 19 metų berniu
kui, 3245 S. Leavįtt street. 
Olose važiavo gan smąrkiąi, kai 
trenkė į Wetzelio. automobilį.
DAINUOS RYTOJ SLA 36’ KP:

VAKARE MILDOS SVET.

Į.......... JU'M !!'»■ W

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtūres 

Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio, didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Moru fikČer(u* 
bile kurio biziiio iškaitant svarstyk* 
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus <pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Viętoj)

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Victory 4365

PARSIDUODA du Tavern su na
mai^. ąrba rpąipysiu ant farmo* Ue- 
pertoli nuo Chicagos. 535 W. 87th 
Street.
, , ... , . .... - ....... Į,----- _ , ,,.,g.... „

TAVERNAS priedais didžiausia? 
Stockyardų dirbtuves ir- 18 kamba
rių hoteJis. Parduosiu sų namu ar
ba mainysiu ant privątfškd ąąąąą 
Southsidėjė iš priežasties pavargi
mo, 4346 Są. Ashland Ąve.

PARSIDUODA Tav^-Vi^ar- 
ha priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 'Biznis 
rąpdasi aąt b. . gatves. 1537 
West 63rd Štreet.

----- --  -........ .. ........... ...  '.  .*!■”■**
PARDAVIMUI taverna, labai pi

giai, gera vieta, viršuj 
hotelis. Kostumerįų. ne .^,, , 

1007 East 75th St.

ČIA PASIDARO laimė i trumpą 
laiką. Priverstas parduoti Įigo£

Kadangi vakaras ruošiamas 
ne pelnui, o drąugiškam visų 
suėjimui, geresniam susipažini
mui su SLA ir jo nariais, (tai 
įžanga bus tik 25c — padengi
mui lesų. Svetainė atsidarys 6 
vai. vakare.

Visi kviečiami i šį gražų va
karėlį rytoj — pirmą atnaujin
toj Mildos svetainėj. —Narys;

Serga Antanas

RO^ELAND. ,-^- Serga An
tanas Matukonįs, 1 120 West 
111 th stręet.' Ligcmia-. guli •. lo\ 
voj ir yra gydytojo pinežnąoj. 
Buvo pagavęs influenzą, b.ęt 
jau eina geryn ir greitoj ątęi- 
ty galės keltis iš lovos.

—Senąs Petras.

Po programo gi bus šokiai iki 
vėlumos.

Financial
Finansai-Paskolos

Genpvaite Sjdiškijųtč- Giedrai
tienė, viena žymiausią musų 
dainininkių dainuos rytoj (sek
madieny) Mildos svetainę j, SLA 
36 kp. jubiliejiniame vakare. 
(Plačiau žr. kitoje vietoje).

• r •v... >y,f y v į v-y.*-*.-;

Urbą Flower Shappe
Gėlės MylwtięWS—-YestuvėW8^- 

Bankietanisr—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Ąvenųę
I*h»n» LAFAYETTE 0800

........... | W. I?l».UBJ■"■■>!r!*W
Siunčiąs Ue< Į"U Dąua

.jp^KlNINKAS 
Gėlėą Vestuvėms. Bankietąiųą

TęL BOŲIęyarĄ W
j lU'L'Ų J.JP.ij!

Mezgimo Dirbtuves 
—Knittįng Mills

THE BRIDŲEPORT KNITTĮNG 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RP STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieuiaiš.

Puiki vieta. Arti MarųutUe'Bartai 
Kreiptas. 2532 $rd BU. 
lock 8300. /
-----— -------- --------- —— ------- —

PARSIDUODA Taverna ir M 
mingauzės biznis, kurįs išdirbtas 
per daug metų. Pardąvįmo priežastį 
patirsite vietoje. 2113 So. RaĮsted 
Street.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Nuo $1,000 iki $25,000. Beveik 
visose apielinkėse. 5% ilgam ^termi
nui. Mąžąs komisas.

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

GREITAM pardavjnįjui Tąyętaą* 
arba pąrdųosiu vienus fik<*ęriąs. 
Parduosiu' pigiai. 2409 West 47tfi

Yirgąąą 2331. / y
-------------------------------- . -* ■>1,
TAVERNA—transportacUos '• ka<n* 

pas, nauji fikčeriai, parsiduoda pi
giai. Geras biznis. 3901 Ąifther. »

į

TAVERNA pardavimui/geroj vie
toj prie karų lainės. l/abai pigtai 
$350,00. 749 Wost 31ąt.

parašo.
NAMON FINANCE CORP.

