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Papa Miršta1
Papa eina vis silpnyn, giminės pašaukti ir 

jo mirties laukiama bile valandą

Laimingų Naujų Metų

Pataria Vokietijai Pa
sitraukti iš Ispanijos

VATIKANAS, gr. 30. — Pa
pa (popiežius) Pins XI eina 
nuolatos vis silpnyn ir tapo pa
šaukti jo giminės, nes dabar 
papos mirties laukiama kas 
valandą.

Didelio susirūpinimo jaučia
ma dėlei sukrekėjusio kraujo 
išėjimo iš kairiosios kojos. Dė
lei to papa nebejaučia jokio 
Skausmo, bet už tai jei tas 
kraujas pasieks širdį ar plau
čius, tai reikš staigią mirtį. 
Jau ir dabar papa labai sun
kiai kvėpuoja.

VOKI
TD

\ IS

2TIJOS UL
ATUMAS
’ANIJAI
grąžinti pasilaikytąReikalauja 

dalį vokiečių laivo krovinio
— karo medžiagų.

BERLYNAS, gr. 30. — Is
panijos valdžiai Bilbao mieste 
liko paduotas ultimatumas su
grąžinti pasilaikytą dalį kro
vinio vokiečių laivo Palos ir 
suimtą vieną ispaną pasažie- 
riy‘ . /

Grūmojantį ruščiomis pasek
mėmis lu'ltimatumą padavė Vo- 
kietijosl kruizerio Koenigsberg 
komandAotojas, kuris laiveliu 
atplauke^JBilbao ir įteikė bas
kų valdžiaiSiltimatumą. Neto
li Bilbao yra ir daugiau Vo
kietijos karo laivų — kruize- 
ris Koeln ir vienas torpedinis 
laivas.

Laivas Palos buvo sulaiky
tas baskų gruodžio 24 d., bet 
vakar tapo paliuosuotas. Te- 
čiaus ^valdžia pasilaikė tą da
lį jo krovinio, kuri susidėjo 
iš sukilėliams siunčiamų karo 
medžiagų. Liko suimtas ir lai
vu plaukęs vienas ispanas, ku
ris sunaikino savo identifika
cijos popieras. Jų paliuosavimo 
vokiečiai ir reikalauja.

7ST. MORITZ, Šveicarijoj, gr.
— Garsioji Peggy Hopkins 

/oyce ir jos vėliausias sužieduo
tinis Vivian Jackson, profeso
rius Londono kolegijoj, liko su
žeisti pasibaidžius jų arkliui ir 
juos išvertus iš rogių. Jackson 
yra gal mirtinai sužeistas, bet 
Pęggy yra tik lengvai sužei
sta.

(Prof. Jackson jau pasimirė 
nuo-žaizdų). .

MASKVA, gr. 30. — Rusijos 
Mokslo Akademija pašalino du 
savo žymius narius 
nantį Amerikos prof. Vladhnir
N. Ipatjev ir gyvenantį Fran
ci joj prof. Aleksei čičibabin už 
jų atsisakymą sugryšti į Ru
siją.

gyve-

RYTOJ
Naujų Metų 
Dienoj 
Naujienos 
neišeis ir Nau
jienų Raštinė 
bus uždaryta.

Naujienų Adm.

va
Ii

Daktarai ir slaugės nė 
landėlei nepasitraukia nuo 
gonio lovos, o Rymo gyvento
jai laukia suskambės didysis 
šv. Petro bazilikos varpas, ku
ris visam pasauliui praneš apie 
papos mirtį. O to galima ti
kėtis dabar bile minutę.

Papa serga nuo kairiosios 
kūno pusės paraližiaus, krau
jo cirkuliacijos 
silpnos širdies ir 
vės komplikacijų, 
m. amžiaus.

pakrikimo, 
kitų senat- 
Jis yra 79

Vokietija nepasiten
kina Anglijos siūlo
momis koncesijomis

BERLYNAS, gr. 30. — Iš
rodo, kad Anglijos ir Franci- 
jos planas nupirkti Europoje 
taiką pasiūlant ekonomines ir 
kolonijų koncesijas Vokietijai 
nueis niekais. Vokiečiai atvi
rai sako, kad pasiūlyta kaina* 
esanti perdaug pigi ir jie nie-, 
kad už tokią kainą nesutiksią 
priimti siūlomų sąlygų. Esą 
jie ir be sąlygų atgausią tai 
Iką jie yra pasiryžę atgauti.

1,185 nauji Lietuvos 
piliečiai

ba-
24

KAUNAS. — šiemet nuo 
landžio 4 d. iki lapkričio 
d. Lietuvos pilietybė suteikta 
372 žmonėms, kurie si? šeimų 
nariais sudaro 1,185. Kaip ži
noma, pagal naują pilietybės 
įstatymą už pilietybės suteiki
mą imami tam tikri mokes
čiai. Iš tų 372 žmonių už pi
lietybės suteikimą gauta apie 
20 tukst. lt.

Iš priimtųjų į Lietuvos pi
liečius 313 buvo be pilietybės, 
16 turėjo Vokietijos pilietybę, 
29 Latvijos, 3 Sov. Rusijos, 1 
Lenkijos ir kt. Iš viso pilie
tybės komisija apsvarstė 547 
bylas.

LONDONAS, gr. 30. — Sa
vo namuose Londone vakar pa
simirė Fanny Lucy Houston, 
viena iš vaizdingiausių ir gal
būt turtingiausia moteris An
glijoje. Mirė ji paskutinį kartą 
kąstėlėjusi savo amžinam prie
šininkui premjerui Baldwinui 
ir visai konservatorių valdžiai. 
Ji leido ir redagavo savo laik
raštėlį Saturday Review, ku
riame ji be pasigailėjimo smer
kė Baldwiną ir ypač gynė ab- 
dikavusįjį karalių Edvardą. O 
ir dabartinį karalių Jurgį ji 
ragino visai nepaisyti valdžios. 
Ji buvo apie 65-70 metų 
žiaus.

am-

Ind.,
Robert Irwin, 13

gr. 
m.,

an-

INDIANAPOLIS 
30.
rado .būdą padaryti sniego 
les kietesnes, įdedant į ją 
glies šmotą. Tokia bolė patai
kė į galvą Marjorie Thom- 
burg, 13 m., perskėlė galvą ir 
užkrėtė žaizdą. Mergaitė mirė, 
o vaikas tapo areštuotas.

DEERTAIL, Colo., gr. 30.— 
Lakūnas LaGue užsimušė susi
daužius jo lėktuvui skrendant 
naktį smarkioj sniego audroj.

visiems skaitytojams, bendradarbiams 
rėmėjams, prieteliams ir visiems 

lietuviams linki

Ir Mussolini 
į Ispanijos k

patarė Vokietijai nebesikišti 
Tad Berlyne eina nacių 

menės vadų pasitarimai.

NAUJIENOS

AMERIKA NORI 
SULAIKYTI SIUN
TIMĄ LĖKTUVŲ

Valdžia dės pastangas sulai
kyti Amerikoj pirktų lėktu
vų išgabenimą j Ispaniją. $

pardavinėti 
valstybėms,

WASHINGTON, gr. 30. — 
Prezidentas Rooseveltas ir ki
ti valdžios nariai yra labai ne
patenkinti tuo, kad Robert 
Cruse gavo leidimą išgabenti į 
Ispaniją iš Amerikos; už $2,- 
777,000 vartotų lėktuvų, mo
torų ir jų dalių. Sulaikyti lei
dimą valdžia negalėjo dėl įsta
tymų nellkšluni6. Mat, įstaty
mai ut^draudžia 
kariaujančioms
bet nieko nesako apie civilius 
karus. Tuo trukumu įstatymu 
Cruse pasinaudojo ir gavo lei
dimą. 

, t

Prezidentas skaito labai “ne
patriotišku” tokį apėjimą įsta
tymų, nes Jungt. Valstijų gin
klų siuntimas Ispanijai gali la
bai pakenkti Europos neutra
litetui ir ypač Anglijos ir 
Franci jos pastangoms sunai
kinti Ispanijos civilį karą.

Prezidentas tuoj sušaukė 
konferenciją apsvarstyti pakei
timą įstatymų ir bus skubina* 
mąsi juos kuogręičiaiisia pra
vesti kongrese* v kol1 užsakyti 
lėktuvai dar nėra išsiųsti ir 
tuo budu sutrukdyti 
vų išsiutntimą.

Bet kongrese gali 
čių, nes sunku yra
kada būna civilis karas ir ka
da paprastas maištas prieš 
valdžią. Norima palikti tą pre
zidentui išaiškinti, bet 
kongresmanai priešinasi
teikimui tokių didelių galių 
prezidentui, kuris ir taip 
bar turi beveik nerybotas 
lias.

Minėtas Cruse yra savo
me latvis. Jis verčiasi supir
kinėjimu armijos išmestų lėk
tuvų ir kitų ginklų,' paskui 
juos pertaiso ir parduoda sve
timoms valstybėms. Jis nema
žą! pertaisytų lėktuvų moto
rų yra pardavęs ir Rusijai.

Madridas džiaugiasi.
MADRIDAS, gr. 30. — Lo- 

jalistų vadas gen. Miaja labai 
džiaugiasi, kad lojalistai susi
lauks ir iš Amerikos lėktuvų, 
kurie lojalistams yra taip la
bai reikalingi.

tų lėktu-

kilti gin- 
išaiškinti

kiti
SU

da-
ga-

kil-

PARYŽIUS, gr. 30. — Fran- 
cijos premjeras socialistas Lępn 
Blum Naujų Metų išvakarėse 
kalbės per radio, kviesdamas vi
są Europą prie taikos.

Kate išgyveno 5 sa-STREIKAI SKAU 
vaites be maisto 

i

FREEPOęT, III., gr. 30. -r 
Iš čia prieš kiek laiko buvo iš
siųsta dėžė! su mašinomis į 
Buenos Airės, Argentinoj. Ka
da po penkių savaičių kelionės 
dėžė'pasiekė! Buenos Aires ir ją 
bandyta atidaryti, tai iš dėžės 
iššoko pilka katė, kuri išbuvo 
dėžėj visą kelionės laiką. Katė 
buvo labai sumenkusi, — buvo 
vieni kaulai t ir oda, nes ji iš
buvo be maisto ir vandens pen
kias savaites, bet gavusi mais
to ji greitai atsigavo.

------------ —------- ---- ------ --------------
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Francuzė skrenda 
r per Atlantiką

D AK AR, Senegal, Afrikoj, 
gr. 30. — Franci jos lakūnė Ma- 
ryse Bastie1 šiandie išskrido iš 
čia į Natai, Brazilijoj.1 Ji skren
da viena ir siekiasi nustatyti 
greitumo rekordą skridime per 
pietinį Atlantiką. , '.

Pasirašė draugingu
mo sutartį

BELGRADAS^ gr. 30.—Ju
goslavija ir Bulgarija pasira- 
šė- šiandie draugiškumo sutar
ti, garantuoj anljią K- dabartines 
abiejų šalių sienas ir užtikri
nančią kooperavimą Balkanuo
se. Turkija, Rumunija ir Grai
kija išreiškė pritarimą tai su; 
tarčiai.

tek <4 D C3
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: *

Lietus, kuris gali pavirsti į 
sniegą; daug šalčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoj e buvo 60°.

Saulė teka 7:18, leidžiasi
4:28. / leido Francijoj.

i »

OŽIAI PALIETĖ
GENERAL MOTOR
Sėdėjimo streikai Fisher Body 

dirbtuvėse privertė užsidary
ti ir niekurias automobilių 
dirbtuves.

FLINT, Mich., gr. 30.—Ma
žiausia 12,500 General Motors 
darbininkų liko be darbo, Fi
sher Body No. 2 dirbtuvėje ki
lus “sėdėjimo streikui”, kuris 
privertė užsidaryti ir vietos 
Chevrolet dirbtuvę.

Ag- / g. f' 1 '•., Y g ■ r1
Čią Fisher Body ^dirbtuvėj 

sti-eikuoja apie* 1,200 darbinin
kų ir apie 6()0 ar 800 darbi
ninkų liko be darbo Chevrolet 
dirbtuvėj.

Kitas dar didesnis streikas 
tęsiasi Fisher Body Cleveląn- 
do dirbtuvėj, kur jis palietė 
apie 7,000 darbininkų ir apie 
3,750 liko be' darbo General 
Motors dirbtuvėse Kansas City 
ir Atlanta.

BERLYNAS, gr. 30.—Veik 
visi Vokietijos aukštesni ar
mijos vadai suvažiavo į Berly
ną pasitarti su Hitleriu ir ki
tais valdžios nariais apie Vo
kietijos pasitraukimą iš Ispa
nijos civilio karo.

Kariuomenės ir valdžios vir
šūnių pasitarimas liko sušauk
tas einant gandams, kad pats 
Mussolini patarė Hitleriui pa
liauti remti Ispanijos fašis
tus.

Vokietijai tenka dabar sprę
sti kokį ji atsakymą duos An
glijai ir Franci j ai į pastarųjų 
reikalavimą paliauti siųsti Vo
kietijos savanorius į Ispaniją. 
Todėl dabar ir liko sušaukti 
visi kariuomenės vadai jr mi- 
nisteriai pasitarimui, 
atvyko iš Bavarijos 
Hitleris.

Yra žinoma, kad 
karvedžių nepritaria
jos avantiūrai Ispanijoje, ki
ti gi nepasitikiu sąjunga su 
Italija, bet dabar turės būti 
išspręsta kas toliau daryti.

Valdžia neskelbia apie pasi
tarimus, bet sako, kad vis), su- _ ____ ____ _____
važiavo, 1 į gen,; Seeckt ląįdųtUr. du sykius* -pasisiūlė pasitraukti

į kurį 
ir pats

daugelis
Vokieti-

ninku į Ethiopiją. Paskiausį 
kartą jis lapkr. 26 d. nugabeno 
4,300 darbininkų į rytų Afri
ką. Nuo to laiko nėra jokių 
rekordų,- kad jis butų plaukęs 
Suezo kanalų.

Be to jis ir negalėjo tos ke
lionės padaryti į tokį trumpą 
laiką. Reiškia, jis gabeno ka
reivius į artimesnę vietą — Is
paniją.

Kiek amunicijos jis vežėsi 
— irgi nepasisekė sužinoti.

Gen. Chiang Kai 
shek teis savo 

grobiką
NANKING, gr. 30. — Mar

šalas Chang Hsueh-liang rytoj 
bus teisiamas karo teismo už 
pagrobimą diktatoriaus genera- 
lissimo Chiang Kai-shek. Kaip 
pridera rytams, pats diktato
rius pirmininkaus teismuk

Gen. Chiang Kai-shek jau ne 
sykį yra raginęs pasigailėti sa
vo grobiką ir net nori prisiim
ti ant savęs kaltę už davimą- 
si pagrobti..Tuo tikslu jis jau

Streikai jau* nebėra lokaliai, 
bet pamaži apima visas Gene
ral Motors dirbtuves, joms at
sisakant tartis su organizuo
tais darbininkais.

General Motors jau paskel
bė įsakiusi savo agentams pa
liauti pirkti automobilių dalis, 
nes vistiek gręsia stiklo tru
kumas, vis dar tebestreikuo- 
jant stiklo darbininkams.

Stiklo pradeda trukti ir vi
sos kitos automobilių dirbtu
vės ir jei streikas stiklo dar
bininkų neužsibaigs, tai už po
ros savaičių tūrės užsidaryti 
dauguma automobilių dirbtu
vių.

Manoma,
dirbtuvėse gali dar labiau iš 
siplėsti.

streikai Fisher

R AB AT, Franci jo j, gr. 30. 
— Francuzai suėmė Ispanijos 
sukilėlių lėktuvą, kuris nusi-

Chicagos trokų draiveriai ir jų samdytojai rašosi kon 
traktą, kuriuo darbininkai laimėjo algų pakėlimą.

ves. Bet galima numanyti, kad 
be pasitarimų nebus apsieita.

Artimi Rymu’i šaltiniai ^virj 
tina, kad Mussolini nusprendė 
nusiplauti rankas nuo Italijos 
ir tą patį padaryti patarė ir 
Vokietijai.

Vokietijos naciai dabar yra 
atsidūrę labai keblioj padėty. 
Jie vieni vargiai išdrys prie
šintis Anglijai ir Franci j ai ir 
turės 
nepažeminant, 
Ispanijos. Bet kaip tą padary
ti, kada Ispanija naciams taip 
labai kvepia, nes ten jie gali 
gauti taip reikalingos jiems 
geležies rudos?

Mussolini gi nebenori remti 
Ispanijos fašistų, nenorėdamas 
kivirčytis su Anglija ir Fran- 
cija. Jis tikėjosi greitos suki
lėlių pergalės, bet dabar karas 
užsitęsė ir sukilėlių laimėjimo 
nė neužmatyti. Tad jis ir ne- 
benorys savo rankomis griebti 
iš ugnies ispaniškus kašta
nus.
Italija vistiek siunčia savano

rius į Ispaniją.
RYMAS, gr. 30. 

valdžia dar nedavė atsakymo 
į Anglijos ir Franci jos notą, 
raginančią paliauti siųsti sava
norius į Ispaniją. Italija lai
kosi “rezervuotai”, ar gal lau
kia iki susitars su Vokietija 
dėl bendro atsakymo. ~

Yra žinoma, kad Italija nuo 
pat pradžios Ispanijos sukili
mo ginklavo sukilėlius. Bet ji 
iki pastarųjų dienų taipjau 
siuntė ir savanorius kareivius 
kariauti sukilėlių /eilėse.

Dar šį pirmadienį (gruodžio 
28 d.)\ italų laivas Lombardia 
išplaukė iš Gaeta su 3,200 sa
vanorių kareivių. Kur jis iš
plaukė — nepasisekė sužino
ti.

Tas pats laivas iš Gaeta iš
plaukė gruodžio 18 d. su 2,800 
kareivių. Taipjau į nežinomą 
vietą.

Tas laivas buvo naudojamas 
gabenimui kareivių ir darbi-

pasiieškoti būdų, save 
pasitraukti iš

iš valdžios. Bet nacionalistų par
tijos ęentralinis komitetas ir 
aųtrą sykį atmetė jo rezigna
ciją, tik nutarė suteikti dikta
toriui vieno mėnesio atostogas 
poilsiui.

O gen. Chiang Kai-shek yfa 
reikalingas poilsio. Jo sveikata 
yra sumenkusi dėl pagrobimo 
ir dėl perkęsto nelaisvėj vargo. 
Bet gal ilgas poilsis galės ją 
sutaisyti.

Paryžiui gręsia mai
sto streikas

PARYŽIUS, gr. 30. — Orga
nizuoti Paryžiaus maisto darbi
ninkai grūmoja paskelbti visuo
tiną maisto darbininkų streiką, 
jei valdžia nepasiskubins su įve-< 
dimut 40 vai. darbo savaitės.

Delegacija vadovaujama Leon 
Jouhaux, vado Generalinės Dar
bo Konfederacijos, buvo apsi
lankiusi pas premierą Blum ir 
įteikė jam reikalavimus.

Keliose vietose maisto darbi
ninkų streikai jau eina.

I talijos Lietuva eksportuos 
Amerikon grybus
KAUNĄS.—Pranešama, kad 

kaiki/rios Amerikos firmos yra 
susidomėjusios Lietuvos džio
vintais grybais. Dabar renka
mos žinios, kokios firmos ir 
{kuriuos kiekius džiovinių gry
bų galėtų eksportuoti.
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Filipas.rug

Valerija. Moterų ir vaikų ligų dytoja
Gimimų buvę apie 1,000

ADVOKATAIKazimieras

Ofiso Tel. Virgibia 0036

Kot SĮ SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS
IR LINKIMEvašu

Augustas.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲkovo
Dominikas.

Pranciška,

Konstan

Vincentas

UREKazimierasMariona

Julijona,

rugse

J. TV. KALEDINSKAS, ManagerrūgsBernic sausio

balan

Jurgis.

Antanas,

liepos

gegu

lapk

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių

va

spa

LIETUVIAI
Reikalaukite DEGTINES

Phone Monroe 8877

2314 West 23rd Place

lova

ERčIULIS,
EŽERSKIS

EŽERSKIS, 
EŽERSKIS

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v, vale, 
išskyrus seredomis ir subątomh.

Joana, bal. 20 
Pranciškus,

GURSKIS, Jonas, lapk. 21. 
JAKAITIS, Juozapas, liepos

Tel. Canal 2556
Tel. Berwyn 2141

CHALKIENę 
lapkričio 7.

CHERKNIS, Lucilla, rugsėjo

ADOMAITIENE, Darata, ge 
gūžės 11.

DAUTERAS, Mykolas, 
žės 17.

DAUTERAS, Mykolas,

lapkričio 14.
GREGONES, Motiejus, spa 

lio 18.
Tęl, Office Wentworth 6386 

Re?. Hyde Park 8305

2nd floor.

NATHAN KANTER

STRAIGHT
KENTUCKY .

BOURBON
DEGTINE.

BURBA, Juozapas, vas.

GRONSKIS, Vincent, sp. 7. 
GUDAS, Povilas, spalio 4. 
GUDJONIS, Juozapas, liepos

birž. 1.
kovo

BAGDONAS, 
džio 12.

BAGDONAS 
jo 28.

BĄGUČAUSKIS, Kazys, ba
landžio 1.

BALAKIENĖ, 1 Anelė, Kgegu- 
žės 19.

BALNIENĖ, Marijona, kovo

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwe|l St.
Telep>one: Republic 9723

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

vak. Nedelioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

liep. 3. 
Vincen

AČZAS, Pranciškus, liepa

Šįmet Chicagoje Mirė
Apie 600 Lietuvių

ATĖJO KULTŪRA 
-No. U-tas

kričio 2.
DRANSĘIKA, Juozas, 

piučio 24.

Peržiurėjus skaitlines.. Chicagos sveikatos 
departamente, PUS laidotuvių direktorius ir vi
soje lietuviu spaudoje, pasirodo, kad šiais metais 
mirė apie 600-650 lietuvių.

Miesto sveiktos departamentas skelbia, kad 
gimimų Chicagoje yra apie pusantro karto dau
giau negu mirimų. Tokiu budu, išeitų, kad pe
reitais metais lietuvių šeimynose gimė apie 1000 
kūdikių.

Žemiau paduodame apypilni šiais metais mi
rusių lietuvių sąrašų:

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Res. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:31* 
Nedaliomis nagai sutarti.

Re?. 4910 SO. MICRTGAN BLVD 
Tel. Kenwood 5107

ČERNAUSKAITĖ, Elena, ge
gužės 31.

ČIKANAUSKIENĖ, Aleksan
dra, rugsėju 20. -

ČUŽELIS, Veronika, liepos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

ADOMAITIS, Plącitas, vasa
rio 6 d.

ADRICK, Walter, spalio 21
ADRIGAS, BJadislovas, spa

lio 2J.
ALBERTS - ZAVECKAITĖ. 

Antoinette, vasario 28. T
AMBROZIENĖ, Pranciška 

balandžio 30.
ANCZERAWICZE 

tinas, spalio 7.
ANDREIKUS, 

rugpjūčio 22.
ANDRIJONIENĖ, 

spalio 27.
ANDZULIENĖ, 

sausio 6.
ARMALIS, Juozapas, 

jo 11.
AUKSUTIS

DACKIEWICZ, Eva, vas, 16 
darbukas, 

pos 26.
DAVIDONIS

SANDRAS, L.,
DAUKŠAS,

Antanas, sausio

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

BALSER, Tofilia, rūgs, 25.
BALSIS, Sophia, geg. 17.
BALSEWICZ, Kazimier, lie 

pos 8.
BALSEWICZ, Poviias, spa 

lio 4.
BALTAS, Klemensas, rugsė 

jo 5.
BALTRIUNAS, Povilas, gr

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 

Rezidencija
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį

S. C. JACHAVICZ
42-44 East 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2M5

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street

A. MASALSKIS
8807 Litusnica’ Avenue Phone Boulevard 4189

Rea 6609 SO, ARTBBIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 8403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus. 
OFISAS 

3156 West 59th St 
TeL Hemlock 5998. «

GARJONAS 
liepos 30.

GATAVECKIENĖ, Juzefą, 
sausio 24.

GAUKANTAS, Mykolas, ba- 
ląndžio 24.

GĘDART, John, rugp. 27.
GKDMIN, Mielinei, vas. 18.
GEDVILAS-GETMEN, Ka

zimieras, spalio 29. .
GENAITIS, Jonas? sausio 25.

« GIBASr Liudvika^-spalio 18,
GIRšTAUTAS, .-Vincentas, 

gegužės 24. \
GLUSKIEWICZ, Stanislovas,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

Hs&sasa an<l Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

^tarnauju prie 
gimdymo namuo- 

jjgg-:. j|||||| se ar ligoninėse, 
mi|MM ’ d u odų massage 

eleetrie t r e a t- 
B nient ir magne- 

jMĮjMk jfc tie blankets ir tt.
ShflaHKni Moterims ir mer- 

ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg- 
.2400 West Madison Street 

Vai. ,1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 
Tel. Seeley 7330

Namų " telefonas Brunsvvick 0597

J. LIULEVIČIUS
California Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ ir SŪNUS 
222 Phone Canal 2515

3222-26 SO. HALSTED STREET
TEL. VIGTORY 4226

TURINYS:
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prnf. V. čepinskas.
Palmės — A. PąyiĮĮęnją,
Eidetizmas— prof. J, Vabalas Gu

daitis.
Istorinė žmoniškumo etikos ir 

teisės evoliucija—prof. P. Ųeopaą,
Out, Out—Robert Frost.
Prancūzų simbolizmas—Ą, 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.