6755 So. Western Avė.
Grovehill 1038

Julius Namon, Prezidentas

* IEŠKAU partnerį ąi 
visą Taverną — kam] 
nis gerąi einą — vieųai $ 
sunku apsidirbti.

959 Weąt 71&t SŲ

PARSIPUOPA Į»
snts išdirbtas per d«W TO«W. fttF"

Help VVanted—Malė 
Darbininku

REIKIA QĘRQ darbininko dirbti 
tavernoje. Turi mokėti anglų kalbą. 
1519 Ęast į 63rd &t..... t K

Help Wanted—Feipale 
Dąrbiniukių reikiaANGOT!

ANGLYS!
PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE

MIESČIUOSE.
AUKŠTOS RUMES ILLINOIS, 

ANGLYS
$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ MERGINA bendram nąmų darbui

Tel. Kedzie 3882 v ‘

INTELIGENTIŠKA namų prižiū
rėtoja gydytojo namams — leng
vas narnų darbas, paprastas viri
mas, šeima iš 4. nuolatinė. $30 iki 
$35 per menes;.

Midway 5952.

be skalbimo, būti, savas kambarys 
—$7.00, nuolatine. Pensacola 2499.

setų s$? ’

-

rengtas. P 
biznio žw 
6498 SQ. 1

JUBILIEJINIS VAKARAS
• SLA 36-tos Kuopos^.

Rytoj, sekmadieny, gruodžio* 27 d.
ATNAUJINTOJ MILDOS SVAINĖJ®

3142 Soutb Halsted S|treek
Gražus programas, dainos, muzika, kalbos, 

šokiai. Visi kviečiami atsilankyti.
Prądžią 6 valandą vakaro įžanga tikį 25c

^4 PRIEŠFAŠISTINIV DARBUOTOJŲ LIETUVOJE SUŠAUDYTŲ j 
1(| METŲ PAMINĖJIMASRYTO T GRUODŽIO 27 d., 1936 

LIETUVIŲ AUDITORIJOS SVET.
3133 So. Halsted Street

Durys ątsidarys d vai., programas prasidės 4 v. po pietų 
PROGRAMAS SŲSIDRS DAINŲ, VAIDINIMO IR PRAKALBŲ. 
Repertory Teatro ąrtiątai vaidins karės lauko vaizdą 
“ATSISĄKO BŪT PALAIDOTAIS”. Dainuos Liet. Darbia 
ninku Ąido Choras, LMĘ. Choras, ir Lašeli and Ensemble 
Orchestras. Kalbės Dr. Ą. Montvidas ir F. Abekas apie 
esamą padėtį Lietuvoje ir ką davė Lietuvai 10 m. Smeto
nos viešpatavimas.

Įžangos tikietai, išąnkstą perkant, 49c, prie durų bus brangiau. 
Kviečia ALDLD Apskr. K-tas ir LDS.

TIKRAS 

pasirinkimas kitų bargenų.
Z. S. MICKEyiCE ę 

6316 So. Westera 
į Kemloc?

cv

KAS ką turite mainyti; Storą, 3 
flatai mūrinis namas, tinkamas dėl 
saliuno ar restauranto, randasi prie 
didelių

nau

£ Av*
rą ųrc^ėiąųą. 
karais. 6555 So.

Grovęhid

PARSIDUODA 2 flątų< 4 
mbąnus, ąpt ęo^ęrat® 
djnis Muroyette 
sįąn Ąve. Kainą 
dąuriąų reikią
rendą. Tąipgi ąnt tną 

derniškąs uarąas, 
štymu ą 
ris. Kaina $10 

i 
4708

T*-*-
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Operetę “Kalėdų Bązaras” stato scenoje “Bijūnėlio” choras va-’ 
dovaujant p-lei Onutei Skev-eriųtei, šeštądieny, gruodžio 26* 
dieną, J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage ayenue. 
Pradžia 6 valandą vakare. Pa vaidinimo šokiai,, kuriems 
grieš G. Steponavičiaus orkestras. Bijūnėlis kviečia visus, 
atsilankyti. M. > 1

IBIUHUR f >■! i IA'7l'ljn!UW.iJIHMI W MDWDJĮWII«ID' V Ett'aUlU,* 

b i u1.'; -w*’ utUMaep

žagariečių Kliubo priešmetinis susirinkimąs įvyks sekmadienį, 
gruodžio 27 d. Yuškoą salėje, 2417 W. 43 gt., 1 vai. p. p. 
Visi nariai privalo būti, nes bus ąteinančįų metų valdybos 
linkimas ir kiti svarbus reikalai svarstyti.