JAKAVIČIA, Jonas, bal. 20.
JAKUBAUSKI - JACOBS, 

Arthur, birželio 3.
JAKUTIS, Jonas, geg. 7.
JAKUTIS, Monika, spalio 10
JANKAUSKIS, Vincentas 

sausio 12.
JARAŠUNAS, Jurgis, (D<

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

■ JOS. JIRAN
1333 W. 18th St.
6209 W. CermakRoad

DEMBRAUSKAS, Steponas, 
gegužės 4,

DERVINSKIS, Nikodemas, 
sausio 30.

DIJOKAS, Juozapas, bal. 8.
DIKŠAS, Jonas, gruodžio 2.
DIRJOTAS, Dominikas, lie

pos 11.
DISHUS, Juozapas, vas. 6.
DOVALGO, Juozapas, lap-

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVĮ
J. GAUBAS

Geriausios rųšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių
Brands degtines. Gausite žemiausiomis kainomis pas:

MONARCH WINE & LIQU0R STORE
3529 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

1.11 W. VVashington St
Room 737

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Speciąljstae,
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mb, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atįtaho- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

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

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

GRIGALAUSKIS- 
liepos 13.

GRIGALIŪNIENĖ, 
lapkričio 11. •

GRIGAS, Marijona,
GRONSKIS, Rapolas

GURCH-GIRĖNAS, Jonas 
gegužės 1.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarą!._____
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

CHERNAUSKIENĖ, Rozali 
ja, vasario 15.

CIPLIS, Petras, liepos 11.
CIŽAUSKAS, Antanas, lie 

pos 14.
CYZA, Pranciškus, rūgs. 10
CZESNA, Teodoras,
CZWALINSKIENĖ, 

ta, gruodžio 8.
ČEPONIS, JUOZAS

DRAUGELIS, Juozapas, 
piučio 11. x

DRUKTENIS, Stanislovas.
rugpiučio

DRUKTEINIENe, Uršulė 
rugpiučio 23.

DULINSKĄS 
liepos 13.

DULINSKAS, Uršulė, gegu
žės 20.

EDIKAUSKAŠ, Tadas, lap
kričio 28.

ELMONAS, Pranciškus, lie
pos 28.

ELTERMAN, John, rugsėjo

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th St., neMi Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

BARAUSKAS, Adomas, ba- 
landžio 4,

BAUBLIS, Antanas, sp. 25.
BENES, Teresė, liepos 13.
BENEŠIUNAS, Antanai 

rugpiučio 30,
BENEVICH, Vincentas, 

sario 2.
BLINSTRUB, William, 

kričio 16.
BRACAS, Kazimieras, 

lio 29.
BRATĖNAS, Juozapas, 

vasario 21.
BRAZIUTĖ, Ona,- vaąarip 1,
BRIJUNIENę, Kotryna, sau

sio 4,
BRUŽAS, Jonas, bal. 22.
BRUŽAS, Julia, birželio 14.
BRYER,' Barbora, vas, 20.
BUNZA, Kazimieras, vasario

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—« nuo 6 iki 8 

Nedėliojnis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo Slidi 
vai. po pi 
vakaro. Ned 
valandai diei

, DR. ALEK 
gegužės 

Antanas.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Dearborn St, 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

BUSH - BUTKEVIČIENĖ 
Ona, gruodžio 22. 

bushianauskienė, 
ryna, spalio JI.

BUTRIMAS. Mykolas, 
rio 13.

BUTVILAITĖ, Marytė

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

AKIU SPECIALISTAI

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos npo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
val„ Nedaliomis nuo 10 iki 12 

-3343 South Halsted St. 
T«1. Bon|»>vwrd 1481

Ofiso Tęl. Boulevąrd 5913

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

EžERSKIENĖ, Victoria, sau 
šio 15. '

FETTING, Emil, kovo 6.
GABRIJOLAS, Jurgis, birže 

lio 6.
GACHAUSKIS 

spalio 24.
GALKOWSKL 

gruodžip 4. -
G ALKUS, Stanislava, spalio

GALVANAUSKIENĖ, Ona, 
rugpiučio 13.

GASAVIC, Andrew, spalio

. I .1' 'I , I . I I "I-II ..I-III..1.  ............................  ■ I ! I,.f. .11    .f I I .11 II I   I I II        

A. PETKUS
1410 SouJh 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

KITATAUČIAI
^wwwwvYWWwv*v^**«w^v*n**'^**'******-*^^*

JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJOS
Dr. J. Shinghnan

Praktikuoja 25 metai
Reumatizmas ir širdies ligos jo ' 

specialybė.
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

................. .1.1. ... .... ..................... ...........................................— IIJ...Į—■■■!■■■■■ T Į -UIIJ IMTI »-"■ ■' >■■■

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullmun 5703

1936 METŲ PERŽVALGA
1 u,',*'1 ...................................... ■... į........... 4 I. ...ii i',.1 .■į.įl ....įni'm.'i,... V. ,įĮ ,'įį „m,

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH, 
GRUN0W, PHILCO, R. C. A. 
VICTOR, nuo 
ir augščiau .............. ■ v m v v
NAUJI 120 $55.00 ir
BASŲ .............. aukšč.
IR KITI MIDGETS $8^95 
nuo    ........................ i,..................
y-T',........ . ......—.......   ....I. ................ I....... ...................................................

Atdara vakarais, pirmadienį, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 ŠOŲTli HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

DR. A. J. MANIKAS
. PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116, 

Valandos: 1—3; 7-~■8:30 p. p. 
Office & residepce 2519 W. 43H SL 

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

Kasdien, išskyrus seredų. 
Sekmadieni susitarus.

lėtų ir nu, 7 iki 8:?0v«L 
isiiomis nuo 10 iki 12 

Phone11 MIDWAY 2880.
- I ........ ...... ............................. .................. .. —W •->

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kabu
4631 SOUTH ASULANP AVĖ.

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ild 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

..................................-N . .......................................    - ■ ■■ — * 11||| W

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Dręxel*9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Isląnd Aye. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedi* 

liomis i? iveptądięoUh 10*41 
dienų. ’ <

/•rįjį.t,.,
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Šįmet Chicagoje Mirė Apie 600 Lietuvių
Juozapas,

JAŠKUNAS, Jurgis, bal

Kazimie

Ignas

Josephine

'Romanas Dainai Gelbsti

Walteris.

Adresas

Zenonas
Kazimieras. Antanas

Petronėle
LUKAS, Juozapas. spalio. 23Veronika

Monika,
Andrius

Chicago, III

Prakalbos
JOHN W. RALEIGH

*1 t

Anton Tebelskis DAILY BUSINESS DIRECTORY

Chemical Co

aukfič.

Kazys Urnikis

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ

METŲ LINKI VALDYBA, DIREK

IR VISA DARBININKŲTORIAI

ORGANIZACIJA

(Laidotuvių Direktoriail

KONTRAKTORIAI

RESTAURANTAITel. Hemlock 8400

Visose 
Vaistinėse

draugams Laimingiau 
šių Naujų Metų velija

TRINEICS ELIXIR 
OF BITTER WINE

3.20
3.20
3.20
2.70
2.00
2.70
2.75

3.85

8.65
4.10
4.15
4.35
3.15
3.40
8.50
8.75

5.00
5.00
5.00
4.90
5.25
4.00
4.95

7.20

Viri.
57.50
7.95
8.95
9.50

vado 
Saba- 
vadi

2.10
2.80
2.85
2.45

1.80 
1.05 
2.00
2.15

Tono
34.25
4.50
5.00
5.25

11.25
11.25
11.25

9.25
0.70
0.25
0.40

18.90

11.00
11.00
11.00

9.00
9.45
9.00
0.10

13.05

6.50
7.40
7.60 
7.05

5.65 
6.00 
6.25
6.75

10.75
10.75
10.75

8.70
0.20
8.75
8.85

13.40

6.25
7.15
7.25
7.70

5.50
5.75
6.00
6.50

auto me- 
užtikrina 
goriausia

lapk. 11
Stanislo

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Laimingų Naujų Metų Visiems Musų 
Kostumeriams ir Draugams linki

Pranciška, gr. 26
Antanas, lapkri

• LIGONINES— 
HOSPITAL8

KARčAUSKAS 
rugsėjo 1.

komisija, 
kongresmano

KARVELIS 
žes 23.

KRIŠČIŪNAS, Steponas 
vo 23.

AUTOMOBILIAI
— Automobiles

JESUKAITIS, Mykolas 
želio 15.

Serga ir miršta 
chicagiečiai

Bėdoj už tai, kad 
pašalpą ėmė

kuriuos rasite musų 
krautuvėje.

« Visiems kostumeriams ir K

LUKAUSKIENĖ 
gegužės 8.

LUKOSZEWICŽ, Boleslovas, 
balandžio 10.

KOSINSKIENĖ, Eva, lapkri 
čio 18.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

PRASYK 8AMPELIO DYKAI 
Triner’g 
644 8. VVells St. 
Prialųsk 
Vardas

806 West 81-st Street 
Victorv J696

/JASIUNIENĖ, Jadvyga 
rio 22.

Kalba apie General 
Motors streiką

KALUNAS, Antanas, gegu 
žės 9.

KAMINSKAS, 
gruodžio 1.

KAMINSKIENĖ 
rugpiučio 30.

KANAŠINSKAS, 
vasario 22.

KANGAIL, Frank
KARALEVIČIUS,

vas, gagužės 10. I

.Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

visi ir visados Saluta- 
Paiaukite telefonu

Geras 
atsilan., -----
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.

JONAITIENĖ, Juzefą, rug
piučio 22.

JUCIUS, Adomas, bal. 2.
JUDEIKO, Vitold, birž. 18.
JUOZAPAVIČIA, Pranciškus, 

gegužės 14.
JUREVIČIUS, Laurinas, va

sario 21.
JURGELIENĖ, Barbora, lie

pos 30.
KAČIONAS, Frances, spalio

KASPARAS, Antanas, rugp

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Virškinti ir nuo

kad esu naujame bizny— 
kur yra didelis pa

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Kalb, III.) lapk.

J ASAS, Kazimieras, geg. 29,

KIVERIENĖ, Mariona, spa 
lio 4.

KLEVINSKAS, Antanas, ko 
vo 25.

KLIMAITIS, Antanas, lapk

Barbora, gegu

t Homer Martin, United Au
tomobile Workers of America 
unijos prezidentas, važiuoda
mas iš Kansas City, Mo., su
stojo Chicagoj. čia jis. pareiš
kė, kad streikas gali išsiplėsti 
visose General Motors korpo
racijos dirbtuvėse, jeigu ji ne
pripažins darbininkų unijos, ir 
nesutiks kolėktyvėms dery
boms su unija, šiuo laiku kor
poracijos dirbtuvėse darbinin
kai streikuoja Kansas mieste, 
Antalaųta mieste ir Clevelan- 
de, Ohio.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne atu- 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja - akis, 

priskiria stiklu*. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymą*. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyalis 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
coso veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavndale 5727.

ŠIRDINGAI LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS 
SULAUKTI. NAUJUS METUS!

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovana. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

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

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvi* pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.

čio 23.
LITVINAS, Leo 

gegužės 22.

1 Linkiu Laimingų Naujų | 
zJMetų visiems kostumeriams &
3 ir draugams «

KUČINSKAS, adv. Jonas, ge
gužės 30.

KUINIUS, Dominikos, ^nljo

^Sveikinu su Naujais Metais k 
m visus kostumerius ir S 
S draugus 1S

19 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

KODIS - TVERIONA, The 
resa, gruodžio 20.

John Vilimas
Kontraktorius ir Budavotojas 

Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago. III.

KOLALIENĖ, Ona, sp. 11.
KOLIČIENĖ, Zofija, sp. 26. 
KOMINSKI, Juozapas, rūgs,

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
CICERO GAISRO KOMISIONIERIUS. 

Chicagoje ir Apylinkėse Patarnauju Dieną ir Naktį. 
Telefonai: CICERO 200 arba 201—LA WN DALE 5799

2307 So. 52nd Avenue
CICERO, ILL.

g / REAL ĖST ATE |
14708 S. Western Ave.|

Tel. LAFAYETTE 6404 |

likti namie ir gulti lovon, ažuot 
vykti į darbų.

Pranešimai rodo, kad jau ir 
ligoninėse vietos pradeda tru
kti. O ligoninėse nemažai ir 
pačių nursių serga. Pasak nur- 
sių asociacijos direktoriaus, 
p-nios Lucy Van Frank, padė
tis yra tikrai rimta.

J. MOSCIPAN, Pres. and Manager 
4916-18 South Western Ayenue 

Tel. Prospect 3400-3401

John’s Barber Shop
John Walentin, sav.

S4018 So. Rockvvell St.|
Tel. LAFAYETE 2820

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirbystės 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus 
garantuojamas;

Savininkai

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
* 8.00

8.45
0.50

10.00

JONAS BENEKAITIS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN- 
SCHLITZ ALUS

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

Chicago^ I1L

KASPER,
KAUKAS 

čio 25.
KAVALIAUSKAS, Antanas 

spalio 26.
KAVALIAUSKAS, Melvin 

E., lapkričio 23.
KAZAKIEWICZ 

želio 12.
KAZAMKIENĖ, 

sausio 21.
KAZLAUSKAS, 

liepos 11. ?’
KAZLAUSKAS, 

gūžės 8.
KAZRAGIS, Juozapas, lap

kričio 7.
KERDULIENĖ, 1 Ona, kovo

Darbas yra 
prieinamos kainos. 
A. Kasiulis ir 
wnsz&k

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

5332 Sp. Long Avt
TKb. M*U*LIC z MO1

« Linksmiausių ir Laimiu- g 
g giausių Naujų Metų |
| visiems musų kosiu- «
g meriams ir draugams 
» velija Jį
sFRANK’S BATTERYS 
S and IGNITION
5 STATION |
H ST. KURAUSKAS, Prop. g6 Complete Battery and Ignition «
M Service ’ |
S 650 W. 35th St. |

Phone Yards 6701 |

KESERAUSKIENĖ, Petro 
nelė, kovo 29.

KEBELDIS, Kazimieras, va 
sario 10.

KILEVIČIENĖ 
kovo. 8.

KINŠINAS, Antanas, bal
KISIELIUS, Edward.
KIUPELIS, Kazimieras,

Laimingų Naujų Metų visiems musų kostumeriams 
ir draugams velija

Petras ir Elena Vengeliauskai
GERAS ALUS, DEGTINĖ IR VYNAS 

Išrenduojame svetainę vestuvėms, parems, 
susirinkimams ir tt.

4500 So. Tabnan Avenue
Tel. Lafayette 4112

Kongreso 
vaūjama 
tho, porą metų tyrinėjo 
namų retai estato bondholderių 
komitetų veiklą. Praėjusį an
tradienį, gruodžio 29 dieną, ko
misija nutarė patiekti kongre
so — atstovų buto ir senato, 
— teisių komitetams raportą, 
kurį paruošė jos vyriausias 
tyrinėtojas J. L. Tupy. Ra
portas liečia Chicagos srities 
federalio teisėjo John B. Bar- 
nes elgesį. Sabatho komisija 
[taipgi priėmė Tupy patarimą 
rekomenduoti tą raportą kon
gresui su mintimi apkaltinti 
teisėją B^rnes.

Teisėjas Earnes, 'klausinėja
mas reporterių pareiškė, kad 
jis dėliai to neturįs nė žodžio 
pasakyti.

* ir 3 4 Tonai 
Tonai ar

3 7.75
8.20
9.30
9.75

Brighton Park. — Rytoj, į- 
vyksta labai svarbios prakal
bos po antrašu 2458 W. 38th 
st., netoli Archer avė.

Pradžia 4:30 po pietų. Kal
bės S. Beneckas temoje “Ko
dėl Jėzus vadinosi Simus ir 
Viešpats Dovido. Taipgi vadi
nasi atžala ir šaknis Dovido.”

Be to,- pranešame, kad toje 
pačioje vietoje, tą pačią dieną 
įvyks ir kitos prakalbos ly
giai 1 vai. po pietų. Kalbės 
du kalbėtojai: F. Zavist ir J. 
Gramontas.

Kviečia šiuose prakalbose 
visus dalvvauti. Girdėsite la
bai įdomių dalykų su Nau
jais Metais. Įžanga veltui. Rin
kliavos nebus.

Kviečia ir rengia Jehovoj 
Dievo Liudininkai.

North Roseland 
Liųuor Store 

Pranešu visiems draugams ir tau- 
tiečiams;
Liųuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
10314 So. Michigan Avė. 

Tel. Commodore 1946

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimų ir 
oataiso automobiliu*.

®|4179-83 Archer Avė
JSi

Kampas Richmond St.

Sg Tel. Lafayette ?171

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J. F. EUDE1KIS
J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties 

W. F. H. C. 1420 Kilocycles. 9:45 vai. vakaro.

KASPARAVIČIA, Franciš 
kus, sausio 22. '

A. K. TAVERN
į panevėžiškis — kviečia visus 

Užlaiko MILLERS

Užgauna teisėjo 
reputaciją

KUKURAITIENĖ, Karoliną 
kovo 5.

KUNCIS, Betty, sausio 29. 
KUPSTIS, Ona, kovo 5. 
KUZEWICZ, Elvira, geg. 10. 
LABIKAITĖ, Kazimiera, ba

landžio 18.
LACHAVIČIENĖ, Agnieška 

gruodžio 2.
LAPICKI, Juozas, geg. 24.
LAURINAITIENĖ, Ona, rug 

piučio 11.
LAURYNAITIS 

lapkričio 20.
LAURINEVIČ, Kazimieras, 

liepos 14.
LAZAUSKAS, Jonas, geg. 2 
LEKERAUSKIENĖ, Ona 

kovo 31.
ĖENKARTAS, Juoząpas, rug

sėjo 6.
LESKAUSKAS 

rugsėjo 11.
LIDZIENĖ, Barbora, bal 
LEDŽIUS, Leonas, gr. j 
LIEKIS, Antanas, rugp. 
LIEPA, Petronėlė, gr. ’ 
LIEPA, Fred, gr. 28. 
LILEIKIS, Antanas, gr. 
LIPNIKAS, Walter, rugpiu- (Tęsinlys bus šeštadieny)

JOKUBAITIENĖ, Elena 
pos 23.

JOKŪBAITIS, S.
ras, birželio 17.

JOKUBAUSKIENĖ - /TVE- 
RIJONAITĖ, Petronėlė, sausio

kentėti! Sveikata už vinkli nvar- 
“Sako Dr. Saimanan. Nežiūrint koku 

negaliavimaa ir ki> nesi bandęs, Jis 
u juo pasitarti, nieko už tai ne- 
dykai. Beto per sekančias 10 dle- 

SPECIAL $3.00 SVEIKATOS 
ir OFISO GYDYMĄ už

Kainos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Run, 65% Stambios ----------

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

Lump ar Egg —- --------—
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ------------------------ -

Nut Koksai . ........... ..... .......
Pea Koksai ..................... . .........

Petroleum Carbon StlU Run -------
MILLERS CREEK LUMP ----------
MILLERS CREEK, EGO--------------
BLACK BAND LUMP........... ....... —
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennaylvanla) ......... .
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios --------------

Plautos Nut—3«J8 . 
E»r ................. --- ---------

Lump —....................  į........——

VVII.MINGTON COAL
Mine Run—Coarse .................. .......
8 to 2 Inch Nut—Clean — —— 
6 to 2 Inch Egg—Clean —----------
12 to 8 inch lump—Clean ...

Blttcr Wlne Co.
_ __  Chicago, 1

man eampelį dykai

“Už Jūsų Sveikatą” 
1937 Metų!

Tai Naujų Metų Dr. Aahnano ir jo žy
mios herbalistinės motinos, Motinos Helenos 
toastas. Jų didis .humanitarinis darbas, pa
dedant ligoniams ir sunegalėjusieins svei
katų atgaut, o laimę sugrąžino Jau tūkstan
čiams.

“Gana 
biau i 
Jūsų 
kviečia 
skaitant, 
nų Jis aukaus 
PATIKRINIMĄ 
tiktai $1.00.

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
$50. PHILCO—trumpų ir ilgų 800 CA 

bangų __________ ______ _
$50; R. C. A. VICTOR—ilgų *29 OO 

Ir trumpų bangų _________W
R. C. Ą. LAISNIOTOS Radio Tūbos

MIDGET RADIOS ____ *3.95
RADIO PATARNAVIMAS ______  $

Ir kiti bargenai,

t LIPSKY’S" MŪŠIC AND 
RADIO STORE

4016 W. 14th Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERO 1320

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

DR. P. ŠAIMANAS 
NATURAL HEALTH 

SYSTEM
Atdara nuo 11 iki 8 vai. pp. Sekmadieniais 

v nuo 10 Iki 1 po pietų. 
1809 N. DAMEN AVENUE

2-ras aukštas. Armltage 8200

Tono
$2.40

2.50
2.75
2.90

Antradieny, gruodžio 29 die
ną, per 24 valandas Chicagoj 
mirė 30 žmonių dėliai plaučių 
uždegimo ir 12 dėliai influen- 
zos. Tą pačią dieną, praneša 
Dr. Herman Bundesren, svei
katos departamento preziden
tas, raportuota 121 naujų su
sirgimų plaučių uždegimu ir 55 
susirgimai influenza. Dr.' Bun- 
desen įspėja, kad asmenys pa
gavę šaltį turėtų būtinai pasi- yra naudingos.

Teisėjas J. M. Brande pa
skyrė bausmės sumokėti pini- 

. . įgais $212.57 arba atsėdėti ka- Antanas,ilgj.me) p nu. John Bry^ -r jo 
žmonai todėl, kad jiedu ėmė 
pašalpą, kuomet pašalpa jiems 
nebuvo reikalinga. Brywa gy
vena adresu 4856 'So. May st.

COAL&COKE
S KEDZIE AVENUE 

GUAEANTEED COAu
PHONE LAFAYETTE 5244

BONDED WEIGHT

6.75
7.65
7.75
8.20

5.75
6.25
6.50
7.00

'.Čir .Z?'i llt.’YiKt.T, į;į

1 '. .

' ? | ■

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

i i m i t-i*

rf,y v' ri’t’r'''
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NAUJIENOS
The Lithuaniaa Baily Nava 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newi Pub. Co^ Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscrlption Kates:
|8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second dao Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams .________________ $8.00
Pusei metu ________—4.00
Trims menesiams ----- ..... 2.00
Dviem menesiams___ — 1.50
Vienam menesiui ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ------------ 8c
Savaitei 18c
Menesiui_________ —_____ 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštu:

Metama ____ $54)0
Pusei metų —  2.75
Trims menesiams__________ 1.50
Dviem menesiams  1.00 
Vienam menesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  .........     $8.00
Pusei metų---------------------- — 4.00
Trims menesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų su užsakymu.

DAR NE

Žinios iš Lietuvos
“Naujienos” vėl pranešė apie įdomius nuotykius 

Lietuvoje greičiau, negu kuris kitas laikraštis. Vakar 
šiame laikraštyje buvo, paduota žinia apie Palangos bur
mistro Kraujalio areštą ir kita žinia apie numatomas 
atmainas Lietuvos ministerių kabinete. ■. . 'i? •

Trys Lietuvos ministeriai — vidaus reikalų, teisin
gumo ir žemės ūkio — išeisią iš kabineto. Be to, prane
šama apie slaptas tautininkų derybas su krik-demais 
susitaikymo.’

Smulkiaus apie tuos dalykus skaitytojai ras šios 
dienos korespondencijose iš Lietuvos.

Praėję metai
1936 metuose įvyko daug svarbių dalykų. Ne vienas 

jų ilgą laiką pasiliks žmonijos atmintyje.
Pradedant su Amerika, Jungtinės Valstijos milži

niška dauguma balsų išsirinko antram terminui prezi
dentu Frankliną D. Rooseveltą. Šio krašto valdžia kar
tu su kitų 20 Amerikos respublikų valdžiomis susitarė 
kooperuoti, saugojant tarptautinę taiką.

Lietuva šiemet pabaigė beveik 10 metų “beseiminį” 
laikotarpį — po to, kai Lietuvos ūkininkai ėmė atvirai 
priešintis tautininkų politikai. Seimas labai abejotinos 
vertės, bet visgi viešas valdžios prisipažinimas, kad be 
žmonių atstovų kraštas negali būti valdomas.

Rusija taip pat įžengė į naują evoliucijos periodą. 
Viena ranka ji nukirto ryšius, kurie jos diktatūrą jun
gė su spalių-lapkričio (1918 metų) .perversmo^yadais, 
sušaudydama artimiausius Lenino bendradarbius Zinov- 
jevą ir Kamenevą in amžinai prakeikdama Trockį; ant
ra ranka ji padarė “demokratišką” mostą linkui Vaka
rų civilizacijos, priimdama naują “Stalino konstituciją”, 
su visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu ir visokių 
kitij “pilietinių teisių” prižadėjimais (kolkas, beje, dar 
tik popieroje).

Francuzija įsigijo “liaudies fronto” valdžią, kurios 
priešakyje stovi, pirmą kartą to krašto istorijoje, socia
listų partijos vadas. Ji jau pravedė visą eilę stambių fi
nansinių ir socialinių reformų, kurių Francuzijos žmo
nės seniai-seniai laukė.