S. AflĮhyoįąjtę, ęęfcr

■P; ArtA-
JULIJONAS MASALSKIS

Persįiskyre su šiuo pasauliu Gruodžio 25-tą diąną, 4:25 valandą 
ryte, 1936 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kėdainių 
ąpskr., Butkiškės parap., Baukių kaime. ? *

Amerikoj išgyveno 32 metus. .
. Paliko dideliam nuliūdime tnoterj Oną (po. tėvaiiŲ Mozerąitę), 

3 dukteris Bronisląvą ir žentą Edward Ųomke, Oną Eleną Ro
man, 2 anukus, sėserj Eleną ir švogeri: Kazimier^r Mikutckįuą< 
brolį Augustą ir brolienę Louise, pusbrolius • Jeronimą Ban;,; 
Aleksandrą, Benediktą, Vladą, Mikolą ir Jurgį .^ąsąjskius, pu^ . 
sesęrę Petronėlę įĮo.ny, Qna Simonienę, Petronei^ Dautęrįenę, Ma
rijoną Kurmąuskienę, Elzbietą Vaitkienę, Magdaleną Mineikią" 
nę, Oną Lukošienę, Agniešką Yesaitienę (r, daugelį kitų giminių.

Kūnas pąšąrvotas randasi 5803 So. Morgąų St.
Eąidotuvės įvyks Pirmadienį, Gruodžio 28tą dieną, 8:30 vąl. iš 

ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos, už velionio sielą, o iš; ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. ‘

Vięi A. A. Julijono Masalskio giminės, draugai ir pažįstami 
ęsąt nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteigti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nulipdę liekame,

Moteris, dukterys, žentas, sesuo, brolis ir gimines.
Laid. patąrnauja laid. dir. A. Masalskis, Tęl, Boulevard. 4139.

PADBKAVON®

STANISLOVAS PETROŠIUS
Kuris persiskyrė sų šiuo pasauliu Gruodžio 15-tą dieną ir tapo 

palaidotas Gruodžio 19-tą, 1936. O dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse. Negalėdamas atsidėkoti už suteiktą jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą iš tos neišvengiamos amžinybės 
vietos. Mes dukterys norime išreikšti visiems padėkos žodį už 
jį ir nuo savęs širdingiausiai tariame ačiū Mišių aukautojams
grabnešiąms, laidotuvių direktoriui Masalskiui r jo pagelbininkui 
Pilipavičiui už mandagų patarnavimą ir už garbingą nulydėjimą 
musų Tėvelio į amžinastį ir ačiū už išreikštą užuojautą dalyva
vusiems laidotuvėse giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Didžiausiame nuliudime paliekame
Dukterys: Josephine ir Bertha, žentai ir Anūkas

Stasiukas.

TELEFONU

CANAL 8309
Mu m} q
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9 MOTERYS, KELIOS LIETUVĖS SUŽEIS
TOS ELEVATORIUI NUKRITUS 18 AUKŠ

Liūdna Kalėdinio Vakarėlio Pabaiga 
Chicagos Dangoraižyj

Devynios moterys, tarp jų 
kelios lietuvės buvo sužeis
tos kai Pure Oil dangoraižyje 
nukrito ielev.|torius (keltas).

Sužeistosios yra:
Agnės Kortelis, 12315 So.

Morgan Street; >
Pauline Barauskas,

18th Street;
Helen Lucas, 3629 

Hoyne avenue;
.Tūli a Kuksa, 2528

Street;
Rose Stokosvski, 1427 West 

49th place;
Anna Nicbols, 4213 

Garfield blvd.;
Fanny Ednaschek, 

Thomas Street; J
Mary Michuk, 4217

Kinzie Street, ir
Maty Kulisz, 2153 West Su- 

perior street.
Žaizdos nebuvo pavojingos. 

Henrotin ligoninėje moterims 
buvo suteikta pirmoji pagal
ba. Žaizdas apžiurėjus, visos 
moterys pasiųstos namo.