Italiją diktatorius Mussolini padarė “imperija”, ga
lutinai prijungdamas užkariautąją (nors dar ne visai 
nurimusią) Etiopiją, nežiūrint Tautų Sąjungos opozici
jos. ' ’ .

Vokietijos Hitleris sutrempė dar dvejetą Versalės 
taikos sutarties skyrių, remilitarizuodamas Reino kraš
tą ir atmesdamas tarptautinę laivininkystės kontrolę 
Vokietijos upėse.

Ispanijos demokratinės partijos laimėjo parlamen
to rinkimus ir išplėšė valstybės vairą iš nagų atžaga
reiviams. Bet laimėjusios “liaudies fronto” partijos ne
sugebėjo susitarti ir, tuo pasinaudodami, i atžagareiviai 
padarė, su Hitlerio ir Mussolinio pagelba, įginkluotą su
kilimą, kuris įtraukė tą kraštą į kruviną pilietinį karą.

Ispanijos pilietinis karas, kuris da ir šiandie tebesi
tęsia, tai gal stambiausias šių metų įvykis. Iš jo kilusį 
viso pasaulio gaisro pavojų šiaip-taip pasisekė kitoms 
valstybėms sulaikyti Fašistų pergalė Ispanijoje butų 
reiškusi naują skaudų smūgį tarptautinei taikai ir Eu
ropos demokratijoms. Bet šioje valandoje atrodo, kad 
fašizmo žygis čia nepasiseks.

Anglija pergyveno “konstitucinį krizį”, susikirtus 
karaliui Edwardui su ministerių pirmininku dėl mote
ries — ir karalius neteko sosto.

Bendrai imant, šiemet įvyko daugiau gero, negu 
blogo. Tamsos ir reakcijos jėgos dar vietomis vis 'ėjo 
stipryn, bet pažanga ir demokratija turėjo didesnių lai
mėjimų. Baigiant šiuos metus, yra pagrindo tikėtis, kad 
žmonijos progreso ir gerovės tramdytojai neilgai tru
kus. prilips liepto galą.

Demokratinės šalis sustiprino ekonominis atgiji
mas, pasireiškęs jose šiemet labiau, negu kuomet nors 
po 1929 metų kracho. Diktatūros yra skurdo padaras.

atrodyti, 
sugriauti 
koaliciją 
nuversti 
Bet tik-

“Vienybės” korespondentas 
rašo iš Paryžiaus, kad “komu
nistai sugriovė Francuzijos 
“liaudies frontą’, ir pastebi:

“Jei komunistai atsisakys 
nuo savo užmačių, ir pasiža
dės bendradarbiauti—Blumo 
kabinetas galės laikytis ir 
toliau. Bet, reikia tikėtis, ko
munistai atsakys tik neigia
mai ir dėl to Blumo kabine
to dienos, galima sakyti, jau 
suskaitytos.”
Kaip žinoma, “liaudies fron

tas Francuzijoje dar nesugriau
tas. Komunistai atsakė ji prem
jero Blum’o reikalavimą, kad 
jie liautųsi atakavę valdžią, ne 
neigiamai, bet teigiamai. Todėl 
Blum’o kabinetas nerezignavo 
ir atrodo, kad jisai dar galės 
ilgai laikytis.

Minėtas korespondentas pa
stebėjo tik viršutinę faktų iš
vaizdą, bet nejsigilino j vidu
jinę jų esmę.

Sprendžiant pagal tai, kaip 
Francuzijos. komunistai elgiasi 
viešai, iš tiesų, gali 
kad jie tikrai nori 
kairiųjų partijų 
(“liaudies frontą”) ir 
dabartinę vyriausybę,
rūmo j e jie tokių tikslų neturi.

Francuzijos komunistų politi
ką nustato Maskva, o Maskva 
nieku budu negali norėti, kad 
Blum’o kabinetas butų nuvers
tas. Sovietų Rusijai rupi, kadį 
Francuzijos valdžia butų jai' 
drauginga, nes kitaip ji (sovie-1 
tų Rusija) butų izoliuota, ir vo
kiečiai su japonais galėtų jai 
iškirsti kokį nors blaurų šposą, 
Tačiau už kooperavimą su Ru
sija stoja tik kairiosios parti
jos Francuzijoje, P kuomet deši- 
šiosios v franėuzų * ipartijos yra 
daugiau palinkusios į Berlyną, 
negu į Maskvą.

Jeigu valdžia išsprūstų iši 
rankų kairiųjų partijų blokui 
ir patektų į rankas dešiniem- 
siems, tai tokia atmaina Fran
cuzijoje butų didžiausias smū
gis Maskvai. .

Štai dėlko nėra baimės, kad 
Francuzijos komunistai sąmo
ningai eitų iki to, kad Blum’as 
butų priverstas rezignuoti. Jie 
atakuoja valdžią grynai dema
gogiškais, agitaciniais sumeti
mais, norėdami parodyti ma
sėms, kad jie “geresni” už so
cialistus, ir sustiprinti savo 
partiją. Bet tuo pačiu laiku jie 
bijo perdaug įpykinti Blum’ą. 
Todėl jie vieną dieną kelia de
monstracijas prieš valdžią, o 
kitą dieną atsiprašinėja jos ir 
žada būti lojalus “liaudies fron
tui”. ‘

Kaip ilgai šitas' komunistų 
“jojimas dviem arkliais” tęsis, 
sunku pasakyti. Beit abejonės 
nėra, kad anksčiau ar vėliau ji
sai turės pasiliauti, o jeigu ne, 
tai tie akrobatai 'vieną gražią 
dieną atsidurs — tarp arklių 
kanopų.

NE BLOGIAU, KAIP 
BURŽUJAMS

mą ir gėrimą koteliuose mokė
ti negali. Kuris gi darbininkas 

pra-vakarieneinorės 
leisti pusę savo --
gos?

Tokios kainos butų aukštos 
net ir daugumai pasiturinčių 
žmonių Amerikoje. Tik keletas 
brangiausiųjų hotelių Amerikos 
didmiesčiuose šį vakarą pa
ims už vakarienę su pusbonkiu 
vyno po tiek, kiek nutarė imti 
iš savo svečių tie keturi Mask
vos viešbučiai.

Taigi matome, kad sovietų 
Rusijoje šiandie jau yra nema
žas skaičius žmonių, kurie gy
vena ne blogiau, kaip turtin
gieji Amerikos arba kitos ku
rios kapitalistiškos .šalies bur
žujai. Vadinasi, .Rusija jau tu
ri savo bužuaziją.

Na, o kai kurie naivus žmo
nės tiki, kad sovietų krašte 
po “panaikintos klasės”!

VISAI SUHITLERĖJO

ta-

Padavęs žinią apie Francuzi
jos ir Anglijos reikalavimą, kad 
Hitleris (ir Mussolini) liautųsi 
siuntęs savo kareivius j Ispani
ją, Chįcagos “Draugas” aiški
na, kad tas * reikalavimas “ne
teisingas”, nes Ispanijos res
publikos pusėje kariauja daug 
savanorių iš įvairių kraštų. 
Broliukų Marijonų organas pa
taria Hitleriui nepasiduoti ir

sako: ' 4
“Ar gi tad teisinga Pran

cūzijai šiandie reikalauti Vo
kietijos, kad ji paliautų siun
tusi savanorius (! — “M-nų” 
Red.) Ispanijos nacionalis
tams, jei pačioje Prancūzijo
je visą laiką savanoriai or
ganizuojami' ir siunčiami 

, Madrido radikalų pagelbai.
Be savanorių iš Prancūzijos 
radikalams nuolat pristatomi 
ginklai ir visokia karo me
džiaga.

“Gerai tad Berlyne ir pa
reiškiama, kad Prancūzija 
pirmiau pati įturi paliauti 
kištis j Ispanijos vidaus rei
kalus ir tik paskui to iš ki
tų reikalauti.”
čia, kaip paprastai, “Drau

gas” iškreipia faktus. Nes tie 
savanoriai, kurie iš Francuzi
jos (arba kitų kraštų) nuvyko 
į Ispaniją padėti respublikos 
gynėjams kovoje prieš. fašistus, 
nėra Francuzijos valdžios or
ganizuojami ir nėra jos siun
čiami. Jie patys savo noru atė
jo į pagelbą Ispanijos respubli
kai.

Tuo tarpu Vokietijos karei
vius siunčia j Ispaniją pati Vo
kietijos Valdžia. Jie yra imami 
iš Vokietijos armijos. Taigi jie 
nėra savanoriai, bet važiuoja į 
Ispaniją pagal Hitlerio įsaky
mą.

Vokietijos pusėje šitoks kiši
mąsi į Ispanijos pilietinį karą 
yra tikra ginkluota intervenci
ja-

Bet Marijonų laikraštis vis- 
tiek šitą neteisėtą Vokietijos 
politiką gina. “Heil, Hitler!”

MANEVRAI
(Musų specialiu korespondento Lietuvoje)

Henry M. Stanley
j ■ ...................

(Tęsinys)
Visą rytą ėjo ‘mušis, — mes 

šaudėm ir ėjome pirmyn. Pa
skiau’ mes patekame į tokį di
delį mūšį, kad -turėjome kuo 
greičiausiai trauktis atgal. Su 
dvylika kitų kareivių pasislė
piau po nulužusiu medžiu. Ka- 
žinkas pasipaiiįĮ^jo . ' po mano 
kojų ir aš pavirtau kaip stuo
brys. Kai atsipeikėjau, nežino
jau kas su’ manim darosi; ąp- 
čiupinėjęs galvą suradau, kad 
mano galva sumušta. Mano ki
tų draugų nebuvo nė balso. 
Aš pasileidau bėgti į Šiaurę/ 
kur musų pulkas buvo nužy
giavęs. Pakeliui radau’ daug 
lavonų ir įvairią karo pabūk
lų. Tas baisus Vaizdas mane 
išgąsdino ir niekuomet jo ne
galėjau užmiršti.

Savo pulką prisivijau apie 
pirmą 
tęsėsi 
landą 
priešą
stovyklą. Kuomet 
priešą, įsakė mums eiti gul
ti.

Prieš atfšrą atsibudau išsi* 
miegojęs. Gardžiai pavalgiau 
pusryčius. Visas pulkas susiri
kiavo į eiles ir maršavo pir
myn. Aš buvau vikresnis, ne
gu būdavau, gal dėl to, kad 
kapitonas Smith pasakė:

— Dabar, p. Stąnley, 
malonybė, prašau žengti 
tai pirmyn!

‘ Tas. jo. pasakymas taip 
ne paragino, kad aš kaip 
ka pasileidau pirmyn,
trumpą laiką sutikome priešą 
ir tu’aj prasidėjo mušis; Mes, 
pasislėpdami UŽ medžių, pyš- 
kinom į priešą kiek tik galė
jom ir vijom juos, užimdami 
patogesnes Vietas. Aš pasiju
tau, jogei atsidūriau atvirame 
lauke, be medžių ir (krūmų ap
linkui. Pastebėjau netoli dau
bą, bėgau į ją kiek tik galė
jau. Pamačiau, kad aš apsup
tas mėlynai apsirengusių ka
reivių. Aš buvau pilkai apsi
rengęs. Mano pulko kareiviai 
išbėgiojo į visas puses. Išgir
dau sragų komandos balsą:

Mes tuojau ~ savo, šautu-

valandą po pietų. Mušis 
visą popietį. Penktą va- 
po pietų mes puolėm 
ir užėmėm didelę jų

nuvijome

vą, o jei ne, tuoj kiaurai per- 
versiu!

Pusė tuzino priešų apsupo 
mane. Tuoj numėčiau savo 
šautuvą. Mane suėmė nemalo
nus jankiai.

KARO
Balandžio 

žiaVome į

Associated Press telegrama 
Maskvos praneša, kad Nau

jų Metų sutikimui rezervuoja
ma vietos sovietų sostinės luo
teliuose ir restoranuose. O kai
nos ve kokios:

“Keturi vyriausieji viešbu
čiai ima po 115 rublių ($23 

* pagal oficiali kursą) — apie 
dviejų savaičių vidutinio dar
bininko uždarbis — už leng
vą vakarienę, su puse bonkos 
šampano ir teise šokti iki 
prašvis.

“Vodka ir ekstra šampano 
bonka kaštuoja dar 32 rub
lius viešbučiuose, kokiu treč
daliu brangiau, negu kainos 
valstybės krautuvėse.” 
Aišku, kad Maskvos darbi

ninkai tokių kainų už pavalgy-

iš

jūsų 
grei-

ma- 
kul- 
Per

NELAISVĖJ
8 dieną mes atva- 
stovyklą Dojuglas, 

prie pat miesto Chicago. šio 
kalėjimo trobesiai pilni viso
kio brudo ir kirmėlių, čia ap
sėdo mus visokios ligos ir ka
reiviai krito kaip lapai. Kiek
vieną rytą atvažiuodavo veži
mai į ligoninę bei lavoninę ir 
išveždavo negyvėlius.

Vieną dieną p. Shipman, šios 
stovyklos prižiūrėtojas, pasakė 
man:

— Jei tau nusibodo būti ka
ro nelaišviu, gali būti paleis
tas, jei tapsi Unijos kareiviu.

Ne, aš to negaliu* padary
ti!

Jis aiškįno, kad šiaurinių 
valstijų kariai yra daug stip
resni ir lengvai nugalės pieti
nių valstijų armiją. Paskiau 
dar pridėjo:

— Labai . nemalonu’ matyti 
jaunus vyrus žunant dėl tokio 
menko dalyko, kaip išlaisvini
mas juodveidžių iš vergijos.

Viendk jo pastangos įtikin
ti mane nuėjo niekais. Jis įkal
binėjo man politiniais sumeti
mais, o apie politiką aš mažai 
težinojau. Aš mylėjau savo tė
vą/ kuris mane paėmė už au
gintinį. Jis buvo iš pietinių 
valstijų, užtai aš negalėjau 
pristoti prie Šiauriečių.
/ Po šešių savaičių karo ne
laisvė man taip įkyrėjo, jogei 
ir pats pradėjai* visaip abejo
ti. Įvairios ligos... kalėjimo 
baisenybės... ir pagalvojus, kad 
tas baisenybes reikės kęsti ka
žin kiek metų, — kuo iŠ proto 
nesikrausčiau. Galų gale įtiki
no mane, kad paimčiau atosto
gas ir< su , keliais kitais kali
niais įstočiau į Jungtinių Val
stijų artileriją. Ir ketvirtą die
ną birželio aš jau buvau arti
lerijoj.

Ruduo tai geriausias laikas 
karo įvairiems pratimams at
likti. Laukai tušti, kaitrų nėra, 
ilgos, tamsios naktys tinka vi
sokiems pasiruošimams atlikti. 
Ir štai, kaip tik dirvonai tapo 
pliki, Europoje daug kur buvo 
atlikti įvairių įvairiausi karo 
manevrai. Kaip kur jie buvę 
tokie dideli, kokių prieš didįjį 
karą visai nebuvę. Visuose ši
tuose manevruose pasistengta 
išmėginti visų naujų rūšių gin
klai ir įvairiausios mechanizuo
tos susisiekimo priemonės. Bet 
už vis daugiausia kreipta do
mės į oro laivyną. Mat, italų- 
etiopų karas parodė, kurios 
reikšmės dabar turi oro laivy
nas. Be to. Ispanijos civilinia
me kare aviacija taip pat reikš
mingai pasirodo, štai sukilėliai 
įtalų ir vokiečių lakūnų padeda
mi sėkmingai daug kame pa
stūmėja vyriausybės kariuome
nę. Jei tik iš viso galima kal
bėti apie vyriausybės kariuo
menę. Tai daugumoje jauni dar
bininkai ir ūkininkai, kurie iki 
šiol daug kas iš jų visai nemo
kėjo vartoti ginklų. Tik dabar 
paskubomis šiek tiek apmokyti 
turi greitomis stoti jau nebe į 
gatvės kovą, bet j tikro karo 
mūšį, kur reikalingas tikras 
karinis apmokymas^ O tuo me
tu sukilėlių tarpe veikia , regu
liari armija, visai karui pamo
kyti ir net kariai profesionalai 
pargabenti iš Moroko. Taigi ši
tuo atveju vyriausybininkų ko
votojų padėtis yra žymiai sun
kesnė, ries ne tik neturi gerų 
patyrusių kovotojų, bet net įgu
dusią, kare užsigrūdinusių, va
dų, kurie mūšiams galėtų tin
kamai vadovauti. Vyriausybi
ninkų pusėje yra tik moralinė, 
dorovinė persvara, jie žino už 
ką ir dėlko kaunasi. Ir tiek, 
kiek jie sugebės ir mokės savo 
dorovine persvara veikti priešo 
eilinius kareivius, tiek jie ir nu
galės. Ginklų gi persvara suki
lėlių pusėje.

Taigi, visuose manevruose, 
kur tik jie nebuvo, ar tai SSSR, 
ar tai Vokietijoje, Čekoslovaki
joje, Lenkijoje,, pagaliau Lietu
voje ir kitur, buvo dedamą ir 
labai vertinama oro laivynui 
daug reikšmės ir domės.

Aviacija čia pąsireiškė įvai
riuose pavidaluose. Ji mėtė ma
žas ir didžiules bombas, ji gy
nėsi, kaip įmanydama priešo, 
šoko ore j kovą. Ji mėgino net 
ištisas kariuomenės dalis visai 
apginkluotas ore perkelti į prie
šo užnugarį, arba savo kariams 
gabeno maisto. Be to, oro laivy
nas stengėsi dirbtinai sudary
tuose rūkuose paslėpti pirmyn 
žygiuojančias žemėje dalis.

Pagal šias užduotis skirstosi 
ir aeroplanai. Jų dabar yra vi
sokių rūšių. Raiteliai jau dabar pe.

taipgi įgijo visai kitos reikšmės. 
Jie jau ruošiami ne tiek ilges
niems žygiams ir atviriems mū
šiams, kiek pozicijos karui. To
dėl jų apsiginklavimas taip pat 
jau daug kitokesnis .

Visuose tuose manevruose ne
pamiršta ir karai civilio pobū
džio. Kitaip tarus, kad įsibrio- 
vęs priešas sutiktų visur neti
kėtų kliūčių ir iš visų kampų 
grūmotų jo gyvybei ir turtui 
pavojus. Todėl šiuose manev
ruose daug kur dalyvavo, ar
ba, tikriau tarus, buvo įtraukti 
dalyvauti ir ramus gyventojai, 
—tiek maži, tiek suaugę ir vy
rai’ ir moters, žodžiu, tame te
ritorijos plote, kur ėjo manev
rai, pasidarė visai netikėtai vi
si tų manevrų dalyviai. Tai jau 
naujos rūšies taktika, naujo 
pobūdžio karai. Sakysime, SSSR 
daug kur dirbtuvių darbininkai 
čia pat vietoj e 'mokosi, kaip sa
vo dirbtuvei apginti, kaip čia 
vietoje atėjusį priešą pavaišin
ti. čia mokosi visi be išimties! 
Jų vieni ginklą vartoti apmoko
mi, kiti sužeistiems paramą 
teikti, o treti žvalginėti.

Nepamiršta ir visokios agita
cijos priemonės. Priešas ne vien 
tik ginklu turi būti paveikia
mas, bet jis turi būti agituoja
mas, įkalbinėjamas nekariauti, 
ramių gyventojų nepulti. Prie
šas turi būti paveikiamas viso
kiomis agitacijos priemonėmis 
net iki visokių gandų ir paska
lų skleidimo, kad tik labiau su
viliojus, kad tik doroviniai, 
protiniai ir psichologiniai jį 
paveikus. Tai visai naujas gink
las praėjusio karo metu labai 
silpnai buvo vartojamas, o jau 
dabar jam priduodama didelės 
reikšmės.

(Bus daugiau)
„■ ■ ’ ■■ J • : ' J -į

Dar du teatrų mene 
džiariai areštuoti

Policija įteikė reikalavimus 
stoti teisman dar dviems Chi- 
cagos teatrų menedžeriams, 
kai jie dalino pinigų prizus sa
vo kostumeriams praėjusio an
tradienio vakare. Areštuotieji 
yra Thomas Trant, menedže
ris Illinois Theatre, 2118 W. 
Cermak road, ir Daniel Rosen- 
berg, menedžeris West Thea- 
ter, 2748 West Cermak road. 
Jiems teks stoti teisman sau
sio 4 dieną.

Moteris pasikorė

(Bus daugiau)

Mrs. Viola 
tų, 2027 West 
sikorg 
gyveno 
mo iš 
vaikų 
riuose,

Bathjke 32 me- 
14th Street, pa
namų, kiuriuose 

Jos vyras, parėjęs na- 
darbo, rado porą savo 
bežaidžiančių kamba- 
o žmoną negyvą skle-

skiepe

ilutę Kasdien
-   ----Į , ,,,, I J N" J

(Iškirpk!* šias eiles ir pasidėkit atminimui, 
gražų dilią tinkini).

4'^'.
f Kaip Ramu...

Kaip ramu ant krutinės, 
Kada sodnas baltuoja, 
Kada bitės naminės 
Tarp Žiedų šmišeliuoja; 
Kada čiulba paukštelės 
Ir kukuoja gegutės 
Jautrios skamba dainelės 
Po darželį sesutės; 
Kada ūžia upelis, 
Sniegui tirpstant pakilęs: 
švelnus pučia vėjalis. 
Jau nuo saulės apšilęs:

Man širdis tuomet mainos,- 
Veido raukšlės \ išdyla, 
jausmai saldąs prabyla, 

v Linksmos veržiasi dainos, 
Ak! ta diena laiminga 
Nuramina verksmingą!

Bet tamsa vakarinė 
Kad užkrinta ant žemės, 
Vėl man gelia krūtinė, 
Vėl aš liūdnas, aptemęs. 
Sunku vargti ant svieto! 
Vieta čia ištrėmimo... 
Čia dalis gniaužia kieta 
Žmogų to—pradėjimo...

Ilgainiui sudarysit

i 

Margalis*



;iįk ■: ■’il«-.'■ . -,į<.?-e-k; i &_'; -- .į;... ■' w ■’k ' K' 'kį?-'’

Ketvirtadienis, gr, 31, 1936 NAUJIENOS, Chicago, IR________ _ ?...................   *........... '......... . r

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvių ir lenkų apiellnkėj. Se
niai išdirbta vieta.

Tel. Lafayette 7115

PARSIDUODA taverna geriausias 
kampas Chicagoj. Pardavimo prie
žastis—liga. .Rašykite) Naujienos, 
1789 So. Halsted St„ Box 550.

PARSIDUODA Taverna—Visa ar
ba priimsiu pusininkų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1587 
West 63rd Street.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vęs nemes su tavernos fiktyriais, 
parduosiu ar mainysiu i mažesni 
namą. Randasi BHdgeporto'ąpielln? 
kėje. Atsišaukite 6680 So. Talman 
Aye. Prospect 3938.

[SMULKIUS
GARSINIMUS

Pardavimus 
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

Garsintis
Naujienose • 
Apsimoka
•

I>Ą8AUKJTMU8 TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji- } 
mus duodame gerų nuo- 1 
laid*. J

i« '.į'' y?

JUOKAI CLASSIFIEDADS
Petriuk, kas

Furnished Rooms

Rakandai-Įtaisai

mėsą nu

or Rent hotekad buvo

THE

JUOZAS IR PRUDENCIJA RACHUNAI

PARENGIMAI

SUSIRINKIMAI

7 Metų Mirties Sukaktuvės

MARCELE

Kunevičia, rašt.

1936
1828

'i dirbame blėtięs 
dygos, jei pagei-

inių, tarp kit 
tas, išsitaria

REIKALINGA trečiarankis kepė
jas, patyręs. Highway Bakery, 7053 
Archer Avenue.

Mokytoja 
karoliai?

j Wanted—Malė 
arbininkų Reikia

KOMBINATORIUS 
žinai ką, Stepai. —

> VVanted—Malė 
arbininkų Reikią

10 METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

(Du girtokliai) Pirmas: K; 
ta giltine kasa ten su lopeta?

Antrasis: Ji kasa duobę ket 
virtam kazyrininkui. Chicagos Draugijų 

Kliubų Valdybos 
1936 metams

R. šniu 
— mar

apie 50 
į dar- 
’alman

lieka,
Barbora Poškienė,

Springfięld Ave„ ir
.s ,<“< A

sako 
kareivis Pimpė savo draugui,— 
aš turiu, vyruti, gerą sumany-

juos valgydamas iš 
atsakė kitas.

dieną sausio mėn. 1930 m., su- 
iš išaulių apskričio, Užvenčio

REIKIA patyrusių dirbti trokų 
ardymo jardą. Kreiptęs 2000 So, 
Wabash,

pirm., 
P. Ukocki—. 
Washtenaw 
nut. rašt.,

REIKALINGAS GERAS darbi
ninkas dirbti tavernoje, turi mokė- 
ti anglų kalbą. 1519 East 63rd St

Karaliai tai toks 
žmonėms tenka

MERGINA lengvam namų darbui 
mokytojų namuose — prižiūrėti ^mo
kini vaiką. Crąwford 8561.

AR IEŠKOTE, modemiško tąver 
no ? Būtinai turite pamatyti šitą, 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vietą. Biznis gerai eina 

2486 West 47th St

PARSIDUODA kampine taverna 
biznis išdirbtas ketvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompeticljos nėra. Kreip
kitės 3659 So. Hoyne Avė.

REIKIA patyrusių skudurų rū
šiuotojų taipgi ir popierių rūšiuo
tojų. Continental Paper Grading 
Co„ 1623 Lumber St.

PARSIDUODA tavernos biznis. 
Randasi prie dviejų gatvekarių li
nijos. 3106 'So. Halsted St.

kasin 
Adolf. Mirovitz

REIKALINGAS shearmonas ir 
pagelbininkai į Scrap Yard—Patyrę 

2468 So, Loomis St.

Sukatoj,/Sausio 2 dieną, 10:00 vai. ryto iš 
giO parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin

es pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv.

Visi A

REIKALINGA moteris 
metų amžiaus bendram nam 
bui, nėra vaikų. 5542 So. 1 
Avenue.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 28 dieną, 11:35 valandą 
ryto, 1936 m,, sulaukęs 88 metų amžiaus, gimęs Kvėdarnos par., 
Lomos 'kaime, Tauragės apskrity.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterj Eleną, po tėvais Kirskal- 

vaitė, 2 dukteris Adelę ir Grasildą, 2 pusbrolius Mateušą ir Anta- 
( ną Kaupelius, 4 pusseseres Palidniją Jucienę, Agotą Damulienę, 

Anelę šeputienę, Marijoną Grikšienę ir sesers 2 dukteris—Bronis- 
lavą Levickienę ir Oną Raulikaitę, sūnų Alfonsą ir švogerį Joną 
Paųliką. O Lietuvoje motiną Pauliną, 2 brolius—Juozapą ir Sta
nislovą, ir seserį Petronėlę. Taipgi dėdę Joną Kiupelj ir daug 
kitų giminių-

Kūnas pašarvotas 8949 Muskegon Avė., So. Chicago, III.
Laidotuves įvyks šeštadieni, sausio 2 dieną, 8 vai. ryto iš namų 

j šv* Juozapo para ” ” * w*
maldos už velionio 
kapines.

VIENAS arba du kambariai mer
ginom ar moterims prie inteligen
tiškos moteries. Nebrangiai. Visi 

patogumai. Tel. Humboldt 3789

—Na, vis dėlto kariuomenėj, 
tur būt, tenka ankštokai susi- 
grudus gyventi. Kariuomenės 
turime daug, o kareivinių—dar 
maža. Ir jums, tur būt, tenka 
ankštai gyventi. Ar daug jūsų 
kuopoj kareivių?

—O, prieteliau, labai daug! 
—atsako jam jaunas kareivis, 
—Vakare po patikrinimo kai 
sugulam, rtai ūžimam visas kuo
pos lovas; belieka tuščios tik
tai kuopos budėtojo, tvarkinio 
ir sargybinių lovos.

ŠIAIS LAIKAIS ŽIOPLIŲ 
NĖRA

Lenkų šnipas, traukinyje pri- 
sitaikstęs prie teismo reikalais 
namo atostogų važiuojančio 
jauno kareivio, užmezga su juo 
pašnekesj ir norėdamas iš ne 
prityrusio jauno kario išgauti 
apie kariuomenę 
ko, lyg nieko na

j.; Frank 
rašt., 4046 So. 

Chicago. HL

Įos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa- 
ięlą, O iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero

Visi A, A. Kazimiero Kapelio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys ir Giminės.
Patarnauja laid. dįr. I. J. Zolp, tel. Boųlevard 5203.

—Na, na, sakyk kokį?
—Matai, tu man paskolink 

10 litų, bet duok tik penkis. 
Tada aš tau busiu skolingas 
penkis litus ir tu man penkis, 
ir mes busime nebeskolingi.

REIKALINGĄ inteligentiška 3 
metų vaikui auklėtoja. Tik kūdikis ir 
tėvas šeimoje. Geras, moderniškas 
gyvenimas ir užmokestis — kuriai 
pastovaus kaip savo gyvenimo rei
kia meldžiu atsišaukti tuoj aus.

4741 So. Maplewood Avė.
Tel. State 1966.

PARSIDUODA Taverna —geriau
sia ir gražiausia vieta West Sidėj— 
apleidžiu miestą. 2152 West Cer 
mak Road.

alsted st. Susirinkimas svarbus, todėl kiekvie 
t> būtinai dalyvauti. Taipjau nepamirškite apsi 

uokles, —P. K., sekr.

HUMBOLDT PARK LIETUVIU PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A. Walskis — .Pi™., 3341 
Evergrėen St.,’ 
J. Kuprevičius 
Lungevičius — 
Wabansia Avė 
3245 
rašt.. 
Tarnas Kubilius 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadienį, 1640 North 
Hancoch St„ 8 vai. vakare.

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, ta..............
darbus. Lengvos 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
3216 So. Halsted St. 

Vieton 4965

Sekmadienį, sausio 3 d. Keistučio Kliubo susirinkimas Holly- 
wood svetainėj, 2418 W. 43rd street, 1 vai. po pietų, (Mo
kesčius galima užsimokėti nuo 10 vai. ryto), Po susirin
kimo jvyks šokiai. Bus “free lunch”. —KoT.

Simano Daukanto Draugija laikys metinj susirinkimų sekma
dienį, sausio 3 d. 12 vai. dienų Lietuvių Auditorijos svet. 
3133 S

A.+A.
KAZIMIERAS KIUPELIS

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia 
8852 So 
Ambrozaitė — 
Indiana Avė.; 
rašt. 2539 W, 
šauskienė — 
1218 S. Independence BĮ 
Ambroząs 
Avė..
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais; 
kas, koresp., A. Drigotas 
šalka, 5649 S. Nashville Avė. 
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirtą sekmadieni 1 v. pp., 
Hollyvvood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

REIKIA jauno vyro su kiek bu 
čerįo patyrimu dirbti kaipo moki 
nys. Midwest Food Mart, 14( 
Broadway, Melrose Pąrk, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 4 
laukus 40 metų amžiaus, paėjo 
parapijos, Labunavėlės kaime.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Jurgį, 3 sūnūs —Juozapą, 
Jurgį ir Edvardą ir daug kitų giminių Amerikoj įy Lietuvoje,

Liūdnai atminčiai musų brangios moteries ir motinos; bus 
laikomos Šv. Mišios šeštadienį, Dievo Apveizdos Parapijos Baž
nyčioje 2 dieną sausio mėn. 1937 m. 7:30 vai. ryto.

J- X . <
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti j 

pamaldas, o paskui ir į namus po num. 1723 So, Rųble St,
•_. t .

Mes Tavęs musij brangioji moteris ir motina niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet. mes ankstaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
VYRAS IR SUNĄI

nikas, 
Laf. 
naitis 
Bąnemanai: K. Grampntas, 4535 
So. Rockwell St., tel. Laf. 2418. 
—J. Baršauskas, 4155 Archer 
avė—A. Saldukas, 4038 Archer

—Tai pusk, kad atšaltų, nes 
kitaip 
degsi burną

Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugija, L. D. S. 109 kuopa ir L. D. 
L. D. 92 kuopa rengia Naujų Metų sutiktuves 31 d. gruo
džio, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14<th Street ir 49th 
Court, Cicero, III. Pradžia 7:30 valandą vakare. Bus vaka
rienė, o po vakarienės šokiai. Visi kviečiami dalyvauti.

—Rengimo komitetas

KARŠTI KOPŪSTAI
Didžiojo karo metu iš Rusi

jos užkampių mobilizuoti keli 
kareiviai užeina pas lietuvį u- 
kininką. Ūkininkas pietums val
gė virtų kopūstų. Kareiviams 
pasimaginus, ūkininkas ir jiems 
įpylė. Kopūstai buvo labai karš
ti ir kareiviai, pirmąkart valgą 
tokio valgio, išdegė, burną. U- 
kininkaę jiems paaiškino, kad 
reikia pirma išpustyti, o tik 
paskui ■' valgyti.

Po kiek laiko tie patys karei
viai eina pro kopūstų daržą.

—Čia kopūstai auga, — sako 
vienas.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1986 metams: Charles Sten- 
cel. pirm.; Joo. Razminas, pirm, 
pag.; Weūter Zlabes. fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis. kasos gloh.; Josephinę 
Yuškėnas, kąš. glob.; Justinas 
Yuškenas. kasierius; Anna Aleliu- 
nas, Joe Remtinas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš*; Frank 
Opulskas. mit, - 
Artesian Avė,

BARGENAS Parsiduoda pigiai 
taverna tarp 2-jų karų linijų kam
pinis namas, 5-ki kambariai—renda 
pigi, geras biznis. 2042 So. Hals
ted St.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems-VestuvėmS’- 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos dirbti ant visados. Atsišau
kite šiuo antrašu: 006 Prescott St., 
Waukegan, III.

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills________

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich 
WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 8486 
Syeterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

užkandį. Su‘- 
et numečiau

IGNACAS GRITIS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

31 d- Gruodžio mėn., 1926 m., 
tapo palaidotas sausio 8, 1927 
metais Tautiškose kapinėse.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barborą po tėvais Dvy- 
laitę, po antru vyrų Poškienę, 
3 sūnus — Pranciškų, Stanis
lovą ir Vaslovą.

Jau 10 motų kaip žiauri 
mirtis ištraukė tave iš musų 
tarpo — Jau užmiršo tave visi 
giminės ir draugai, bet męs 
tave musų brangusis vyre ir 
tėveli niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesųgrįši, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas tave ateisimo. Lauk mus 
ateinant!

Nuliūdę 
y Moteris

420 No. 
Sunai.

FRĘD LIEPA
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 28 dieną, 9:00 valandą 

vakarę, 1936 m. sulaukęs 39 metų amžiaus, gimęs Chicago, I1L
Paliko dideliame nuliudime moterį Helen, po tėvais Marger, 

sunil Fred, 2 dukteris, Dolores ir Catherine, 3 brolius, Joną, Juo
zapą ir Kazimierą ir jų šeimynas, seserį Anną Kalvelis, šyogerį 
Joną, uošvius Vincentą ir Juzefą Margerius, dėdę Memartą Si- 
mbhaith tetą Oną Labanauskienę ir jų šeimynos, 3. pusbrolius-— 
Juozapą, Antaną ir Povilą Liepus ir jų šeimynas; pusseserę Juliją 
Petraitlenę ir Jos šeimyną, 4 švogerkas, Patricis Janeliunas, 
Catherine Gilgath, Julija Becker, Delia Ecklund, švogerį Juozapą 
Marger ir ju šeiftiyn°s ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 3124 So. Lowe Avenue.
Laidotuvės 

namų i šv.

Kazimiero kapinės. •
Visi A. A. Fred Liepos giminės, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nliudę liekame,
Moteris, sūnūs, dukterys, broliai, sesers ir kitos giminės.

Patarnauja laid. direktorius S. P. Mažeika, tel. YARDS 1138.

RENDON kambarys. Pavieniam 
vyrui. Patogus. Moderninis. Ramus. 
Su valgiu arba be. Gera transporfh- 
cija. Prieinama ręndą. Kreipkitės 
1900 So. Union Avę., Canal 2183

Teisėjas: Ir ką tu dariai 
daugiau, kai užmušiai Petrą?

Tęsiamas: Aš iškračiau jo 
kišenes, radau penkis dolerius 
ir virto kumpio 
valgiau duoną, 
mėsą.

Teišėjas: Kodėl gi 
metei?

Teisiamas: Todėl, 
penktadienis.

Petriukas: 
daiktas, kurį 
ant savo kaklo nešioti

RENDON — ii 
gerai žinomam buvusio Meldažio 
name, 2244 West 23rd Place ir ge
rai išdirbta vieta. Renda nebran
gi. Kreipkitės prie savininko Rapo
lo Girčiaus. 2242 Węst 23rd Place, 
tel. Canal 6096.

MERGINA namų darbui, būti 
$7 iki $8, 2 mokykliniai vaikai.

Zimmerman, 300 So. Hamlin- 
Kedzię 4770.

Jurgis vaikštinėdamas ligo
ninėje užklausė vieno ligonies: 

—O kodėl tamsta esi čia?
—Turiu tonsilus, kuriuos iš

ims šiandie)—atsakė ligonis.
Jurgis paklausė kito:
—O kas tamstai yra? •
—Aš turiu užnuodytą ranką, 

kurią ntfpiaus šiandie—paaiški
no šis.

—Dieve mano!
gis—Čia ne vieta man 
turiu šaltį galvoj.

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietami 
Pagrabąms 

8316 So. Halsted St 
Tel. BOUlevąrd 7814

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR 
SUS VARDAS, LIETUVIŲ IJ 
LIETUVAIČIU, valdyba 1036 mę 
tams: Antanas Ivanaitis 
5542 S. Talman Avė.; 
pirm, pag., 4649 S. 
Avė.; L Yuškėnas - 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus •— ižd., 1812 W 46 St.; 
F. Dįktus — teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesio 

pirma sekmadieni, 2 vai .po pięt, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

SLA. 129 KUOPOS valdybą 
metams: Pirm. F. Valaitis. 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 South Union Ave
nue, Telefonas Canal 2183. 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B. 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183. 
Maršalka Ir. Tamašauskas. 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org.
J. Bertulis. 1343 So. Avers^ Avė.

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 So, 
Talman Avė.: L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F, 
Jakavičią Sr„ — nut rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt.) 
4635 S- Washtenaw Avė.: Hęlen 
Gramontas — kasierius, 4535 So, 
Rockwell St.; J. Rasteinis kąsos 
globėjas. 4653 S. Rockwell St; 

zKathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni, K. Gramonto svet, 4535 South 
Rockwęll St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA taverna — geras 
biznis amerikonų, švedų ir holan- 
dų stotis — kampas.

7200 So. Green St.

nas privą^ 
mokėt.

Dr-jos Šv. Petronėlės metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, sau-, 
šio 3 d. 1 vai. po pietų šv. Jurgio parap. svetainėj, Narės 
rpalonėkite atsilankyti ir išgirsti apie rengiamą balių, bus 
darbininkės renkamos ir daug svarbių dalykų.

O. Kliučinskaitė, /rast.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo susirinkimas dėl 

Naujų Metų švenčių atidedamas ir įvyks tik kitą penkta
dienį, sausio 8 d

Chicagos Lietuvių Vyrų choro metinis susirinkimas i r kartu 
dainų pamokos įvyks sekmadieny, sausio 3 dieną, 10 valan
dą ryto, Neffo svetainėje, 2435 So. Leavitt Street. Visi cho
ro nariai prašomi atvykti laiku, nes turėsime rinkti valdy
bą 1937 metams. Teks ir kiti reikalai apsvarstyti.

i —Vaidyba.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo susirinkimas penktadienį, sau

sio 1-mą nebus dėl Naujų Metų šventės. Susirinkimas ati
dėtas ligi vasario 5-tos

sušuko Jur- 
ba aš

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, Political and Be- 
neficial of the 12th Ward, Chi
cago, III. Valdyba 1936 metams: 
Pirm/ J. 'Svitoriu^j 2630 West 

1 40th St.—pir<ųp npagelb. A. Ber- 
tašienė, 4438 So. Sawyer Avė. 
—nut. rašt. Paul J. Petraitis, 
4223 S. Wells st.—turto rašt. 
B. Putrimas, 4536 So. Turner 
avė.—kontr. rašt. Frances Wit- 
tis, 4469 Archer avė.—kasos 
globėjas J. Jesiunas, 2440 West 
39th st.—kasierius Helena Gra- 
mantienė, ,4535 So. Rockwell 
St.—Dr.-kvotėjas Dr. A. J. Ma- 

2519 W. 43rd St. Tel. 
3051.—teisėjas Ą. Lauri- 
.—maršalka J. Balčitis. —

Sveikina visus su Naujais Metais ir užkviečia savo drau 
gus ir kostumerius sutikti Naujus Metus prie geros mu 
zikos įr skanių užkandžių VELTUI.

.AUDITORIUM TAVERN
3137 So. Halsted Street

pirm. pagelb.
California Avė.; Sophie 

nut. rašt., 11731 S.
M. Miravitz — fin.

46 PI.; A. Rama- 
fin. rašt. pagelb.

Frances
11731 Indiana

2539 W

i — pirm., 
Tel. Belmont 7678; 
— pirm, pag.; A.
nut. rašt.. 1814 

, Tel. Humboldt 
Stanley Bųneckis — fin. 

Augusta Žilius — kasin.; 
maršalka.

IŠPARDUODAME BARU F1K6E- 
RIUS. visokią didžio su Coil Baksais 
Ir rinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu plrksite kitur.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

JONAS* sįlRPAKUS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Gruod. 29 d. 7:80 vai, ryto, 
1936 m., sulaukęs 29 metų am
žiaus, gimęs Sprjngfield, HL

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bronislavą po tėvais 
Nausiedaitę, / dukterį Arlene 
2% metų, motiną Marijoną, 
tėvą Joną, 3 seseris: SophU 
Urbikienę ir švogerį Antaną, 
Oną Karčiauskienę įr švogerį 
Juozą, Stanislovą Steponavi- 
Bernardą, jo žmoną Rozaliją 
—2 tetos Stirbienė ir Raup- 
šienė ir . jų šeimos, uošvius Ka
zimierą ir ‘Konstanciją Nau* 
siedus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4518 So. Fairfield Avė.

Laidotuves įvyks šešt. Sau
sio 2 d. 8:00 vai. ryto iš na
mų į Nekalto P^as. Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos ųž 
vėlionio sielą o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Jono Stirpako 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
moteris, duktė, tėvai, seseryą, 

brolis, švogeriai, uošviai 
ir giminės.

Patarnauja laid. dir. Laęha- 
vįęz ir Sunai, tel, Cąnąl 2515,

Personai
Asmenų Ieško__________

POVILAS Šidlauskas, paeinąs iš 
Rozalimo valsčiaus,. Medeniškių 
kaimo. Panevėžio apskrities, žuvo 
gejžkelio nelaimėje. Broliai Juozas 
ir Aptanas atsišaukite. A. Kairiu- 
ųąsj 807 So. State st., svarbu.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina dirbti 
grosernėje. Darbas ant visados, 

5419 So. Ashland Avė.
BARZDASKUTYKLA

Trijų krėslų visi reikmenys ir 
parankumai naujoviškai įrengta, 
naujam (apartment) name; iš prie
žasties savininko mirties, parsiduo
da arba išsinuomftęja. M, Stnkas, 
922 Glen Florą Avė., Waukegan, III.

...         ————— > I I

PARSIDUODA 24 kambarių 
lis—įėjimas prieš stokjardus. 

šrenduoju Taverną'duoda dėl menkos sveikatos. 
‘ > Meldažio 4151 So. Halsted St.

PARSIDUODA taverna per dau
gel metų išdirbtoj vietoj, geroj 
apylinkėj. Tūrių parduoti greitai už 
prieinamą kainą. Tel. Wentworth 
0481. O
• >, Į | ■■■■-.iiiii ■■ i .ji i,i* m Įįii»iRN»iiiimiJi ni.iįm ui ii   ytaįi

PARSIDUODA taverna — biznis 
išdirbtas per 20 metų; prieiname 
==s~=^^=safeeBCssara:

Real Estete For Sau k
NamaLžemė Pardavimui

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 meti se
numo. Parsiduoda už $11,500, Taip
gi didelis pasirinkimas' kitų Varga
nų.

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

Hemlock 0800

RESYVĘRIS turi parduoti bun- 
galow6, 2 Ratus ir didelę biznio 
prapertę, Jūsų pačių kaina, išmokė
jimais. Telefonuokite Central 5308, 
kambarys 1604, 228 No, Lą Šalie 
Street.

ŠIA SAVAITĘ TIKTAI !
Pietų vakarų kampas 66 ir Fair- 

field avė. 4 flatų plytinis, 7 metų 
amžiaus—štymas—du 5 ir du 4 
kambarių. General Electric refrige, 
ratorius randuojamas — forklau- 
sure. $12,000. Išmokėjimai.

6420 So. California— 6 kamba
rių plytų rezidencija, Buvo $10,000 
dabar $5,800. Išmokėjimai.

5748 So. Homan—5 kambarių ply? 
tų bungąlow—.garažas. Bergenas už 
$4,400. Išmokėjimai.
West Highland Realty Compąny; 

8110 So. Ashland Avęųuę 
Stewart 8601
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Chicago Rengiasi Iškilmingai Su
tikti Naujus Metus

Lietuviai rengia daugybę privatiškų vai
šių; “Pirmyn”, “Naujos Gadynės” ir Vyrų 

Choras rengia sutiktuvių vakarą
Chicago, o kartu ir visi lie

tuviai rengiasi sutikti naujuo
sius metus labai iškilmingai.

Nors šįmet nebus tiek viešų 
sutiktuvių, kaip pereitais me
tais, bet privatiškų vaišių 
rengiama daugybe. Kur pasi
suksi, visur išgirsi, kad žmo
nės būriais važiuoja pas drau
gus triukšmingų ir smagų va
karų praleisti.

Sutiktuvių vakarėlį bendrai 
rengia trys stambus chorai, 
“Pirmyn,” “Naujos Gadynės” 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras. Jų vakaras įvyks 
Walter Neffo svetainėje, 2435 
South Leavitt. Rengėjai pe
rims ne vien‘svetainę, bet ir 
visų Neffo įstaigų, išskiriant 
turbūt, jo buto kambarius. 
Patys rengėjai šeimininkaus. 

ir už didžiojo baro, kurį pap
rastai operuoja savininkas.
, Vakarėlis prasidės apie 8 
valanda vakaro, šiandien pas
kutinę senųjų metų dienų.

Bilietai yra po 50 centų, 
perkant nuo chorų narių, o 60 
centų prie durų. Už bilietų 
svečiai bus pavaišinti ir vaka
riene, kurių ruošia “Naujos 
Gadynės” choro šeimininkės.

Muzikų šokiams parūpins 
Jurgis Steponavičius, o susi
rinkę chorų nariai surengs 
draugiškų programėlį, kuria
me visiems svečiams teks da
lyvauti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Sausio 7 “Naujieno
se” Pasirodys “Mo

terų Puslapis”
Kasdien turės pavyzdžius, su

knelių, kurioms parūpins 
“patternus”

Sausio 7 d., “Naujienose” 
pasirodys pirmoji savaitinio 
“Moterų puslapio” laida.

Puslapyje tilps į v a i r ų s 
straipsniai, straipsneliai apie 
klausimus, kuriais kiekviena 
moteris įdomaujasi. Pav., apie 
virtuvę, apie skanų ir sanita
riškų valgių pagaminimų, apie 
plaukus, apie grožį, apie kos
metikos, apie madas ir tam 
panašiai.

Puslapio bendradarbės yra 
kelios žymios Chicagos lietu
vių moterys kurios yra nuo
dugniai ‘susipažinusios su 
klausimais apie kuriuos rašo.

Su pirmųja “Moterų Pusla
pio” laida “Naujienose” kas
dien tilps pavyzdžiai vėliau
sių madip suknelių. Toms suk
nelėms “Naujienos” parūpins 
ir “patlernus.”

NAUJIENOS, Chicago, HL
- ‘ — .. .............—

MANO REZOLIUCIJA
1937 METAMS

Rašo Dr. A. L. Graičunas 
4—-- i--

Šiandien gavau iš Lietuvos 
tris laiškus. Kaip aš norėčiau 
pasidalyti su jumis, mieli skai
tytojai, turiniu tų laiškų, bet 
uždrausta ir neleistina, — liep
ta net sudeginti. Na, tiek to 
su laiškų turiniu —■ nesunku, 
bus jums atspėti laiškų turi
nys. Kada perskaitysite mano 
rezoliucijų, ką aš žadu veikti 
per šiuos ateinančius 1937 
metus ir sykiu kviečiu jus, bro
liai ir sesės 'lietuviai, talkon.

1. Iš peties ir rfuo širdies 
remsiu pasiryžimas Vykdomojo 
Komiteto atstatyti Lietuvoje 
demokratinę tvarka. Remsiu 
žodžiu ir raštu; remsiu mora
liškai ir pinigįškai. žodžiu, bu
siu Vykdomoj p Komiteto neap
mokamas, nėsamdytas laisva- 
noris, Vykdomojo Komiteto 
agentas.

2. Moralinę ir piniginę para
mų teiksiu Lietuvos Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijai. 

Mes amerikiečiai privalom ne 
tik atnaujinti. prenumeratas 
“Laisvosios Minties”, bet dar 
būtinai kiekvienas iš musų (tu
rim patapti “Laisvosios Min
ties” laisvanoriai ir neapmoka
mi jos agentai. Turim išauklė
ti “Laisvosios ginties” didžiu
lę šeimų, kuri gelbės išblaškyti 
tamsų ir prietaringų Lietuvos 
kaimiečio protavimų. Supažin
dinti Lietuvos kaimieti su jo 
didžiausiu engėju kūno ir pro-, 
to; supažindinti kaimieti — 
atidarant jam akis nvatitrau- 
kiant uždangalų, parodant nuo
gų tikrenybę: kas kaltas jo am
žino skurdo ir vergovės!

3. Baigti Kupiškyje laisvų 
kapinių įrengimų, kad galėtų 
pasilaidoti gražiai ir pride
ramai, be paniekos kitų musų 
broliai ir sesės laisvamaniai, 
čia Kupiškėnų Kultūros Drau
gija, kurios valdyba ’ randasi 
Chicagoje, žadėjo šiais 1937 
metais tų j į garbingų ir kilnų 
darbų baigti. Ir aš įsitikinęs, 
kad darbšti, veikli ir sųžininga 
valdyba tųjį uždavinį prives 
prie apvainikavimo.