Nelaimė įvyko 
vakarėlio, kurį 
valdyba surengė
kėnis. (Rūmai randasi prie . .

363 W.

South

Cortez'

West

‘ 5929

West.

po Kalėdų 
dangoraižio ZJ 

darbinin-

35 E. Wacker Drive). Po va
karėlio moteriškės sulipo į 
elevatorių važiuoti žemyn. 
Bet elektros srovei nutrukus, 
operatorius Michael Kulisz ne
galėjo mašinerijos suvaldyti, 
ir elevatorius ėmė slinkti že
myn. Krito >18 aukštų, apa
čioje atsimušdamas į “sprcnd- 

‘žinąs”, kurios buvo įtaisytos 
rūmų grindyse apsaugojimui 
krentančių elevatorių nuo 
dužimo.

su-

Serga Bronius 
Zalatorinskas

ROSELAND. — Serga Bro
nius Zalatorinskas, 10807 So. 
Michigan avenue. Guli lovoj 
ir randasi gydytojo priežiū
roj. šio jaunuolio B. Zalato- 
rinsko liga uždavė skaudų 
Širdies skausmą motinai, nes 
•šeimyna pergyveno neseniai 
kitą skaudžią nelaimę, kai 
knirė jaunuolio tėvas Andrius 
Zalatorinskas.

—Senas Petras.

Milionieriams Wil 
helm Kalėdos ne 

buvo linksmos
Šeimynai besiruošiant šven

tėms, sūnūs Frank E. Wil- 
helm Jr., įsidėjo revolverio 
vamzdį į burną ir patraukęs 
gaiduką nusišovė. '

Frank E. Wilhelm, nusižu- 
džiusio 24 metų jaunuolio tė
vas, yra vice-prezidentąs Cu- 
dahy Packing Company, stam
bios mėsos firmos. -

*

Jaunuolis sirgo nepagydo^ 
ma "kaulų liga. Jautė, kad jam 
nėra ko gyventi.

Sprendžiant iš oro
- Kalėdos atrodė 

kaip Velykos

nebuvoVakar, oras visai 
“kalėdiškas.”

‘ Sniego nei krislelio; termo- 
nietrai rodė apie 55 laipsnių 
{šilumos. Jei ne Kalėdų eglai
tės, žmogus manytum, kad 
šventėm ne Kalėdas, bet Vely
kas.

Kai kurie pranašai sako, 
kad žiema bus lengva. Spren
džiant iš Kalėdų dienos pavy
zdžio, futras galime uždaryti 
spintoje.

Lietuvis Baltrūnas 
Mirė Besilinksmin
damas Vakarėlyje

I

Krito negyvas pabaigęs smarkų 
/. šokį

Vakar paaiškėjo, kad lietuvis 
Povilas Baltrūnas, 59 metų am
žiaus, mirė besilinksmindamas J 
pr ieš-kalėdihihme vakarėly j e.

Gyvenimą jis užbaigė visai 
netikėtai * pereitą an tradienį, bet 
mirties aplinkybės; nepaaiškėjo 
iki vakar dienos. Tokias infor
macijas išdavė, koroneris Chi- 
cagoje, kuriam pranešimą pa
darė Baltrūno laidotuvių di
rektorius.

Kaip sako tos žibios, vakarė
lis įvyko valgykloje, ties 6541 
S. Kedzie ąvenuę, kur Baltrū
nas dirbo. Kartu/ su kitais sve
čiais jis linksminosi. Turėjo 
silpną širdį, bet išėjo šokti., šo
kis buvęs pusėtinai smarkus. 
Pabaigęs, Baltrūnas buvo uždu
sęs. širdis neatlaikė ir už kelių 
minučių lietuvis mirė.

Jo kūnas randasi laid. dir. J. 
Eudeikio, Tėvo, koplyčioje, tjes 
5340 S. Kedzie avenue. Laidotu- 
vės įvyks šeštadienį po pietų. 
Kūnas bus pakastas Tautiškose 
kapinėse. ■

Pirkite sąVb ąpiėlinkės 
kpaiihivėsŽ

Užpuolė Moteriške '5
* <* kis nnn Tllinnis

Bridgeporte
BRJDGEPORT. r— Nežinomi 

piktadariai užpuolė moteriškę 
gatvėje. Ją bandė įstumti į tam
sią ielą, bet tas nepasisekė pa
daryti.