4. Panelė Mikalina Glemžai- 
te paaukojo 100 kopijų albumo 

(Kupiškėnų Vestu vninkai) ir. 
50 nuošimčių iš išparduotų ko
pijų albumo skiria statybai 
“Liaudies Namo”. Lietuvos Ku
piškėnų Komitetas statybai 
Liaudies Namo Kupiškyje turi 
jau ižde 240 litų. Trūksta daug 
dar, bet prie gerų norų tas 
darbas taps įveiktas ir Liau
dies Namas pasistatys Kupišky
je, tai kultūros tvirtovė, kurios 
nepajėgs sutriuškinti dangaus 
ir peklos galybės. Albumas 
kainuoja tik $1 — pusė tų pi
nigų eina iždan Liaudies Namo 
statybai.

Albumai jau išsiųsti iš Lie
tuvos Amerikon ir kaip greit 
gausiu, tai nevilkinant bus 
pradėtas albumo pardavinėji
mas.

Tai mano svarbiausias už
davinys šiais 1937 metais, tai 
mano rezoliucija. Meldžiu ne
suprasti, kad aš kitais švieti- 
mo-kulturos darbais ncintere- 
suosiuos ir neveiksiu. Atpenč, 
veiksiu, kol krutinėję širdis 
plaks, bet pirmon vieton sta
tau šiuos aukščiau paminė
tus keturis punktus ir prašau 
jūsų broliai ir sesės amerikie
čiai ateikit man talkon, nes

Ketvirtadienis, gr. 31, 1936
be jūsų atjautimo ir pagalbos 
užbrėžtos darbuotės 1937 me
tams toli nepastumsi pirmyn.

Ypač, broliai ir sesės kupiš
kėnai, pasidarbuokime šiais 
1937 metais švielime-kulturi- 
nime savo gimtos vietelės Ku
piškio.

Illinois valstijai 
$8,931,538

žemdirbystės departamento 
sekretorius Wallace pareiškė, 
kad federalė valdžia paskyrė 
$8,931,538 vieškeliams taisyti 
ir kryžkeliams įrengti Illinois 
valstijoj.

Pagarsėjusio gaisro 
sukaktuvės

Vakar, gruodžio 30 dienų, 
sukako 33 metai kai kilo Chi
cago j, Iroųuois teatre gaisras. 
Tame gaisre žuvo 605 žmo
nės.

Chicagos miesto moterų klu
bas pradėjo vajų, kad Illinois 
valstijoj butų įtaisytos maši
nos balsavimams.

Nusinuodijo Turtinga Našlė-- Šitaip Nereikia Elgtis

LIUDININKAS. — William B. Carr, 
kuris svečiavosi su moteriške, Mrs. Car
son pirm nusižudymo. Ji išgėrė nuodus jo 
akyvaizdoje. Naujienų-Acme Photo

PAGROBTAS. — Charles Mattson, turtingo Tako- 
ma, Wash., gydytojo, sunūs, kurį pagrobė žmogvagys. 

Naujienų-IIN Soundphoto

MILŽINAS VAGIS. — Detektyvas Thomas J. Walsh 
su “milžinu vagimi”, kurį suėmė Chicagos departamen- 
tinej krautuvėje. Jaunuolis, Joe Miller, yra 6 pėdų, 4 
colių aukščio.

ŠITAIP NEREIKIA ELGTIS. — Paveikslas parodo 
kaip nereikia elgtis jei turite šaltį ar jaučiate influen- 
zos simptomus. Nekalbėkite per telefonus, nedirbkite, 
bet eikite namo atsigulti.

NUSINUODIJO. — Dorothea Peterson, 
Carson, turtinga našlė, kuri nusižudė Chi
cagoje, išgėrusi nuodų su vynu.

Naujienų-Acme Photo
Naujienų-Acnie Photo

“ŽIEMA CHICAGOJE”. — žiema Ch ieagoje šįmet daugiau panaši į pavasarį 
negu į žiemų ir daugelis gyventojų eina pasivaikščioti parkuose. Paveiksle atvaiz
duotas japoniškas kampelis Jackson panke. o

R '

TEIS UŽ NUŽUDYMĄ. — Harry Obinger, (kairėj) 
kriminaliame teisme su žmona ir advokatu, S. R. 
Friedman, už nušovimų policisto, Martin Condon, ku
ris bandęs pavilioti jo žmonų.
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Part Two
No. 308

Motina Žemė 
ir Nauji Metai

Streikų Vadas mo taip pat nėra. Tas, kas dar 
prieš karą amerikiečių buvo iš
leista, tai yra tuomet buvo iš
leisti visi jo raštai, tai iki šiol 
nieko čia nėra atnaujinta. Ar 
tai nereikšminga!

V. Kudirka atrodytų plačio
je visuomenėje kaip ir pamirš
tas yra. Iš viso anų laikų rašy
tojai Lietuvoje nesulaukia datf 
prideramo jų darbų įvertinimo. 
Butų pusė bėdos, jei jau juos 
butų pakeitusi jaunesnioji kar
ta, jei ji juos butų žymiai pra
lenkusi, bet šito nebūtų galima 
tvirtinti. Atrodytų, lyg šių die
nų tie smarkus vyrukai, pavi
dale kad ir buvusio Palangoj 
burmistro, anų laikų rašytojų 
neprimyli... '

Ir taip lauksime vėl naujos 
bylos, žinoma, kaltinamasis bus 
keliems metams nubaustas sun
kiųjų darbų kalėjimo. O kas to
liau? ’ ! j

O toliau kaip paprastai bū
va, išeis iš kalėjimo. Pasitrins 
ir vėl išplauks į gyvenimo pa- 
viršį. Visuoinenė pamirš jo pa
darytas “nuodėmes,” atleis ir 
sutėiks jam progos gerai gy
venti.

Kai ptai? — sakysit jus. Oganoms nebūdavo jokio pasi- 
taipi labai paprastai. Tokių at-gailėjimo. Jas dažniausia nu- 

teisdavo baisia mirties baus
me — sudeginant ant laužo.

Dar praeitojo amžiaus vi
duryje — vyskupo M. Valan
čiaus laikais, žemaičiai sau- 
godavosi raganų. Ūkininkas, 
iš kur nors išgirdęs, kad ko
kia nors moteris yra įtarta ra
ganavimu, pranešdavo ir savo 
kaimynams. Tokios moteriš
kės niekas nenorėdavo įsilei
sti ne tik į savo namus, bet 
net ir į laukus. Vyskupo M. 
Valančiaus laikais ragąnavi-

lėti taip pat negalima. Jei Lie
tuvoje spauda bent kiek atvi
riau. galėtų rašyti, esu tikras, 
kad šitų šunybių skaičius žy
miai sumažėtų. O dabar šitie 
Vinco Kudirkos tilto patiltės 
didvyriai smagiai jaučiasi, nes 
nemato budrios visuomenės a- 
kies, kuri jų daraus kiekviena
me žingsnyje sektų.

Palinkėsiu jums linksmų žie
mos švenčių!

—Jūsų Keistas.

da rašė, o į jei oficiozinė spau
dai rašo — reikia tikėti...

Palangiškiai pečiais traukė ir 
vis sau šnabždėjo, iš kur gi pas 
tą burrrfisttą tiek pinigų gali 
atsirasti, kad jis tiek daug ga
li kortomis,'pralošti. Bet žinojo 
jį tautininku esant, todėl pini
gus skolinei Skolino net be jo
kių raščiukų; O gandai plito. 
Gandai plačiai ėjo, kad burmist
ras ne pagat savo pajamas gy
vena. Bet, - žinoma, visi tiej gan
dai buvo,, opozicijai suversti. 
Tai tik jie norėdami kompro
mituoti kiekvieną žymesnį tau
tininką visokius gandus ir nie
kus prasimano...

i Tiesą tarus, dabar opozicija 
mažiausia liukus visokius gan
dus platintieji kukli, ji taupi, 
nes yra kas ją pavaduoja.1 Pat
sai gyvenimas sukuria tokius 
dalykus dalykėlius, kad reikia 
turėti lakią fantaziją, kad tai 
iš anksto galėtum gandais su
kurti.

Na, kas galėjo tikėti, kad ta
sai numylėtas tautininkų pasta
tytas ir patsai tautininkas Pa
langos kūrorto burmistras 
Kraujalis išeikvos peš trisde
šimt tūkstančių litų savivaldy
bės pinigų!

Tik kaip SUj, paplitusiais gan
dais jau buvo sunku kovoti, 
jiems kėliau pakirsti, Palangos 
savivaldybės kasa patikrinta ir 
tikrai konstatuota, kad pinigai 
išeikvoti. O ,kiek tasai apsukrus 
vyrukas yra dar likęs šiaip 
žmonėms skolingas? Tur būt, 
bus kita tiek!

Sakykit, kas galėjo iš opo
zicijos drįsti tvirtinti, sakyti, 
gandus leisti,; kad šitas oficio- 
zinės spaudos reklamuojamas 
vyrukas bujį toks apsukrus ir 
visiems iš ( į)o nosies išeikvos 
•tiekiviguoiuefes pinigįj ,

žinot, ką Ši: surria reiškia? 
Tai bemažko Palangos miesto 
savivaldybės pusė visų metinių 
pajamų!

Kraujalis jau padėtas į kalė
jimą. Tautininkai jau spėjo jį 
iš savo itarpo išbraukti. Atseit 
išbraugti tuomet, kai prokuro
ras tą vyruką įkišo į kalėjimą. 
O tautininkai, jei jie butų ap
dairesni, turėtų daug, daug ką 
iš savo tarpo išbraukti! Bet 
kaip tuomet butų su nariais ? 
Jų skaičius turėtų žymiai su
mažėti... {

Taigi, kaip matote, burmist
ras Kraujalis nauja musų die
nų sensacija. Vėl bus teismas, 
vėl turės spauda rašyti.

Dabar pas mus toks jau spau
dos likimas. Ji gali tik tuomet 
rašyti, kai jau faktas įvyko! 
Ji negali dėl oficialių asmenų 
veikimo ne tik tikslingumo, bet 
ir dėl jų sąžiningumo net paa
bejoti.

štai suimtas tasai “garbin
gas” vyras/ burmistras, o spau
da dėl jo suėmimo jokių ko 
mentarų negalėjo parašyti. Ga
lėjo tik patį faktą konstatuoti, 
kad toksai vyrukas suimtas, ir 
tiek!

Taip lygiai, kaip seniau dėl 
šito vyro darbų tikslingumo 
spauda, žinoma, opozicinė spau
da, ir. nieko negalėjo pasisaky
ti. Turėti tai turėjo ką rašyti, 
bet ne nuo jos pareinamų są
lygą ji turėjo tylėti.

žodžiu, apseita be jokių sen
sacijų. Eilinis įvykis, trys kro
nikos eilutės ir tiek. Taigi, kaip 
matote, jei Vincas Kudirka da
bar butų gyvas jis turėtų ką 
rašyti! O jo tiltas dabar, tur 
būt, žymiai šaunesnis išeitų!

Vinco Kudirkos tautos him
nas kiekviena proga Lietuvoje 
iškilmingai dainuojamas, bet gi 
V. Kudirka iki Šiai dienai nėra 
sulaukęs savo raštų antros lai
dos, arba bent jo raštų rimtes
nio rinkinio. Visose ftiokyklose 
jo raštai nagrinėjami, eilės at

Žemaitijos raganą. Pral. Be
resevičius, kaipo vyskupijos 
valdytojas, vienais metais lan
kęs Žemaitijos parapijas. Vie
name nedideliame Žemaitijos 
bažnytkaimyje, užsibaigus iš
kilmėm, pral. Beresevičius 
ruošęsis važiuoti namo. Prie 
jo (vyskupijos valdytojo) 
staigiai prisiartino du raiti 
vyrai ir nusėdę nuo arklių 
kreipėsi ir prel. Beresevičių:

— Palaukite, palaukite, nors 
ketvirtį valandos, nes iš mu
sų apylinkių atveža seną ra
ganą. Antrasis raitelis dar 
pridūrė, kad ragana daug 
nuostolių žmonėms pridariusi, 
tad ją reikėsią smarkiai nu
bausti. \ Ir tikrai, nepraslinko 
nei pusvalandžio, kai prie vy
skupijos valdytojo namų pri
važiavo didelis vežimas. Ja
me šiauduose gulėjo surišta 
jau senyva/ išdžiuvusi mote
riškė.

— Ji, šita pati, velnių pa- 
gelba mus kerėjo — šaukė 
žemaičiai, rodydami į gulinčią 
moteriškę.

Vyskupijos valdytojas grei
tai susivokė ir čia pat padarė 
savo teismą. Jis priėjęs prie 
vežimo, pažiūrėjęs į moteriš
kę ir pusbalsiai prataręs kele
tą lotyniškų žodžių. Kaimie
čiai sekė kas bus toliau. Ta
riamąją raganą prel. Berese
vičius peržegnojęs dideliu 
kryžiumi ir tarė: Paleiskite 
tą moteriškę. Nieko nelaukęs 
prel. Beresevičius sėdęs į ve
žimą ir tuojau išvažiavęs.

žemaičiai nė kiek neabejojo, 
kad vyskupijos valdytojas ta- 
riamajai raganai jau bus atė
męs raganavimo garbę, tad 
nieko nelaukdami nelaimin-

atnešė lumos, ir visi jos gyventojai 
skausmuose išmirtų ir sušal
tų.

Bet Motina žemė to nedaro. 
Ne. Jai gaila tų gražių paimu, 
kurios taikiai auga pusiaujo 
šalyse, ir žaliuoja per ištisus 
metus. Jai gaila gėlių, kurios 
kas vasarą žydi darželiuose ir 
laukuose. Jai gaila medžių, ku
rie kiekvieną pavasarį apden
gia savo nuogas šakąs žaliais 
lapais, ir šnabžda jai dėkingu
mo maldą per visą vasarą. 
Jai gaila samanų, kurios au
ga pelkėse ir pilnai pasitenki
na savo menku gyvenimu. 
Jai gaila visų iitų gyventojų, 
kurie dėkingi jai/ už visą ką 
gauna, nors tai/butų menku
tė dalelė. -y

Bet, gal ir žmonės ne vi
sados tokiais bus. Gal, kada 
nors ir jie išmoks santaikoj 
gyventi ir būti dėkingais Moti
nai žemei.^Su tokia viltimi, mes 
ir pasitinkame Naujus Metus.

—J. šmotelis

xn-i5.

Paskutinės Žemaiti
jos Raganos Teismas

SU

ne-
ne-

Ją teise vyskupo M. Valan
čiaus įpėdinis

Motina žemė ir vėl 
mums Naujus Metus. Ji. keliavo 
virš šešių šimtų milionų my
lių; keliavo ištisus metus ir 
grįžo nepasivėlinusi nei minu
tės.

Dabar, kada mes pilni 
džiaugsmo ir vilčių skaisčiųjų, 
sveikiname Naujus Metus. Mo
tina žemė išėjo į naują kelionę. 
Nei sekundos nestabtelėjus, nei 
sekundos neilsėjus, ji leidosi 
pirmyn, kad nepasivėlinti 
sekamais Naujais Metais.

O žmonės nei ačiū jai 
pasakė. Dauguma gal nė
pagalvojo, kaip ir iš kur Nau
ji Metai ateina.

F

Motina žemė neieško sau 
garbės. Ji keliauja klaikiose 
erdvėse, be kelių ir kelrodžių. 
Niekas jos neveža, niekas ne
varo ir netraukia.. Ji sukasi 
aplink ir keliauja; tik saulė 
jai nuolatos šviečia ir mėnu
lis—lydi. Ji keliauja dideliame 
šaltyje; o kad nesušaldyti sa
vo vaikų, savo gyventojų, ji 
apsivilko oro rūbais, kurie yra 
šilti kaip kailiniai ir šviesi 
kaip krikštolas.

Jau tūkstančius milionų, o 
gal tuksiančius bilionų kartų 
ji keliavo, nešdama Naujus 
Metus., Kiek kartų ji dar ke
liaus, niekas nežino.

Bet ne vien Nauji Metai yra 
jos kelionių tikslas. Ne. Ji at
neša mums ir kitas metų įvai
renybes. Ji atneša pavasarį, va
sarą, rudenį ir žiemą. Jį neša 
gyvybę..ir energiją savo -gy
ventojams. Ji auklėja, peni ir 
palaiko k^eklviehą augalėlį ir 
gyvūnėlį. Ji suteikia mums 
maisto, vandens ir oro. Ji duo
da mums neįkainuojamus tur
tus: auksą; sidabrą, varį ir ki
tus brangius ir pudingus me
talus. Ji anglį pa^ęrčia į dei- 
montą; o pūvančius medžius— 
anglimi. Ji duoda mums aly
vą ir nesuskaitomą daugybę 
kitokio turto.

Ji nesipriešina, kada mes 
ardome jos lukštą ir plėšiame 
jos aruodus. Ne. Ji nieko mums 
nepavydi.

O mes? ... O žmonės, ku
rie daugiau negu kiti gyvū
nai ir gyventojai, naudojasi 
Motinos žemės turtais, kuomi 
jie atsilygina jai?

Vieni džiaugiasi nei patys 
nežinodami dėlko; kiti teršia 
jos veidą savo brolių krauju 
ir niekais paverčia jos turtus!

Pabludėliai!
Pabludėliams negana žemės 

turtų: jie norėtų apžioti ir 
praryti visą žemę! Bažnyčiose 
krikštyti pabludėliai—nekrik
štyti pabludėliai, abeji norėtų 
apžioti ir praryti visą, kas že
mėje yra geresnio! O bažnyčios 
laimina pabludėlius. Bažnyčiose 
penimi pabludėliai, teikia savo 
pagelbą kitiems pabludėliams, 
kurie už sklypą žemes išžudo 
tūkstančius ir šimtus tūkstan
čių žmonių! Bažnyčiose gyve
na pabludėliai džiaugiasi, ka
da pralietas žmonių 
sunkiasi j že: 
šia jos veidg

Homer Mratin, automobi
lių unijų, United Auto Wor- 
kers prezidentas, kuris da
bar yra Chicagoje ir ta
riasi su vietos darbininkų 
vadais streikų reikalu. Di
delis nuošimtis
Ii

automobi- 
darbininkų streikuoja. 

N.-Tribune Photo.

Senieji žmonės mėgsta pasa
koti, kad senovės Lietuvoje 
butą nemaža kerėtojų ir ra
ganų. Ardupuose užtinkama 
gana daug aprašymų, kaip 
anuomet būdavo teisiamos ra
ganos. Dažniausia tais laikais 
raganas įtardavo esant susi
nešusias su velniais, ir jų pa- 
gelba darant kerėjimus. Ra-

kraujas 
n4s lukštą ir ter- 
ir rūbą.

žemė keliauja ir

Palangos Burmistras Krau 
jalis Išeikvojo 30,000 Litu

VINCO KUDIRKOS SUKURTO TILTO TIPAI. —NAU- 
JAS SKANDALAS. —KODĖL TAUTININKAMS 
NEPATIKO DR. ŠLIUPAS? —KRAU J ALIS BUVO 
DIDELIS TAUTININKŲ VEIKĖJAS. —PRAŠVIL
PĖ PUSĘ SAVIVALDYBĖS PINIGŲ. ^-VISUO- 

' . MENĖS PINIGŲ DOROTOJ AI VĖL KARJERĄ 
DARO. .

DIDELIS TAUTININKŲ VEIKĖJAS. 
PĖ PUSĘ SAVIVALDYBĖS PINIGŲ

kenčia.
Ir geros valios žmonės dū

sauja ir kenčia.
Ir kenčia gėlės ir augalai.
Užtektų žemei pasipurtinti 

ir visas jos paviršius liktų tik 
milžiniškas kapinynas. Užtek
tų jai nusivilkti savo krikšto- 
linį oro rūbą, ir visa kas gyva 
sustingtu, kaip uolos gabalėliai. 
Arba ji galėtų iškrypti iš sa
vo kelio ir klajoti po erdvę, 
kur nėra nei šviesos, nei ši-

Nežinau, kaip dabar jaus
tųsi Vincas Kudirka, jei jis 
iš numirusių prisikeltų. 
Anuomet jo tiltą Lietuvoje 
statė kitataučiai. šitie kita
taučiai Lietuvos gerove nesi
rūpino ir stengėsi kaip galima 
daugiau į savo kišenes pinigų 
nuglemžti. Jie visokiais bu
dais tuomet teršė Lietuvos 
vardą ir stengėsi jos žmones, 
tikrus to krašto šeimininkus, 
nustumti tokion padėtin, kad 
materialiai ir moraliai skurs
tų ir niekuomet nemėgintų 
nepriklausomu gyvenimu gy
venti. Tai buvo tokie , rusų 
imperijos cariškos biurokrati
jos troškimai 
Lietuvos žmones. Vincas Ku
dirka šitai gerai suprato ko 
nori caro bernai ir savo sma
gia miklia plunksna smagiai 
“Varpe” pliekė jų kailį..

Betgi Vinco Kudirkos su
kurtas tiltas ir šiandien dar 
gyvas ir šiandien Lietuvoje 
panaši statyba eina. Beje, 
tuos “tiltus” dabar Lietuvoje 
ne kitataučiai, iš kitur atėję 
atėjūnai, stato, bet- jau savi 
žmonės, nepriklausomos Lie
tuvos piliečiai.

O kiek dabar Lietuvoje Vin
co Kudirkos sukurto tipo 
tiltės didvyrių prisiveisė!

Kažin ar dabar Vincas 
dirka dainuotų:

Lietuva tėvynė musų 
.didvyrių žemė... 

štai tik Šiomis dienomis 
garsėjo naujas “didvyris”.

Jau keletas metų atgal Pa
langos savivaldybė miešto 
burmistru buvo išrinkusi 
amerikiečiams labai gerai ži
nomą daktarą J. Šliupą. Jis 
kaip mokėjo ir galėjo, taip ir 
ėjo burmistro /pareigas. Bet 
buvo juo nepatenkintų, dau
giausiai nesitenkino valdo
muose organuose; mat, Dr. 
J. šliupas savistovus žmogus 
ir nelabai moka varžytis, kar
tais kaip kam tiesiog į akis

išniekinti

pa

Žinoma tautinin- 
Negi kitų pažiūrų žmo- 

bent 
parei-

Krauja- 
ir toms 

Čia

Ku

tu

iš-

ir piktą žodį pasako. Ar vie
toje, ar ne vietoje tasai žodis 
būva tartas, bet dėl šito jisai 
nesivaržo. šiems laikams to
kie žmonės nėra madoje. Rei
kalingi paklusnus moką savo 
nupmonę nuslėpti o tik kitų 
išklausyti.

Daktaras J. šliupas iš bur
mistro pareigų pasitraukė ki
taip tarus, nebuvo vėliau iš
rinktas. Palangiškiai norėjo 
turėti jiems artimesnį žmogų 
burmistrą bent Palangos gy
ventoją. Bet jiems buvo įpir
štas iš kitur jaunas vyriškis 
Kraujalis. 
kas.
gus dabar gali užimti 
kiek atsakomingesncs 
gas!

Palangos burmistru 
lis buvo paskirtas
pareigoms patvirtintas, 
jisai atvykęs kaip ir vainika
vo visą tautininkišką veikimą. 
Rašau tautininkišką, nes tau
tininkų Lietuvoje yra ir tokių, 
kurie nieko bendro sd tauti
ninkų monopolinėmis teisėmis 
nenori turėti.

Kraujalis buvo paskirtas 
Palangos rajono tautininkų 
vadu. Jam visur atsivėrė pla
čiai durys. Apie jo didelius 
ir mažus darbus tautiškoji 
spauda atsidėjusi rašė. Jį 
gaudė, ypač vasaros metu, ofi
cialiosios spaudos korenpon- 
dentai, darė su juo visokius 

. pasikalbėjimus ir rašė apie 
jo butus ir nebūtus nuopel
nus? Kraujeliu burmistru vi
si pasitikėjo. Tai bvo tauti
ninkų sferose numylėtas bur
mistras.

Rodos, kirvis kotą atitiko. 
Viskas gerai ir sklandžiai ėjo. 
Palanga iš spaudos atrodė, kad 
žydėte žydi. Ėjo vienas pageri
nimas po kito. Bent taip buvo 
spaudoje. Vasaroti susirinkę į 
Palangą savo akimis tų visų 
burmistro nuopelnų ir didelių 
darbų nepastebėdavo, bet spau-

sitikimų mes turime nemaža. 
Na, ir priminsiu jum, kad ir M. 
Yčą. Juk nuteistas, juk iždui 
ne vieną šimtą tūkstančių litų 
turi grąžinti, o jis sau švilpau
ja ir tiek. Važinėja, žinoma, ne 
savo reikalais į užsienį. Nese
niai buvo Varšuvoje užsukęs.

Štai antras, buvęs, vyriausias 
notaras Linartas. Kalėjime sė
dėjo. Tris šimtus tūkstančių li
tų privalėjo iždui grąžinti. Iš
ėjo iš kalėjimo ir gavo mono
polį kino teatrams Lietuvos 
croniką gaminti! Jis, tik jis 

Vienas, gy
venimo stambesnius ątsitikimus 
filmuoti ir jo pagamintas fil
mas iš Lietuvos gyvenimo visi 
cino teatrai turi privalomai ro- ! 
dyti!

žodžiu, žmogus iš kalėjimo 
išėjęs skurdo nemato. 1

Tai du stambesnieji atsitiki
mai. Jų butų galima ir daugiau 
priskaityti. Kaip •matote,, kaip 
kam gyvenime sekasi. Jiė ir 
kalėjime pakliuvę vilties nepra
randa. Oi jau iš kalėjimo išėję 
kartais visai gerai įsitaiso. Vi
suomenė, kaip matote, yra labai 
gailestinga, žinoma, toji visuo
menė, nuo kurios dabar priklau
so gyvenimo tvarkymas.

Kai anų’ garsių bylų serija 
pasibaigė, kaip kas lengvai at
siduso. Girdi, jau nenusimato 
tokio žanro bylų. O tai jau gė
da darosi. Ir štai naują turėsi
me. Tiesa, jau ne tokia garsi, 
mažesnė, ne toks didelis pinigų 
išeikvojimas. Bet juk tasai vy
rukas daugiau jų ir išeikvoti 
negalėjo, nes jų daugiau ir bū
ti negalėjo...

Pagaliau ir ne pati svarba. O 
svarbu, kad tokios garbingos 
savivaldybės, kaip Palangos ku
rorto, burmistras išdrįso šitokį 
šposą iškirsti, čia jau po Šluo
ta nieko nepaslėpsi.

Pagaliau, ir ne koks eilinis 
burmistras, bet vyras, kuris tu
rėjo pas aukštus ponus pasiti
kėjimą; vyrukas, kuris turėjo, 
palankią sau pozicijos visą 
spaudą. Vadinasi, piktos valios 
žmonės prie šių gyvenimo są
lygų labai toli gali nueiti1 ir 
daug blogo visuomenei ir įstai
goms padaryti*

Tai kaip matote, ir šiuo kart 
nieko džiuginančio negalėjau 
jums parašyti. Na, jei jau kada 
nors kas geresnio atsitiks, tai 
tikrai jums sensaciją padarysiu.

, Tikiu, kad ją esate geri Lietu- 
. vos patriotai ir visai neabejoju, 

kad norėtumėt iš Lietuvos džiu
ginančią žinią sulaukti.

Tikėkit ir manim, kad tikrai 
mintinai mokomos, bet V. Ku-' nesmagu šiokios rūšies naujie- 
dirkos gero gyvenimo aprašy- nas jums rašyti, bet jas nuty-

mas pradėjo išnykti net ir ta- moteriškę tuojau palei- 
Ifmijoše'/žžmditijos kampuosę.... . 
tik tada, kai pats 
nekartą žmonėms 
kad raganiai neturi 
Įviršgamtiškos galios.

Nors apie 1876 m. t. y. jau 
po vyskupo M. t Valančiaus 
(mirties apie raganas ir retai 
galima būdavo išgirsti, bet 
vis dėlto dar atsirasdavo leng
vatikių kaimiečių, 
raganų kerėjimo.

. Vyskupo M. Valančiaus įpė
diniui pralotui Beresevičiui galybė bebuvusi tik tamsių 
teko teisti bene paskutiniąją žmonių tarpe. Tsb.

vyskupas 
išaiškino, 

jokios

bijojusių
V

Taip tai paskutinei Žemaiti
jos raganai pavyko išsigelbėti 
nuo teismo, kuris būdavęs jau 
nė prel. Beresevičiaus, ar vy
skupo M. Valančiaus laikais, 
bet žymiai ankščiau.

XIX amžiaus antroje pusėje 
'jau imdavo susiprasti. .Jie 
'juokdavosi iš tariamųjų raga
nų ir tyčia liepdavo joms už
kerėti jų namus, nes jie jau 
gerai žinojo, jog raganavimo

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS!

Justin MacMch
President Standard Federal Savings 

Loan Association of Chicago.

2324 So. Leavitt Street 
Telephone Canal 1678

and
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Clevelando ir Ohio Žinios
NUBAUDĖ SEPTYNIASDEŠIMT SEPTYNIS 

AUTOMOBILISTUS. BUS BENGIAMOS 
DISKUSIJOS LIETUVOS KLAUSIMU.—SA
VOTIŠKAS ŠMUGELIS.—AUKRAUSTO PO
LICIJOS NUOVADAS.

Jau turėjo septyniasdešimt 
operacijų

MĄRION, OHIO. — Wayne 
Roszman, astuonių metų ber
niukas, jau tyrėjo septyniasde
šimt operacijų. Daktarai sako, 
jog tai nėra galas. Girdi, atei
tyje reikėsią ir daugiau opera
cijų. ’

Visos tos berniuko nelaimės 
prasidėjo nuo to laiko, kai prieš 
penkerius metus jis išsidegino 
gerklę lajum.

žuvo automobilių nelaimėje
Isabella Mimms, 40 metų am

žiaus, išvažiavo savo automobi-i 
liu pasivažinėti. Kai privažiavo. 
Northfield kelią, netikėtai su-i 
sidurė su kitu automobilium-i 
Susidurimas buvo tiek smar
kus, kad Mimms atsimušė ji 
langą ir jos gerklė buvo stikr 
lo perplauta. Bevežant į ligo
ninę ji pasimirė. 

/

Ima į nagą automobilistus.
Gruodžio 14 d. buvo tikrai 

nelaiminga automobilistams, — 
net 77 jų liko* daugiau ar ma
žiau nubausti už neatsargų va-, 
žiavimą. Keturi net liko pasiųs
ti į belangę, o iš kitų atimti, 
leidimai važinėtis automobiliais. 
Į bėdą pateko ir vienas WPA- 
darbininkas. Teisėjas buvo la-( 
hai nustebintas: girdi, tiek ma
žai uždirbi, o vis dėlto išgali su 
automobiliu važinėtis.

t

Kongreso rengimo komiteto 
susirinkimas

Kongreso rengimo komitetas 
gruodžio 11 d. laikė savo sut
rinkimą. Dalyvavo gerokas' 
skaičius atstovų nuo įvairių or
ganizacijų. Prisiuntė savo dele
gatus ir kai kurios naujos drau
gijos. Vadinasi, tos draugijos^ 
kurios iki šiol stovėjo nuošaly..

Šiame susirinkime buvo per
rinkta valdyba kitiems metams.1 
Visų atstovų nusistatymas bu
vo toks, kad reikia visais bu-’ 
dais padėti Lietuvos liaudžiai1 
demokratiškas teises atgauti.' 
Kad butų galima pinigų šukei-’ 
ti, tai nutaria netrukus koksi 
vakaras surengti. Tuo pačiu me
tu bus varoma agitacija ir po
puliarinama mintis, jog reikia 
kovoti dėl atsteigimo demokra-' 
tiškos tvarkos Lietuvoje.

Buvo kalbama ir apie viešų , 
diskusijų surengimą. Kaip (tik! 
bus gauta tinkama patalpa, tai; 
įvyks ir diskusijos. Tada galės1 
Gedimino “ordinisjtas“ atvykti; 
ir ginti Smetonos režimą, kurį! 
jis taip mėgsta garbinti. Tąs; 
ordino kavalierius labai mėgstą! 
iš pasalų kitus niekinti, tad te
gul jis ateina į viešą susirinki
mą ir ten parodo savo drąsumą.

i
Kultūros darželio valdytas ;

rinkimus J

Netrukus įvyks Kultūros dar
želio sąjungos susirinkimas. 
Metas tad tuo susirinkimu su^; 
sidomėti. Puo labiau, kad bus 
renkama sąjungos valdyba.

Tenka pasakyti, jog valdybo
je yra reikalingos permainos. 
Permainų jau daug kas pagei
dauja. Susirinkime su spren
džiamuoju balsu gali dalyvauti 
yisi tie, kurie yra aukoję dar
želiui dolerį su viršum. O tokių 
juk yra gana daug. Todėl, kai 
tik pastebėsite pranešimą apie 
susirinkimą, tai pasistenkite 
jame dalyvauti ir padaryt tvar-: 
ką- 1

Dalykas toks, kad kai kurie 
valdybos nariai pasidarę per
daug arogantiški ir nebenori su 
nieku skaitytis. Metas tad jiem; 
ragus aplaužyti, gal tąda pasi
darys labiau sukalbami.

pirma spjaudėsi, o dabar 
laižosi

Viena “aukšta aąąbą“ vaikš
tinėja pas lietuvius .biznierius ir 
verkšlendamas prašo garsinimų. 
Girdi, savo garsinimais jus pa
laikysite lietuvybę. Jei tas po
nas sakytų, jog palaikysite 
spaudą, kuri garbiną Smetonos 
režimą, tųi gal ir butų tiesa. 
Tegul tas popas prašo almuž- 
nos iš to, prieš kurį jis ant pil
vo šliaužioja.

Kad žmogus ieško biznio ir 
nori gyvenimą pasidaryti, tai 
visai natųrąlus dalykas. Tokio 
žmogaus aš niekuomet nesu lin
kęs1 smerkti- Tačiau su panieka 
tenka Žiūrėti j tą Asmenį, kuris 
biznierius .dar visai neseniai vi- 
šokiais budais niekino, o dabar 
laižosi prie jų ir prašo para
mos.

šįa proga pasakysiu daugiau: 
asmuo, kuris piemeniškai kitus 
niekina, nėra vertas paramos. ’

Katalikų susivienijimas 
įamžino medį

Gruodžio 13 d. Lietuvių Kul
tūros Darželyje įamžino medį iri 
L. R. K. Susivienijimas. Prie 
medelio padėjo bronzinę lentelę' 
su atatinkamu parašu.,

To įamžinimo iškilmėse daly
vavo gerokas būrys žmonių.1 
Buvo pasakytos ir kalbos. To
kiu budu darželyje dabar bus 
įamžinti du susivienijimai, r

Lietuvių darželis bus amžinąs, 
parniūksiąs. Po 100 ir daugi.,tu. 
metų lietuvių vaikai galės juo 
pasidžiaugti. G

■ 1 t

Trūksta angliakasių
M ARTINS FERRY, Q. — Iš 

čįa praneša, kad trūkstą ang- 
lįąkąsių. Per daugelį metų tai 
pirmas toks atsitikimas. Pa
prastai toje apylinkėje anglia
kasių būdavo per daug. Iš to 
tad galima padaryti išvadą, kad 
laikai tikrai gerėja.

Priėmė nedarbo biliy
Ohio valstija priėmė nedarbo 

bilių. Kad tas^bilius liktų įsta
tymu, tai reikalingas guberna
toriaus parašas. Nėra mažiau
sios abejonės, kad gubernato
rius bilių pasirašys.

<

Naujas skandalas
.Ohio valstijos prokuroras1 

Brioker iškėlė labai negražų 
yąistijos senato darbą. Per vi
są vasalą senatas nebuvo šuva-' 
Žiąyęs, o vienok jo nariai nusir! 
balsavo saa -po kelis šimtus do-, 
-lerią> taip sakant, “kelionės ir1 
sugaišto Jaiko“ išlaidoms. Vadi
nasi, paėmė atlyginimą ir už 
tuos susirinkimus, kurių nelai
kė. Jąi jau visai kvepia šmu- 

Į galiu. Senatoriai blogiau pasielk 
į gė, negu dagi SLA Kontrolės* 
i komisija, įpi nekveičiama da- 
i lyvauja Pildomosios Tarybos, 
i -posėdžiuose organizacijos sąs-' 
į skaitom vO tąs malonumas Bu- 
,i siyienijimui ganą brangiai ątsi-

dividendus- savo deporitoriams.' 
šiuo atveju išmokės' pusaštunto 
nuošimčio. Kaip sakoma, vis 
geriau, negu niekę.

Standard Bank užsidarė gruo
džio ip a., ’iąaj m.

Pradėkite Naujus Metus 
tinkamai

Pradekite Naujus Metus tin
kamai! O tai galite padaryti už
sirašyti pažangius laikraščius, 
būtent, “Naujienas” ir “Kelei
vį.“ Taip pat nepamirškite ir 
savo draugų. Praneškite man, 
ka$ yra linkęs gerus laikraš-' 
čiųs skaityti, o aš mielai patar
nausiu ir užrašysiu laikraštį.

šiandien pasaulis tiek mar
gas, tiek jame visokių įvykių, 
jog be laikraščio joks pro tau-' 
jautis žmogus' negali apsieiti. 1

Stambi vagystė
SANDUSKY, O. — Kiekvie- 

nais metais prieš žiemos šven
tes įvyksta jaugiau vągysčių. 
įšilai šiomis dienomis čia nuken
tėjo didęlė Normąn Ness dra
bužių Rpautuvė. Nąkitie^ metu 
iš jos buvo išnešta šimtas Vy
riškų kostiumų.

Sargas sako, jog tai galėjo 
atsitikti apie trečią valandą ry
to. Prįeš tai jis apžiūrėjęs krau
tuvę nieko blogo nepastebė
jęs. 7 į' . ■■

Banku dąrbinmkas išeikvo
jo kebas dešimtis tūkstan

čiu (dolerių
William A. Butler, 29 metų j 

amžiaus patikimas Central Na
tional banko darbininkas, liko 
areštuotas. Jis kaltinamas yra 
tuo, kad pasisavinęs $21,199 
banko pinigų. Banko vadovybė 
sako, jog tai dar nėra viskas. 
Girdi, juo labiau tikrinama, juo 
išeikvojimas siekia didesnės pi
nigų sumos. Esą, visai galimas 
daiktas, kad trukumas pasieks 
;50,000.

Butler prisilažinąs kad p^ii- 
gus besjfcfculių^daį
jnas biržoje. ..Mat, norėjo pra- 
tųrtėtį/ir pakįliuvp įSedą.

Apiplėšė Empire Cleąning 
kompaniją

Apsiginklavęs ir maskuotas 
banditas įėjo į Epipire Clean- 
jng kompanijos ofisą (1398 E.- 
115th St.) ir atėmė iš kompa
nijos manadžerio Kroriimerio 
penkis šimtus dolerių.

Drąsus plėšikas
Sakoma? kad yra žmonių, 

kurie mėgsta s,u ugnimi žaisti. 
Toks žmogus dabar pas mus 
veikia. Jis operuoją policijos 
nuovadose: vagia policininkų- 
drabužius jr ginklus. Iki šiol jis 
jau kelias policijos nuovadas 
ąpkraųs.tė. * ' -

Ne tik apkrausto tvarkos ir 
įstatymų dabotojus, bet dar ir; 
juokiasi iš jų: telefonuoja poli
cijai ii’ praneša apie savo gro-

■ ni'į.1 "tf1

KORESPONDENCIJOS!
11 įjuaij j'.įWBgW
Rockford, Ui.

Lietuvių laikomoje šokių 
svetainėje šiandien grieš 
Jurgio Steponavičiaus 

orkestras

■ If ’ niĮiiiin ■ I ("I J JI.

kad šiame susirinkime bus per
renkama klubo valdyba ir spren 
džiami reikalai, kurie liečia 
klubo gerovę.

Apsvarsčius klubo bėgančius 
reikalus, prieita prie neužbaig
tų reikalų, čia daug diskusijų 
buvo. Buvo keli įnešimai ir per
ėjo balsavimu, bet, rodos kad 
nėr taip svarbus, kadangi nepa
keičia dabartinės konstitucijos 
paragrafų. Maždaug jie nurodo, 
kad nariai ir pirmininkas griež
čiau laikytųsi konstitucijos.

Po to sekė Valdybos rinki
mas 1987 metams. Kitais me-

si vieni j imą, <tai teisinasi, jog pi
nigų nėra. Bet jie pinigų turi, 
kad j kino teatrą nuėję galėtų 
pažiopsoti. Turi pinigų ir kuni
gėliui aukoti.

Rockfordicčiai turės daug 
malonumo pamatyti ir išgirsti 
išgarsėjusį p. Jurgio Steponavi
čiaus iš penkiolikos muzikantų 
orkestrą. Mat, šiandien vakare 
The J}Jew Parairtont Ballroom 
patalpoje įvyks milžiniškas pa
rengimas Naujiems Metams pa
sitikti. Tame tad padengime ,da- , . ... ... .
lyvaus ir p. Steponavičiaus va- tals klub’° valdyba SUSK*es 18 
dovaujamas orkestras. 

' • , i ; i

Minėta šokių ąyetąlnė yra a- 
pįe p(enki°s mylios nuo Rockfor- 
do prie dariem ir N. Second 
iRoąd. Išėmus (įSčągos yajoną, 
(tąi, |tur bųt, yra didžiausia tos 
pušies svetainė visoje Illinois 
valstijoje. Ąpie tai kalba jau 
tas faktas, kad šokiams grindys 
sudaro aštuonis tūkstančius 
ketvirtajniškų pėdų. Šioje puoš
nioje ir erdvėje patalpoje gali 
tilpti pustrečio tųkstančio žmo
nių. Baras yrą šimto pėdų 11-

šeštadienio vakarais į svetai
nę gausingai susirenka šokių 
mėgėjai ir šiaip sau publika. 
Juo labiau, kad tais vakarais 
paprastai griežia išgarsėję or- 
ikestpai, kurie atvyksta iš įvai
riausių miestų.

Tenka pasakyti, jog,ši svetai
nė vietos gyventojams yra la
bai gerai žinoma. Tačiau mažai 
kas žino, kad svetainės šeimi
ninkai yra lietuviai. Vienok 
taip iš tiesų yra.

Taip, ir kai kurie lietuviai y- 
ra apsukrus vyrai, ir turi pa- 

* > ’ I* J
kankamąi pasirygno <bei drą
sos griebtis dideOJbiznio.

šeimi-
įA‘ -■(' A

Į) II.

Dvi kaimyninės Susivienijimo 
kuopos rengia "bendromis jėgo
mis vakarienę. Tai Carnegie 128 
ir Heidelberg 93 kuopa. Sau
sio U 4d. jos rengia vakarienę 
APLA 3-čios kuopos svetainėje 
(313 Center St., Carnegie, Pa. 
Rengimo komisija prašo visas 
kitas draugijas tą dieną nieko 
nerengti, o visiems tiems, kurie 
parengimą rems iš anksto ji ta
ria ačiū.

E. K. šiurmaitienė.

šių asmenų:
Pirm. Jonas Kuolas, vice-pir- 

mjn. Dr. J. Radžius, nutarimų 
rašt. ad. Matulevičius, fin. raš- 
tin. St. Simons, iždin. J. Kar
velis, (teisėjas J. Radžius;' iždo 
glob. A. Andriekus ir J. Gani- 
šauskas. Knygų reviz. St. Bart
kus ir J. Gustaitis, trustisąi B. 
Rakauskas ir P. Poška, maršal
kos P. Remeikis ir St. Barzdy^.

Po to buvo rehkami baliui 
darbininkai. Balius įvyks gruo
džio 81 d., Tumer Hali, Main 
ir 188th St.

Baliaus gaspądorium liko iš
rinktas St. Barzdys ir kiti veik
lus jąm pagelbėtojai. Nėra abe
jonės, kad balius nusiseks, nes 
visi klubiečiai ir šiaip svečiai 
bus ir sulauksime visi kariu ir 
linksmai naujų ir linksmų Nau
jų Metų.

Klubietis.

Carnegie, Pa
šiek tiek žinių iš musų 

kolonijos

Komitetas nutarta suorgani
zuoti ir tuojau buvo pasiūlyta 
priimti 
kurie, Balčikoniui pasiūlius, li
ko vienbalsiai priimti.

Į komitetą (tapo išrinkti šie: 
pirmininku Juozas D. Chamo, 
vice-pirmininku Antanas Pagie- 
gala, sekretorium Juozas M. Ka- 
minskas, iždininku Juozas Ga- 
bužis. Kiti komiteto nariai buvo ‘ 
pačių organizacijų delegatų ski
riami po vieną nuo organizaci
jos. Tokiu budu komitetas su
sideda iš 11 narių. Taigi jei at
eityje dar kokios organizacijos 
stotų į komitetą, tai ir jos tu
rės teisę paskirti savo narį į 
komitetą.

Be daugelio kitų dalykų, nu-

atatinkamus įstatus,

Binghamton, N. Y. . . Tk * l* į

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
Binghamtono Skyriaus, šaukta 
vietos lietuvių organizacijų kon
ferencija praėjo su didžiausių 
entuziazmu. Skyrius rengs Va
sario 16 d., Lietuvos nepriklau

somybės paminėjimą.

Kongreso Binghamtono Sky
rius suruoštų Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimą. Nu
tarta suruošti šaunus bankie- 
tas. Bankietas į^yks Lietuvių 
svetainėje su programa, prakal
bomis ir šokiais.

Vietos sąndarięčiai, kurie 
dažnai giriasi esą geri “demo
kratai,” konferencijoje nedaly
vavo. šiaip buvo atstovaujamos 
visokių pakraipų organizacijos.

—P. B. Balčikonis.

Už kilometrą

Lietuvoje.
dalyvavo 9 

organizacijos, 
atstovus jos 
įstojimo mo

ATSAKĖ
Civilis (šnipas): — Ar budri 

pas jus sargyba?
Kareivis: - 

viską girdžia.
—Ar daug kareivių yra jūsų, 

kuopoje?
—Kai visa kuopa žygiuoja, 

tai per du kilometru aplink že
mė dreba.

—Ką veikia jūsų kareiviai 
atliekamu laiku?

—Skaito ir mokosi kaip rei
kia kovoti su priešo lipais-

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Demokratiškai tvarkai 
atsteigti Binghamtono skyriaus 
laikinasis komitetas gruodžio 
20 d., Lietuvių, svetainėje, buvo 
sušaukęs vietos lietuvių organi
zacijų konferenciją.

Konferencija buvo sėkminga 
ir entuziastiška. Pareikšta pasi- 
rįžimas darbuotis dėl atsteigi- 
mo demokratijos

Konferencijoje 
vietos lietuvių 
prisiųšdamos 2Q 
sumokėjo $17.00 
kesčių.,

Konferencijos vedėjais buvo 
išrinkti P. Adomaitis pirminin
ku ir Juozas Kaminskas, sekre
torium. Kada mandatų komisi
ja tvarkė mandatus, tai pirmi
ninkas pakvietė P. B. Balčikonj 
padaryti pranešimą. Pranešėjas 
apibudino dabartinę Lietuvos 
žmonių padėtį ir kodėl ši kon
ferencija buvo šaukiama. To
liau sekė diskusijos apie reika
lingumą pastovaus 'vietos ko
miteto, kuris kooperuotų su 
Chicagoje. esamu Amerikos Lįe-< 
tuvių Kongreso komitetu.

Susilaukėme nedidelio šalčio 
bei Stpjego, kuris nuklojo žemę 
tarsi su pudra. Oras kol kas 
visai pakenčiamas. Jei nepablo-į 
ges, tui žiema bus visai gera. • 

Musų mieste bizniai pradėjo 
pusėtinai smarkiai augti. Kino 
teatrai dygsta, kaip grybai , po 
lietaus. Keturi teatrai jau ne
begali publikos sutalpinti, tad 
statomas jau penktas. Tas pen
ktas teatras bus itin puošnus ir 
didelis. Apskaičiuojama, kad 
jis atsieis apie vieną, milijoną 
dolerių. '

O iš kur tokia didelė suma 
pinigų gauta teatro statybai? 
Aišku, kad tAi skurdžių darbi
ninkų sudėti centai. Jie tjek į- 
pranta j “muyius,” bud be jų 
;tiesįog negali gyventi. Kai ku
rie geriau nevalgę būna, bet 
“mūviu” neapleidžia..

Kad (taip . .elgiasi čiagimiai, 
tai nieko stebėtino. Mat, jie 
pratinami iš pat mažens. Va
dinami, auga tokiose sąlygose, 
jog be “mūviu,” kaip žuvis be 
vandens, negali gyventi. Pasta
ruoju laiku ir ateiviai smarkiai 
pamėgo kino teatrus lankyti. 
Sekmadieniais daugelis iki pie
tų eina į bažnyčią melstis, o 
po pietų įtraukia į kino teatrą. 
Tokiu budu jie savo sunkiai už
dirbtus pinigus neša turčiams. 
Reikia pasakyti, jog taip elgiasi 
ir kai kurie lietuviai. Kartkar- 

buvo šauktas atviruką^, .to-; temis man su jais tenka suri- 
; tikti. Kai pradedi juos kalbinti, 

Susirinkimą atįdąr^ klubo' kad užsirašytų kokį darbinin- 
pirm. J. Kūčias prąnęšdamas, kišką laikraštį arba stotų į Su-

į įVienasoitosMB:» „ 1 A ftV

gąmotis Šios kolonijos gyvento
jas. Jis . yra $enąš ir patyręs 
biznierius bei didelis sporto mė
gėjas iy jo patronas. Jo mate- 
riąlės įr moralės paramos dęka 
čia per kelis metus veikė beis
bolo komanda, kuri populiarino 
lietuvių vardą tarp vietos gy- 
mtoM'. e A ū( yf <

Pono Petronio biznio partne
ris yra p. Povilasįšimaitis. Tai 
sumanus ir patvaras vyras, ku
ris, taip sakant,, visada yra ku
pinas optimizmo. Jis visada y- 
rą linksmai nusiteikęs.

Pažįstu p. Šimaitį asmeniš
kai. Jis ne tik yra sumanus 
biznieritis, bet ir nuoširdus 
žmogus; Ar gyvenimu glosto
mas ar kutenamas, jis yisada 
simpatiškas ir jo veide žaidžia 
šypsena.

Pidelė nelaimė
PORTSMOUTH, O. — 

dienomis čia įvyko didelė nelaL’ 
mė, kai į automobilį įtrenkė' 
traukinys. Automobilis, žinoma, 
liko į skeveldras sudaužytas. 
Užmušti buvo ir visi važiavu- ‘ 
šieji automobiliu. Būtent, Peter1 
Detty ir jo žmona, jų du vai
kučiai ir vienas svetimas.