Užpultoji buvo Ruth Liu- 
nanę, gyvenanti adresu 3304 
Lowe avenue. Užpuolirrias įvy
ko netoli jos namų. ,

Trys Chicagos Lietu
viai Nukentėjo Nuo

Plėšiką

-•

Trys plėšikai, kuries pasise
kė pasprukti ir pasislėpti, api
plėšė tris Chicagos lietuvius.

Nuo Mary Andrelis vienas at
ėmė ridikiulį, kuriame buvo $15 
pinigais ir laikrodėlis vertės 
apie $20. Piktadaris moteriškę 
užpuolė, gatvėje prie 22-tros ir 
Homan gatvių. Mary Andrelis 
gyvena adresu 6133 S. Kildare 
avenue. x

Panašiu budu buvo apiplėšta 
Elizabeth Narbut, 1830 N. 
Mansfield avenue. Prie Waban- 
sią ir Mansfield gatvių prišoko 
piktadaris ir ištraukė ridikiulį 

s buvo $10.80 če

kis nuo Illinois Bell Telephone
• i

Company ir $5.50 pinigais.
Iš Joe Petrulio namų adresu 

3429 S. Union avenue, vagys 
išnešė vieną moterišką, vieną 
vyrišką laikrodėlius ir daug ki
tokių brangenybių.

Apiplėšti Mary Andrelis, Joe 
Petrulis ir Elizabeth Narbult

M

NAUJŲ METŲ 
LINKĖJIMAI

Naujienose jūsų giminėms ir draugams : 
priduos drąsos ir energijos grumtis su i 
gyvenimo aplinkybėmis. '

PADIDINTA NAUJŲ MĖTŲ LAIDA 
IŠEIS KETVIRTADIENI, GRUODŽIO 

31, 1936;

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

Garsinkitės “N-nose’

Prašalintas Kubos Prezidentas — Mirė Republikonų Vadas

| i.Aibvų. KAJLELiuivib. — leisejas John c. Lewe sako sudiev keturiems ali- 
monijos kalėjimo įnamiams, kurie buvo paliuosuoti Kalėdų šventėms. Visi keturi 
pateko bėdon už nemokėjimą alimonijos žmonoms.

Mariano Gomez su savo šeimyna. Iš kairės dešinėn, Grace, 15 metų, Margarita 9, 
Senora Gomez, eks-prezidentas Gomez, ir, Nina, 17. Gomez,buvo prašalintas už pa
sipriešinimą cukraus muitui armijos kontroliuojamų mokyklų palaikymui.

"Naujienų”-Tribūne Photo

Naujienų Tribūne Photo

PERSISKYRĖ. JudĮith
Cook džiaugiasi Chicagos 
teisme gavusi divorsą nuo

* artisto- Ralph Cook.
Naujienų-Tribune Photo>

SKENDUOLIO TĖVAS, 
r-Michael Stegowški, ku
rio. žmona, įšokusi į Mi
chigan ežerą ntisižvidvti, 
paskandino stovo k|2 mėtų 
sūnų. •

*' ■ w ■; . ■. ■

.MIRĖ? Simeon D. 
Fess, jambus republiko
nų partijos šulas netikėtai 
mirė širdies liga, Wash- 
ingtone. Jis buvo Ohio val
stijos senatorium J. V. 
kongrese ir partijos lyde
riu. Jis atstovavo konser- 
vatyvįškąjį elementą re
publikonų partijoje.

Naujienų-Acme Photo
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IŠGELBĖJO MOTINĄ.
—Otto Olsen* pakrantės 

j darbininkas, kuris išgel
bėjo Mrs. Marian Stegow- 
ski nuo inirtięs Michigan 

ežere. '' . ,

PIKIETA PRIE ANGLIJOS PARLAMENTO. — Si 
moteriškė, nešiodama plakatą, su žodžiais, “Dievas yra 
Meilė” pikietavo Anglijos parlamento rumus protes
tuodama prieš kabinetą, kuris prašalino Anglijos kara
lių Edvardą VIII. Naujienų-Acme Photę

ŠVENTĖ GIMTUVIŲ SUKAKTUVES. — Garsusis 
Chicagos rašytojas-humoristas, Opie Read, kuris šią sa
vaitę šventė gimimo sukaktuves. Gruodžio 22 d., jam 
suėjo 84 metai amžiaus. Naujienų-Acme Photo