-»-Jonas Jąrus.'

Šiomis

žvalgus.

Indiana Harbor, Ind.
Pasįlmką^ii^ųo Tklųbo suąirin- 

\ : / 'c iMS '

Gruodžio 20 d 
ksminimo Draugiško 
priešmetinis susirinkimas įyyko 
T. Yvanovo salėję. Susirinkimas

dėt. Pasilin-
Klubo

Specialus mokesčiai
Gruodžio jL5 d. įvyko specią-1

Gęo. P. Cunningham 1
OI5TRIBUTORJUS

Tukstančibi rado paleng-, 
vlniiuų. veliantiems ir 

skaudamiems muskulams1 
— su keliais ISsitryni mole.

PAIN-EXPELLER 
vaisbkženklip Inkaras yra 

^naudojamas per 70metUį

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mano Kostumeriams ir Pažįsta 
miems Taipgi Naujienų skaitytojams

MBS. S. A. NORGAILIENB
4459 So. Riehmohd St.

širdingi linkėjimai sulaukus linksmų
NAUJŲ METŲ

Visiems musų Rėmėjams, Draugams ir Pažįstamiems

LOVJSIKIS
KVIĘTKININKAS

3316 South Hahted St

Laimingu Naujų Metui
Visiems Draugams ir Kostumeriams.

lys balsąvįmai, kad butų gali-• 
ma nauji mokesčiai uždėti. Pa
siūlymas naujus mokesčius rink, 
ti praėjo. Tačiau kai visi mo
kesčiai bus sudėti į daiktą, <tai 
•vis dėlto namų savininkas šiek 
tiek laimės: jis mokės tris do
lerius mažiau tūkstančiui ne
kaip praeityje. O tai todėl, kad 
kitokie mokesčiai liko sumažin
ti.

Standard Bank mokės 
dividendus

Standard Bank, vėl paskelbė

■ ■. A. L A. US j
KKNAIS, pusgalioniais, 

AŠTUNTADALIAIS ir 
KETVIRTADALIAIS.
VISAPA ŠALTAS 

COIL ĄOXES R,ENRON

Prįfttfttpipe AJų Visokiems 
Reikokms.

50J7 SOUTH KIEĮDZĮE AVENUE
Phone PROspect 7565

------------- __T, _„----- r?.ĮI ■ !!■■————

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEĘNTH STREET BATH HOUSE 

008-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir ismalevotą—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dieną ir naktj. Sjvipųniąg Bool.

šękiąms, .pąrūais, Buųco ir įvairiems 
j, Privažiuoti galima Western Avė., Da- 
Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė.

.......... .-----------------------------------------j

.-»i! .• n ■ . .j. .T.'i.-'i’p-r;

Vestuvėms, 
vakarėliams 
men Avė., 1 
prię Leąvitt Street.

WEST SIDE HOTEL
JVALTĘR NEJ1FAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street

HOLLYWOOD INN
Savininkas J. YUŠKA,

2417 West 43rd Strept

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
Linkime Draugams, Kostumeriams .ir 

, Visiems Lietuviams

ARCHER AVENUE FURNITURE CO

4140 Archer Avė. Phone Lafayette 3516

■. ... 'V.....-........



Nykstančios tautos ir rasės

Amerikos

CmkŠ.

NAUJIENŲ
IŠKILMINGAS METINIS

i/AiinrnTiio 
■Kulį VLIl IHu

SAKALŲ SVETAINĖJETigro ir Eufra

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENYJ

V3$8no~Fcba7y 37tautų, kurių

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

žmones

GAKSINKITES 
NAUJIENOSE

obalsis dviejų vaikų sistema1
(kaip vokiečiai
kinder sistem”), vadinasi, kad

Pirmiausia čia paminėsime 
Amerikos indėnus. Visi žinome, 
kad prieš Kolumbui atrandant

patiemą imti... išmirti. Taip kai 
kurios tautelės ir daro.

Afrikoje baigia išnykti ma
žiausieji pasaulio žmonės — 
pigmėjai. Jų ūgis vidutiniai k 
maut yra 1 metras, taigi, ge-

fetų pasistengti bent Ii 
lų' apsaugoti, kad ta bu- 
IHįngos rasės liekana 

visai nedingtų nuo žemės vei-

išnykstančias tau- 
seniau buvo sukurę

Taigi, kaip atskiri 
gimsta ir miršta, taip ir tau
tos ir rasės iškyla ir vėl su
nyksta, užleisdamos vietų nau
joms tautoms, energingesnėms 
gajesnėms. Taip buvo senovės 
laikais, taip buvo ir vėliau. Pa
galiau, taip yra ir musų dieno
mis. Ir šiandien mes esame, 
nors dažnai nepastebimai, dau
gelio išmirštančių, išnykstančių 
tautų ir žmonių rasių liudinin-

nosi
nyksta, kitos, energingesnės ir 

įgajesnės, jų vietoje įsikuria, 
Amžinas judėjimas, šiandien 
baigia išnykti indėnai, pigmė
jai, o rytoj gal būt mes, baltie
ji žmonės. Kad taip iš tiesų ga- 

i Ii būti davinių jau šiandien ga
lima užtikti: baltieji išsigims- 

1 ta, jų gajumas nyksta. Baltoji 
išnykstanti rasė.

Baltųjų . buvo išnaikintos ir 
daugelis Australijos tautų. Jau 
visai , išnykę tasmaniečiai, ma- 
ori tauta ir kt. Tasmaniečiai 
gyveno Tasmanijos saloj, į pie
tus nuot Australijos žemyno. 
Buvo tamsios, pilkos rasės žmo
nės, gražaus kūno sudėjimo. 
Atradus Tasmanijos salų, į jų 
ėmė veržtis baltieji, naikinti j- 
vairiais budais vietinius gyven
tojus, kol šie, pagaliau, visai iš
mirė. Maori tauta gyveno da
bartinėje Naujojoj Zelandijoj. 
Tai buvo taip pat nepaprastai, 
gražaus kūno sudėjimo tauta: 
vyrai būdavo petingi, aukšti, 
gražus? moterys taip pat pasi
žymėdavo dideliu grožiu. Maori 
tautelė ypatingai gražiai, tie
siog meniškai mokėdavo išgra
žinti savo kūnų įvairiais pa
veikslais — tatuiruotis. Šian
dien maori tautos žmonių bė
ra likęs vos vienas, antras, o ir 
tų greitai nebeliks. Australijos 
žemynas taip pat vis tankiau 
apgyvenamas europiečių. Vieti
niams gyventojams nieko dau
giau nebelieka, kaip užleisti vie-

sako: “zwei

Pašauly viskas keičiasi, mai- 
vienos tautos miršta

Pagaliau prie nykstąnČiųjų 
rasių reikia priskirti ir... ]— 
tųjų rasę. Baltųjų rasę? — nu
sigąs daugelis. Taip, iš tiesų 
baltųjų rasę jau galima skirti 
prie nykstančiųjų rasių. Ir tai 
nėra kokie juokai, bet rimtų Beveik tas pats jau pastebė- 
mokslo vyrų gyvenimo faktais ta Vokietijoj. Po didžiojo karo 
paremti įrodymai: baltoji rasė Vokietijoj smarkiai ėmė plisti 
pradeda išsigimti ir nykti. Kai 
kurių baltųjų tautų nykimas 
(kaip prancūzų) pastebėtas jau 
praeitame anižiuję, bet ypač tas šeima turi turėti 2 vaikučius, 
nykimas ėmė pasireikšti po Di- Dabar jau pereinama prie vieno

aukštų kultūrų, jie buvo pasie
kę dideįįo galybės laipsnio, to 
dėl re 
kučius 
vusios

laiku gali pigmėjų visai nebe- džįojb karo, štai, šiuo laiku 
likti. Tuo susirūpino belgai. Bet Prancūzijoj yra 2 mil. šeimų, 
sunku tikėtis; kad kiek ilgei- kurios neturi nė po vienų vaikų, 
iriam laikui pavyktų pigmėjus Tas skaičius kasmet nepapras- 
dar sulaikyti nuo visiško išny* tai didėja, šeimų, kurios teturi 
kimo, o mokslui tai butų labai po 2, o dažniausia po 1 vaikų, 
svarbu, neš pigipęjai tėra vie- taip pat yra milionai, net dar 
nintelė žmonių rasė pasauly,1 daugiau, beveik kiekviena inte- 
kuri teturėtų tokį mažų ųgj. Iš ligentiškesnė šeima, šeimos, tu- 
tiešų, pigmėjai yra tikri žmo- rinčios po 3, 4 ar 5 Vaikus gali 
nes — nykštukai. j būti beveik ant pirštų suskai-

- y totuos. Sakoma, kad jei Pran- 
bal- Cuzij°n neįvažiuotų emigrantų 
nn- iš kitM *\-

gyventojų skaičius imtų nepa
prastai greitai ir smarkiai ma
žėti.

ram vyrui maždaug iki pilvo. 
Pigmėjai gyvena Vidurinės Af
rikos miškuose, vėrsdamiesi 
daugiausia medžiokle. Jie yra 
pasiskirstę į kaimelius po ke- 
liasdešimts žmonių. Yra' pačios 
primityviausios kultūros žmo
nės: jų kaimynai negrai už 
juos stovi kur kas aukščiau. 
Pigmėjai negrus laiko didžiau
siais priešais, nes šieji dažnai 
juos užpuldinėja, pagrobdami 
jų medžioklės grobį. Pirmiau 
pigmėjų gyvenamasis plotas 
kur kas buVo didesnis, dabar, 
nuolat užpuldinėjant negrams, 
jie yra nustumti j neįžengia
muosius miškus palei Kongo 
upę ir jos užtvarų Yturi (Bel
gų valdomose žemėse). Apskai
čiuojama, kad šiuo laiku bėra 
likę nedaugiau kaip 20 tūkstan
čių pigmėjų. Paskutiniu laiku 
jie pradėjo nepaprastai smar
kiai išmirti, taip, kad grfeitu

vaiko, o dažniausiai ir prie nė 
vieno, štai jau dabar Vokieti
joj yra vfrš 4 mil. visai bevai
kių šeimų. Gimimai kasmet ma
žėja. Jei taip eis ir toliau, tai 
iki 1975 m., kai^ manoma, Vo
kietijoj sumažės bent 15 mil. 
žmonių.

Tas pat vėl dedasi Anglijoj, 
tas pat Jungtinėse 
Valstybėse, tas pats Skandina- 
-vijoj. žodžiu, baltieji pradeda 
nykti; ateis laikas, kai jų skai
čius ne tik nebedidės, bet pra-- 
dės mažėti. O šalia to reikia pa
žymėti, kad nebaltosios tautos 
dauginasi gana sparčiai ir jų 
skaičius smarkiai didėja.

Taigi, gali ateiti laikas, kad ras^ 
ir baltoji rasė bus visai išny-’;. 
kstanti rasė. Gal būt apie mus 
kuomet taip pat kalbės, kaip | —- 
mes dabar kalbame apie išny- < 
kūšias

Sakoma, kad pasauly viskas 
keičiasi, mainosi. Tai amžinas 
gamtos dėsnis, nuo kurio nie
kas nėra laisvas: pasikeičia pa
sauly gyvybė, keičiasi, mainosi, 
įgyja kitokias formas ir negy
vieji daiktai. Pati žemės gyvy
bė taip pat nevisuomet yra bu
vusi vienoda: per milijonus 
metų ji keitėsi, mainėsi, evoliu- 
cijonavo, kol, pagaliau, ji pa
siekė tokias formas, kokias 
mes dabar žemėje matome. Ir 
iš tiesų, žemės istorija mums 
patiekia davinių, kad prieš dau
gelį milijonų ar prieš daugelį 
šimtų tūkstančių metų ant že
mes gyvieji padarai buvo, visai 
kitokį,, negu dabar yra: anuo
met gyventa milžiniškų gyvu
lių, šiandien įvairiausiais var
dais pavadintų, kurie ilgainiui 
išnyko, užleisdami vietų gražes
nėms, labiau pakitėjusioms že
mės sąlygom prisitaikiusiems 
gyvuliams.

Tas pats yra buvę ir su žmo
gumi. Iš geologinių iškasenų 
mes matome, kad gilios, gilios 
senovės žmogus yra buvęs visai 
kitoks, negu dabarties žmogus. 
Tik prisiminkime vadinamuo
sius Komo primigenius. Nean- 
dertalio žmogų, Homo sapiens 
ir kt., kurie jau turi žmogaus 
kuik> sudėtį, žmogaus kiaušų, 
tačiau vis dėlto dar žymiai be
siskiriančius nuo dabartinio 
žmogaus (Protiniu atžvilgiu, 
žinoma, čia nė palyginti nega
lima). Ir šitie visi, jei taip pa
sakysime, žmogaus pirmtakai 
išnyko, užleisdami vietų tobu- 
lesniems žmonėms.

Pasižiūrėję į tuos laikus, ku
riuos jau siekia istorija, mes 
vėl pamatysime, kad žmonių 
rasės ir tautos yra nuolat; mai
niusios: viena tauta, žiūrėk, iš
nykdavo, jos vieton? įsikurda
vo kita, energingesnė įy gyvy
bingesnė. štai prisiminkime se
novės egiptiečius. Tai buvo ga
bi, energinga geltonosios rasės 
tauta, pasiekusi anuomet aukš
čiausio kultūros laipsnio. Egip
tiečiai turėjo savo rašmenis 
(ieroglifus), savo raštų, buvo 
susikūrę savot tikybų, savo me
nų, net moksle buvo gana toli 
nužengę. O šiandien anos i se
nosios egiptiečių tautos nė dul-. 
kių nebėra likę: jų vietoj yra 
įsikūrę kiti (felachai, arabai ir 
k.). Taigi, tokios aukštos kul
tūros pasiekusi tauta ilgainiui 
ėmė sunykti, subirėti, 'kol, pa
galiau, beveik visai išnyko.

Mesopotamijos lygumoj, tarp 
dviejų upių 
to, gyvenusios tautos prieš) ko
kių 3000 - 4000 metų (maždaug 
tuo pačiu laiku, kaip.ir egiptie
čiai) buvo susikurusios taip pat 
aukštų kultūrų. Tai buvo šume
rai, asirai, chaldėjai, babilonie
čiai ir kt. Kur yra tos tautos 
šiandien? Jos taip pat išnyko, 
jų vietoj šiandien gyvena kitos 
tautos, kitos rasės.

Čia galima butų suminėti ir 
daugiau senovės 
šiandien nė pėdsako nebėra li
kę arba tik nežymus likučiai.

Kur šiandien bėra fenikie- 
čiai, lydai, skitai, kartaginiečiai, 
etruskai ir kt.? Tos visos tau
tos yra visai išnykusios. Išny
kusią tauta laikome ir lotynus 
arba romėnus, nors iŠ tiesų jų 
palikuonys šiendien yra prancū
zai, italai, ispanai, portugalai ir

Ameriką, joje gyveno raudono
sios rasės tautos, bendru vardu 
pavadintos indėnais. Indėnai 
gyveno abiejose Amerikose nuo 
pat šiaurės Ledjurio iki pat Ug
nies žemės salos. Jie buvo pa
sidalinę į daugybes tautelių ir 
giminių, kurios dažniausiai 
nuolat tarp savęs pešdavosi. 
Kai kurios tautos, kaip actekai 
dabartinėj Meksikoj ir nikai 
dabartinėj Peru valstybėj, buvo 
pasiekusios net labai aukšto 
kultūros laipsnio. Atradus Ko
lumbui Ameriką, jon ėmė verž
tis europiečiai, čia jie tuojau 
susidūrė su indėnais. Ispanai, 
būdami geriau techniškai gink
luoti, indėnus ėmė nugalėti. A- 
merikos žemės atiteko baltųjų 
valdžion. Vargšai indėnai buvo 
nugalėti, apiplėšti, suniekinti, jų' 
žemės, turtai atimta, o patys 
visokiausiais budais naikinami. 
Daug jų žuvo nuo baltųjų gink
lų, daug mirė nunuodyti degti
ne, kurią baltieji kibirais jiems 
pylė, daug užsikrėtė įvairiomis 
ligomis, kurių pirmiau jie visai 
nežinojo. Ir taip visu smarku
mu indėnai ėmė išmirti. Nie
kas tuo nesirūpino, dargi tuo 
net džiaugėsi, nes Jų žemės, 
nuo amžių gyventos, atitekdavo 
baltiesiems. Ir taip baltieji už
ėmė, pagaliau, ir visų Pietinę 
Ameriką. Ir indėnams nebeliko 
vietos. Ir todėl jie pasirinko pa
togiausių kelių: pasitraukti vi
siems į aną pasaulį. Ir taip 
šiandien iš anų skaitlingųjų, ka
daise abi Amerika apgyve
nusiųjų tautų bepasiliko vos 
nežymus likučiai, kurie jau gre
sia ir visai išnykti. Amerikie
čiai, pagaliau, tuo susirūpino ir 
įsteigė indėnams tam tikrus re
zervatus, kuriuose, baltiesiems 
uždrausta gyventi ir kuriuose 
indėnai gali gyventi, dirbti ir 
medžioti taip, kaip jų bočiai 
darė prieš daugelį šimtų metų. 
Tokius pat rezervatus yra įs
teigusios ir kaikurios Pietų A- 
merikos valstybės. Bet šiandien 
jau pažymimas liūdnas faktas: 
indėnai gana smarkiai nyksta 
ir rezervatuose! Vadinasi, nuo 
visiško išnykimo indėnų ir to
kiu budu nepavyko apsaugoti. 
Taigi, praeis dar keliadešimts 
ar šimtas metų 
dėnų ant žemės paviršiaus ne
beliks nė vieno. Kaip tokios 
tautos yra gyvenusios ant že
mės mes bežinosime tik iš is
torijos, iš tų pasakojimų, ap
rašymų, romanų, kurių tiek 
daug yra iš Amerikos nukaria
vimo laikų. Raudonosios rasės, 
žmonių ant žemės paviršiaus 
greit nebebus.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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man

John

Tel. Yards 0832BRITŲ MUZIEJUS
ori

marmuro

Shamet’s Tavern

$200.00 Vertės Dovanų $200.00

MlfSU SĖAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIURTOS Itt

URIAH KATZENELEGBOGENO

DAINA
Graži Kalėdų Dovana

Amerikoje augusiam jaunimui

KAINA $2.00
Knyga parašyta angliškai. Galite gauti

matyti 
čia gy- 
pasitai-

“LIETUVĖ NE 
LENKĖ’”

PRANAS JAKAVIČIUS 
SEKMADIENIO OPE
ROS PAŽIBA

GRAŽIAI PASISEKĖ BIJU 
NĖLIO CHORO OPERETĖ. 
SVEIKINIMAI VEDĖJAI 
ONAI SKEVERIUTEI

kėši svečiuose. Ten žada duoti 
dar penkis perstatymus.

M. KARČAUSKAS
5749 S. Whipple St.

atidarymas 
Maskvoje 
Valstybės 
(kurią ne- 
nacijona- 

vadovybė-

____________»________ __

SULAUKITE NAUJUS 
METUS PAS 

John poetus

LIETUVIU IR LATVIŲ LIAUDIES 
DAINŲ ANTOLOGIJA

• Ateikit ir susipažinkit su mūšų Nau
ju Kataliogu. Jus nusištebėsit kaip pi
giai ir gerai ities pad#ty’snfiė jūsų darbų

džiuotis pasirodymu musų lie
tuvio, Prano Jakavičiaus, kuris 
dainavo Germont’o rolę. Nors 
Jakavičius sirgo, turėjo didelį 
šaltį ir galėjo naudoti tiktai 
mažą dalį savo turtingo barito
no balso, tačiau ir ta maža da
lis buvo daug, daug reikšmin
gesnė ir geresnė, ne kaip viso 
kito ansamblio krūvon sudėjus. 
Pasirodžius Jakavičiui scenoje 
tuojau matėsi didelis skirtu
mas išvaizdoj, užsilaikyme ir 
abelnas supratimas reikalavimų 
artisto-dainininko.

Užsakymus i kitus miestus 
PASIUNČIAM PAŠTU.

Baigdama senus metus su 
mintimi — dirbkime ką nors 
dėl ko verta gyventi, dėl ko 
verta ir mirti; dirbkime ką nors 
parodyti, kad turime širdį ir 
sielą savyje — ir linkėdama 
geriausių Naujų Metų visiems 
liekuos —

klausimą jam davė: Ar 
prašytas į svečius? Tau- 
paaiškiho, -tad nebuvo, 
sako teisėjas, užsimokė- 
kelionę ir z dar užsidėsi 
bbrid. Tuo ir pasibaigė

musų 
įsigijo pats juodas 

šonkauliai nemažai 
nukentėjo. Prie viso to atva
žiavo dar policijos vežimas ir 
paėmė tautietį nakvinei šalto-

Pitfcite savO apielinkės 
krautuvėse

Kitą diėną piliečiui teko sto
ti prieš teisėją. Pastarasis tik 

■' . į .J, 4 .... ... J Jvienų 
buvai 
(ietis

Chicago Lawn—Nedaug 
nių iš šios 'kolonijos 
Naujienose, tačiau ir 
vena lietuvių ir visko 
ko jų tarpe.

Pavyzdžiui, štai kas 
Kalėdų dienoj. Geras 
tautietis atsilankė i

Ne visiems vienodi 
Kalėdų diedukas

Vienas iš svečių 
užtarti, tačiau tautietis apdo
vanojo jį juoda akim. Įsimai
šė (kiti svečiai. Kilo, kaip ir na
minis kuras 
[tautietis 
akis, ir jo

Muzikos žinių Vedėja
Nora Gugienė

Graži reprezentacija lietuvių 
muzikos mylėtojų, susirinkusi 
pasiklausyti Berardinelli mo
kyklos perstatymo obėrdš 
“Traviata”, turėjo labai di

dėliai, kiti — 
mokslo tįkslais. fcitupše kam
bariuose yra stebėtini ir įdo
mus palaikai, neseniai dar at
kasti chaldė j ų U re, Mezopota- 
mijojė, pūsiaukėlyje tarp Bag
dado ir Persijos įlankos, čia y- 
ra neseniai „atkastas Uro kara
lių kapas, kur buvo karalienės 
šub-ad kaulai, kartu su kitų 
žmonių, jos tarnų ir vergų, kau
lais, su aukų jaučių kaulais, 
su gražiais aukso ir sidabro dir
biniais.

Kitoje Vietoje randame palai
kus, surinktus Britanijoje, iš tų 
laikų, kada Britaniją valdė ro
mėnai. čia yra puikaus darbo 
rėžto stiklo romėnų vaza, iš ro
mėnų viešpatavimo laikų. Ka
daise kažin koks beprotis su
daužė ją į smulkius gabalėlius, 
bet ji nuostabiai atstatyta. Ji 
laikoma vienu brangiausių pra
eities palikimų.

Norintį pažinti Britų muzie- 
jaus turtų vertę ir svarbą, rei
kia jie matyti, reikia įsigilinti 
ir suprasti tuos sukrautus čia 
šaltinius, iš kurių pasaulio mo
kslininkai semia sau žinias.

—V. K. R«

mokėti. Pamatas paskolai pra
šyti buvo ( rimtas, tačiau po
ni# davė taihtą alsakyriią taip
gi: ji pinigų neturinti.

Tuomet musų tautietis, už
miršęs ir Kalėdų dieną ir vai
šes, pradėjo, kaip mes 
dagiai sakom, moterį plūsti, 

mėgino ją
“Muzika priklauso 

kiekvienam amžiui ir 
kiekvienam temperamen
tui. Ji yra instinktyviš- 
ka kūdikyje. Ji uždega 
linksmumą jaunystėje. 
Vėliaus gyvenime, ji y- 
ta nuolatinė inspiracija 
ir malonumas. Ir Visiems, 
net ir mažiausia atsie
kusiems, muzika suteikia 
paguodą, linksmybę, išsi
gelbėjimą... momentus 
žavėjimo, kuriuos niekas 
nepajėgia išsklaidyti...”

Ši už 
peačė 
Kalėdų šventės.

Bet reikia pasakyti, kad Ka
lėdų diedukas ne visuš vieno 
dai apdovanoja: vieniems pan 
ciakas saldainių prikernša, o ki 
tiems lovą šaltojoj parūpina.

—Vietinis.

' didelį dekoratyvumą ? į 
Egipte, rodos, Visa nurašyta jų 
ieroglifais, šventovėse ant sienų 
ieroglifai pasakoja apie senovės 
faraonus, apie krašto dievus, 
apie to krašto gyventojų žygius. 
Kapuose, kurių Stepas puošia 
keisti ieroglifai, paslėptos mu
mijos. Ant audeklo, kuriuo ap
suptos mumijos, keisti bf&iŽi- 
niai su mėlgišku formulių užra
šais. Per taikstančius tfiėtų e- 
giptiečiai vartojo tuos vaizdžius 
iefoglifą ženklus s#Vd mintims 
reikšti. Senovės egiptiečių* ra
sė nusilpnėjo, jos mokyklos iš
nyko ir jų tradicijos žuvo.

Vienas prancūzų rašytojas 
bandė atvaizduoti Egiptą pir- 
mame krikščioniškosios gady
nės amžiuje. Jis parodo skaity
tojui didelių šventovių griuvė
sius, nebelaikomus žmonių, ir 
tik kur-ne-kur senas vienišas 
kunigas, kartoj ąs senoviškas 

'maldas, kurių’ prasmės ir turi
nio ir jis pats nebesupranta. 
Jis šeria šventuosius krokodi
lus senoje Šventovės kūdroje. 
Tikrai taip if galėjo būti tais 
laikais, kada Nilo slėnyje žiu- 
go turtinga ir įdomi egiptiečių 
civilizacija. Apie 390 m. po Kr. 
Egipte jau niekas neberašė ie
roglifais. Niekas nebešinojo, ką 
reiškė tie keisti žmonių, paukš
čių, žvėrių ir įvairių figūrų 
vaizdeliai, ligi prieš šimtą metę 

■ buvo rastas ir išskaityta s Ro- 
Įžefbs Akmuo, kurs dabar gar-

BRIDGEPORT
Jocius užlaiko modernišką 
taverną antrašu 3313 S. Hals- 
ted st., kur Naujų Metų pro
ga bus didelės sutiktuvės su 
gera muzika ir skaniais už
kandžiais. Todėl p. Pocius 
kviečia visuš savo draugus, 
koštuhrferius fr pažįstamus 
atsilankyti ir linksmai pasi
tikti Naujus Metus.

(Apg.j

Nors nebuvau girdėjus Jaka- 
vičių dainuojant jau gan ilgoką 
laiką ir begalo įdomavau jo 
pažanga, kurią, esu tikra, jisai 
padarė rimtai studijuod&rrias 
per tą laiką, tačiaus, ėmus aty- 
don kokiose sveikatos sąlygose 
jis^i dainavo sekmadienį, nega
lima daryti išvados apie jo tik
rą dabartinį balso stovį, ir 
lauksime progos išgirsti jį prie 
geros sveikatos ir iš viso ge
resnių aplinkybių, kuomet pa
sidalinsime įspūdžiais jo studi
jų rezultatų. Tokią progą ro
dos neužilgo turėsime vienam 
savam parengime. Lauksime

Klaupsimas: Kokia žuvis ne
ėda ir neįplaukia, bet būna ar 
ti kitų žuvų?

Atsakymas: Sardinka blė 
kinėj.

$200.00 Vertes DotUnlj $200.00 

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA 
Rengia Metinį JuokingąKepurinįŠokį it 

Pasilinksminimus
CHiCAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 South Malsted Street 
Šeštadieni, Saiisio 2,19ŠI

Įžangos tikietai pas narius 15 c Prie durų —25c
PHdži# 7 valandą vakaro.

, Netankiai turime progos ra
šyti apie veikimus vaikučių 
draugijų, nedaug mes jų tetu
rime ir abelnai neužtektinai do
mės kreipiama į tuos nuo 5 iki 
15 metų vaikučius. Su jais 
dirbti yra nelengvas darbas, 
reikalaująs daug pasišventimo 
ir ištvermės, ir nedidelis skai
čius musų veikėjų gali pasidi
džiuoti viena ar kita ypatybe.

Tačiaus viena jaunuolė, pil
nai suprasdama reikšmę jau
nuolių lavinimo supratimui ir 
pažinimui gražesnių dalykų gy
venime, pati būdama rimta mu
zikos studentė ir turėdama tik
tai šeštadienio popiečius liuosus 
nuo kasdieninio užsiėmimo, sa
vų lekcijų priręngimui ir da
lyvavimui kelis kartus per sa
vaitę tai radio programuose, tai 
scenoje ir koncertuose, visgi 
matė svarbos ir reikalo ir ra
do galimybės imti vadovybę 
Bijūnėlio 'Choro, ši jaunuolė, 
kaip Visi žinote, yra musų vi
sų mylima ONA SKEVERlU- 
TĖ, ir už sutvarkymą, priren- 
gimą ir pastatymą operetės 
“Kalėdų Bazaras” praeitą šeš
tadienį ji užsitarnauja daug, 
daug kredito. Veikalas buvo jos 
pačios išverstas, scenerija, ku
ria galėtų džiaugtis ir Suaugu
sių pastatymas, buvo įdomi ir 
visais atžvilgiais atatiko baza- 
ro atmosferai, irgi buvo jos pa
čios sūkurta. Vaidintojai, dai
nininkai ir šokėjai matomai bu
vo rūpestingai prirengti ir visi 
atliko savo roles gražiai.

Malonu buvo pastebėti pačios 
publikos atsinešimą, ir džiaugs
mą šių vaikučių ir jų vedėjos, 
p-lės Skeveriutės, darbo rezul
tatais. Ir yra kuom džiaugtis, 
nes draugija, kaip Bijūnėlis, 
teikia vaikučiams galimybės 
įgyti tokio išsilavinimo, kokio 
jie negauna, nė namie, nė mo
kykloj, tokio išsilavinimo, ku
ris daug, labai daug reiškia 
padėjime pamato, ant kurio 
budavosis jų gyvenimas. Tėvai, 
kurie nesinaudoja progomis 
siųšti savo vaikučius į pana
šias Bijūnėliui draugijėles, 
daug žudo1.

Dar sykį sveikinimai Bijūnė
lio Chorui ir jo gabiai moky
tojai Onai Skeveriutei už ma
lonias valandėles suteiktas 
mums Kalėdų antroj dienoj. Aš 
užtikrinu Bijūnėlio narius, kad 
ateityje jums bus malonu pri
siminti tos dienos, kurias pra
leidžiate belankydami Bijūnėlio 
Choro repeticijas.

.............. VINSKAI
Sveikina visus su Naujais Melais ič itžkvieČia savo drati 

gus ir kosterius sutikti Naujus Metus prie geros 
muzikos ir skanių užkandžių VĖL'fUl.

BRIDGEPORT TAVffiN
S43O So. lUbUi St

NAUJIENOS
1739 ŠO. IIALSTED ŠTRĖET

Pašaukit CANAL 8500 it musų 
agentas Užeis įaš jUs su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą.

atsitiko' 
lietumis 
svečius 

pas vieną ponią. Rado namuose 
ir daugiau svečių. Ponia pa
vaišino visus, kaip ir derą Ka
lėdų dieną.

Pilietis pradėjo prašyti po
nią paskolint jam $500, ba rei
kia, girdi, morgičiu's už namą

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted Street Chicago, III

Didžiausios pasaulyje kolek
cijos, surinktos Britų muzieju
je, Londone, vaizduoja žmogaus 
istoriją, jo rankų ir proto dar
bą, parodo senovės žmogaus 
meną ir taip pat tą žmo
nių, kurie if dabar gyvena pra
dinę arba primityvią' civilizaci
ją. Šitoms kolekcijoms surink
ti reikėjo 182 metų stropaus ir 
rūpestingo darbo.

Gerai apžiūrėti Britų muzie
jų ir susipažinta sh saugoja
mais ten turtais reikia rie die
nų ir ne savaičių, bet ištisų 
metų. Yra žmonių, kurie per 20 
metų dažnai lanko muziejų ir 
vedžioja ten savo pažįstamas, 
atvykstančius iš provincijos į 
sostinę, ir vis tik nėra dar tik
sliai visko apžiūrėję.

Pirmutinis Žiuretihas dalykas 
turėtų būti Rožėtos Akmuo 
(Rosetta Stone). Kas nėra,,gir
dėjas apie išfabu egiptiečių raš
tą ir jfo ‘ didelį dekoratyviUną?

SVEIKINIMAS
Mary Lubertienė, 

kuri užlaiko Taverną 2042 SįO. Hal- 
sted sereet, sveikina visus draugas, 
prieteliūs ir pažjštamtrs su NAU
JAIS 1937 METAIS, linkėdama vi
so ko geriausio if užkviečia visus į 
Naujų Metų Sutikimo Parę.

ANTRA LIETUVAITĖ f 
KOPIA Į OPEROS 
DAUSAS

Skaitau “Musical Courier” 
aprašymą pastatymo operos 
“Rigoletto” Allenitown, Pa., ku
riame dalyvavo irgi lietuvaitė 
p-Iė Mariona Kiziutė rolėje 
Maddalenos (ta pati rolė, ku
rioje p-lė Katkauskaitė padarė 
savo debiutą Metropolitan Ope
roje). P-lė Kiziutė susilaukė 
prielankaus atšinešimo iš mu
zikos kritikų pusės. Kas gali 
žinoti, gal greitoj ateityje su
silauksime ir antros lietuvaitės 
Metropolitan Operos sąstate. 
To mes linkime p-lei Kiziutei.

LAIMINGŲ NAUJŲ
METŲ

Linkime Visiems Drau
gams ir Kostūmeriams

Linksmų Naujų Metų 
linkiu visiems draugams 

ir kostūmeriams

MICHAEL 
BARBER SHOP

207 W. 51st Street

KAS BUS
PIRMUTINIS?

Tūlas laikas atgal šiame sky
riuje minėjau apie komitetą su
sitverusį Lietuvoje, kad rūpin
tis sukėlimu fondo pastatymui 
paminklo atminčiai kompozito
riaus Česlovo Sasnausko, miru
sio 20 metų atgal. Kas iš muzi
kos mylėtojų ir koncertų lan
kytojų nepažysta šį didelį mu
zikos kūrėją iš jo “Kur Bėga 
Šešupė,” “Užmigo žemė,” “Kar
velėli” ir daugelio kitų jo dai
nų kurinių? Jo kontribucija 
lietuvių dainų rinkiniui yra la
bai svarbi. Vietiniai chorai ir 
atskiri dainininkai naudojasi ja 
beveik kiekviena svarbesne mu- 
zikale proga. Taigi, ar nebūtų 
gražu, kad kaipo įvertinimą šio 
turto ir palikimo musų naudai, 
muzikalės draugijos bendrai, 
atskirai ar šiaip susitvėrusios 
grupės iš pavienių menininkų 
surengtų šio paminklo pastaty
mo fondo naudai tam tikrą kon
certą. Jeigu mes norime sekti 
kitas kultūringas tautas jų 
gražiuose darbuose, tai kodėl 
nedaryti tą šiame atvėjyj?Žin- 
geidu, kas pirmiausia padarys 
tą iš lietuvių? Kompozitorius 
Juozas Žilevičius yra įgaliotas 
aukas priimti Amerikoje.

Toks antgalvis tilpo viename 
muzikos žurnale, su sekančiu 
pataisymu: “Paskutinėj laidoj 
mes rašėm apie Anną Kaskas 
lenkų tautos dainininkę. Tas 
buvo klaidinga. Nora M. Gugis 
praneša mums, kad panelė Kas
kas yra lietuvaitė. Visvien, kaip 
mes recenzijoj sakėm, ji turė
jo didžiausio pasisekimo”. Lie
tuviai jau ir taip labai mažai 
turi atsižymėjusių dainininkų 
svetimtaučių tarpe, ir tuos pa
čius spauda paskiria tai len
kams, tai kitoms tautoms, jei
gu tik nieks nepastebi.

Kalbant apie p-lę Katkaus- 
kaitę (Kaskas) teko skaityti, 
kad visi jos pasirodymai kon
certuose, kurie įvyko prieš ope
ros atidarymą, buvo labai pa
sekmingi ir iš visų kritikų vi
sur ji susilaukė gražiausių re
cenzijų. Pirmoje Metropolitan 
Operos sezono savaitėje p-lė 
Katkauskaitė dalyvavo Smeto
nos operoje “Parduotoji Nuota
ką” ne tik New Yorke, bet ir 
Philadelphljoj, kur opera lari-

a .......... . Į.'
Rašo NORA

Klausimas: Kas, turėdamas 
keturias kojas, loja ir lekia 
(skrenda)?

Atsakymas: šuo aeroplane.

Muzika Maskvoje
Daug daugiaus nekaip praė

jusiuose metuose, 
simfonijos sezono 
buvo pasekmingas. 
Simfonijos Orkestrą 
seniai įkūrė Rusijos 
lės dailės komisija) 
Je gabaus dirigento Erich Klei- 
ber UAd^rė saVoį debiutą su se
rija Beethoven’o kurinių, ši 
orkestrą yra pirmutinė tokios 
rųšies visoj Rusijoj. Ji buvo 
sutverta, kad padaryti galą ne- 
kuriems iki šiol silpnai egzis
tuojantiems ansambliams, ypa
tingai jų neturtingiems reper
tuarams, ir kad ugdytį naują 
ir malonesnį atsinešimą prie 
šių dienų muzikos.

HALL FOR RENT FOR 
ALL OCCASIONS 
LUNCH FREE 

, LADIES INVITED

1500 So. 49th Avė
Phone Cicero 3760 

CICERO ILL. \
Iri A; .n-,*;. - #

bingai laikomas Britų muziejų- čia smalsumo 
j e Lon done.

1 Rožėtos Akmuo yra tal juodo 
granito gabalas, apie metrą il
gio ir apie tris ketvirtadalius 
metro pločio. Jį rado 1799 me
tais Nilo deltoje prancūzas in
žinierius - karininkas Bouchard 
Vietoje, kurią vietos žmonės va
dina Rašid, o europiečiai Rožė
ta. Napoleonas, buvęs tuo metu 
sd savo kariuomene Egipte, su
žinojęs apie radinį, įsakė pada
ryti nuotraukas rastų ant to 
akmens užrašų ir išsiuntinėti 
jas Europos mokslininkams. Tų 
užrašų svarba buvo ta, kad gre
ta paslaptingo egiptiečių iero- 
glifų rašto buvo kitas užrašas 
dar žinomas europiečiams seno- 
novėš graikų kalba. ;

Mokslininkai ilgai dirbo ir 
galVojo, ligi galiausiai pasisekė 
išskaityti ir susekti senovės e- 
giptiečių rašto gramatikos tai
sykles. Napoleonas turėjo pasi
traukti iš Egipto, ir Rožėtos 
Akmuo teko Did. Britanijai, 
kur dabar ir yra rūpestingai 
saugojamas, kaip raktas, atida
ręs duris į senovės egiptiečių 
kultūros lobyną. Dabar jau ne
be paslaptis egiptiečių (tikyba, 
jų istorija ir literatūra. Susi
pažinus su pagrindinėmis egip
tiečių rašto taisyklėmis, buvo 
galima skaityti įdomus jų už
rašai ant šventovių ir rūmų 
griuvėsių sienų, ant papiruso. 
Rožėtos akmuo yra lyg ir slen
kstis, per kurį musų laikų isto
rikas ir senovės tyrinėtojas j- 
žengia į tolimą kultūringų ir ci
vilizuotų egiptėnų praeitį.

Kitame Britų muziejaus kam
bary yra svarbi Elgiho hiarinu- 
ro kolekcija. Ją rinko lordas El- 
ginas, buvęs britų ambasado
rius Turkijoje 1799 m. Daug tų 
marmuro statulų ir architektū
ros pavyzdžių pareina iš graikų 
Akropolio Atėnuose. Anglas 
dailininkas Haydon sako apie 
j uos: “Įeidamas' šitų 
šedevrų kambarį nulenkiu gal
vą didžiajai sielai, > kuri juose 
slepiasi ir dėkoju Dievui, kad 
leido man jubs matyti... žmo
nės iš tolimiausių pasaulio kraš
tų matys tą senovės tobulo me
no šventoVę ir ilsėsis jo grožy
je.” Reikia žinoti, kad tais lai
kais,. kada lordas Elgirias pra
dėjo rankioti tas graikų meno 
liekanas, Atėjiu (Akropolyje bu
vo turku kareivi^ stovyklos, 
Bartetorie buvo musulmorių mo- 
šką, o gražiausiuose senovės 
graikų trobesiuose buvo turkų 
parako/sandėliai? Visa tA vieta 
buvo bombarduojama is juros, 
ir nemaža brangių merid kuri
nių jAu buvo žuvę. Be to turkai 
daužė lAairmUro statulas ir malė 
jAs /čeifeėĖtbi įvairiems pasta
tams remontuoti. Jei Elginas 
nebūtų surinkęs tų daiktų, ku
rie dar buvo išsaugoti, tai ne
daug šiandien ir težinotume a- 
pie. graikų meną. į

Įdomus kambariai, kur yra 
surinktos mumijos^ Teri visada 
daug lankytojų: Vieni jiį eina
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Teisybes MylėtojųAtskaita

Priešmetinis susirinkimas
Steponas Narais.

uis

that i

S. A. BRENZA

metų

Moteris nusinuodijo

Traukia miestą teigimui

JUS
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madness. 
which i s

THE WORLD AT 
A GlANCE

aš nebūčiau 
draugystę j 

Chicagos lie-

Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems 

Lietuviams!

Draugystes metinis vakaras 
jau čia pat. Vakaras įvyksta 
šeštadienį, sausio 2 dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj 7 
vai. vakare. Vakaro darbininkai 
bukite laiku.

Grųodžįe 13 į. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj įvyko Teisy
bes Mylėtojų Dr-stės priešme-: 
tirus susirinkimas. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Nutarta daug 
svarbių dalykų Dr-stės reika
luose įr išrinktą valdyba 1937 
metams iš sekančių ypatų: J., 
Baįchunąs pirmininkas (sena
sis; P. Killis nekandidatavo) 
į. Raceiče ’vice-pirmininkas, D. 
A. Kaulakis protokolų sekreto
rius (senasis Steponas Narkis 
nekandidatavo), J. Rachunas iž
dininkas, F. Kasper finansų 
raštininkas, Z. Grigonis kont
rolės raštininkas, P. Juozapavi
čius kasos globėjas, L. Yucius

Teisybės Mylėtojų

Gražus 12 puslapių kalendorius 1937 na. laukia 
dykai. Esate kviečiami atsilankyti į

Kaip žuvis bevan- 
dens, Mg geras 
lietmig te 
m” rofaretį tefe

Policija šiuo laikuJ gaudo pė
das vagilio, kurs yra pasirin
kęs savo darbuotei laidotuves. 
Paprastai jis pavagia gerų 
ploščių arba kailinius kurio 
nors iš grabnešių arba iš mi
rusių giminių, o vietoj paimto 
drabužio palieka nudėvėtus rū
bus.

II Budrikas Sveikina Visus Lietuvius 
JSj Radio Klausytojus, Kostumerius ši 

ir Draugus su Naujais Metais

1,094 miesto samdiniai Iškė
lė bylą teismuose Chicagos 
miestui. Jię reikalauja, kad 
jiems butų atmokėtos sigmos 
pinigų, k^9Ris jų algos ta
po nukapotos 1.9,32-$3“$4-35 
metais dėliai stokos fondų.

Viso ' tieieško iš. 
miesto 880,695. Kai jcurių 
kitų miesto .departamentų sam
diniai rengiasi iškelti antrą pa-1 
našią bylų, ieškodami atlygini
mo ųųq 800,000 iki 1,000,000 
dolerįų.

Laimingų Naujų Metų Visiems Kostumeriams 
ir Draugams Linki

JOHN FEROWICH 
4357 So. Cainpbell Avenue 
WM. FEROWICH, Suims

Gryno pelno liko .....   $78.35
Pinigai pasiųsti į Pittsburghųi 

gruodžio 21 d. 19.30 m,. Iždiniu-; 
ko vardu A. S. Marculaitis gau
ta kvitą su padėka.- s ’

Aukavusieji dovanas bązaruį/ 
kurs įyyko gruodžio 5—6 d- 
1.936 m. Sandaros svetainėj:

M. Alijošiai te
J. Zalimienė
E. Valuzienė
K. Virkitis
P. Krivickas
N. Medąlinskąs
K. Kasper
K. Balčiūnienė
F. Selemonavičius
J. Kulis
J. P. Rakštis (Ęaltic Imporf

Mrs. Dorothea Peterson Car- 
Son, duktė turtingo PMahoma 
yalstijos biznieriaus, praėj usio 

y^ka^ę mi
rė. Daktaras joseph McAuliffe 
pripažino, kad moteris mirusi' 
dėliai Širdies atakos; tačiau ki
tas daktaras, būtent 'Gląrence 
Muehlberger, pareiškė radęs! 
ženklų, jkurįe liudija, jogei ji 
nusinuodijo.

-Tuo laikų, kąi moteris mi
rė, jos apartamente adresu 5311 
Oakdale ąyeųųe syečjavosi Wil- 
liam B- Čarr, 140,0 Lake Shore 
driye. ¥

fist—those are būt part of 
this madman’s giant blows at 
liberty and democracy in the’1 
interest of wild, drunken na- 
tionalism. «

If the German Hųn of 1914 
menaced Western civilization, 
then the Hitler Hųn menaces 
world civilization today.

teisybiečius-es ir lietuvių dien
raščius su Naujais • Metais ir 
yelijų kųogeriausių pasįsekįmų.

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės sekretorius

M. Benekaitienė
V. Stasiulis
Stąr Store
A. N. Juneyičįa
M. Adomaitis
Jos. Budrikas
J. Budrikienė (Jewelęry

Store) t
P. Leasas 1
Halsted Ąrmy Store
J. Maskoliunašv
B. Kann
Ramova Tavern
P. K. Maldų
K. P. Sirus
daros Millenery
Progress Furniture Store
Bernice Dress Shop
O. Steponavičienė
O. Daraškiene <
M. Daraškiene (Dowagiac,

Mich.)
C. Kukas (Dowagiac, Mich.)
D. Synkewich
Bridgepprt Pharmacy, F.

Shim.kus,
Urba Flower S.hųp
U. Gudas
P. Dambrauskas , »

A. Jankonis
Ą. JJruežis
D. Rutkauskas
A. Cibulskienė
K. Tolvich
Ą.
S. Dąugelavicze
B. McKepnąs
S. Lemer
M. Domikienė
M- Dambrauskienė
F. Mąrtinkus
P. Barskis (Furniture store)
Lewis Styje shop
A. L. Dayidonienė
M. Mikasienė
A. Zalatorius
J. Vaitkus
Peopjęs Furniture Store
J. Gulbinienė
K. Beinarauskienė
A. Kiserauskienė
.0. kalesnė
y. Bagdonas
Builders Supply (Zolpiai)
J. Bartašius
J. Lukas
P. .Janušaitis
JJ. Ma?eliauskienė
B. Apolienė
D. Piyarupąs
M. Puidokienė
Ęooseyelt Furniture Store ,
Margutį^ ,(4- Vanagaitis iy 

L. Vahagaįtienė)
O. Baniulienė
M. Kasparienė
p. Šidlauskienė
p.

Budriko Krautuvę
3417 S. Halsted St.

Tcl. Boulevard 7010

Viso įplaukų buvo $110.62 
Išlaidų viso buvo...... $32..27!

of that new Ręich. 
Hitler attains those 
his appetite will in- 
like that of the tiger 

which had tasted human blood. 
How will Hitler get what he 

now wants? First by making 
Germany into a terrible en- 
gine of aggression. This he 
has already done by ruthless- 
ly eradicating all Jewish ele- 
ments; by destroying Parlia- 
ment, political parties, and 
other agencies that oppose 
liim; by uniting the German 
people through a falše doc- 
trine of racal superiority; by 
increasing the birth rate to 
produce more cannon fodder; 
and finally by building up a 
powerful war machine.

With his tremendous engine 
of conųuest essentially ready, 
Hitler movės svviftly toward 
his goal—a gigantic land grab. 
His propaganda against Russia, 
with his mouth watering for 
the vast raw materials of the 
Urals, the rich forests of Si- 
beria, the immeasurable grain- 
fields of the Ukraine 
his first step. The second į is 
his pact with Japan and ItHly 
allegedly against Commumsm, 
būt reall^ against his neigh- 
bors immediately to the east.

Crushing France, “impla- 
cable, deadly enemy of the 
German people”, casting out 
humanitarisnism and justice, 
destroying freedom of every 
sort, glorifying the mailed

manęs priklausančių priežasčių 
apleidžiu valdybos štabų ir pil
nai pąsitikiu, kad dabartinė 
valdyba palaikys draugijos vai
rą taip geroj tvarkoj, kaip ir 
iki šiolei buvo.

Ačiuoju valdybos nariams, su 
kuriais man teko dirbti, už san
taiką ir gerą kooperavimą 
draugystės reikaluose, o labiau
sia draugams St. Chapui, J. 
Byanskui, F. Kasperui, . J. 
Yushkewitz, J. Rachunui ir P. 
Killiui, su kuriais daugiausiai 
prisiėjo dirbti sunkesnius ir at- 
sakomingus draugystės darbus. 
Ačiuoju visiems -lietuvių dien
raščiams, 6 labiausiai “Naujie
noms”, be kurių 
galėjęs pastatyti 
trečią vietų tarp 
tuvių draugijų:

Varde 
Dr-tės vaidybos sveikinu visus yra naudingo?.

Sveikinu su Naujais Metais Visus Savo Pacientus 
ir Draugus ir Veliju Visiems .Geriausios Laimes

DR. J. J. ŠIMKUS
DĖNTISTAS

1821 So. Halsted St. Tel. Canal 0257

Marš Runs Our Movies
Marš, god of slaughter, runs 

our movies, so far as pictures 
showing the horrible realism 
and stary tragedy of war is 
concerned. Curiously enough, 
not American būt foreign wąr- 
lords dec ie that American 
movie-goers shall not see films 
which tell the trulh about the 
red-handed slaughter of Marš, 
buth that such movie-goers 
shall see only the pictures that 
glorify the national 
the mass murdė r 
war today.

The Lošt Pątro.1, 
tance, was thrown out bęcause 
Hungary objecfed that “it is 
a pacifist type, and also sho.ws 
the horrors of war.” THE 
MAN WH0 RECLAIMED UIS 
HEAD was kept out of Persią 
as “anti-militaristic”. When 
Germany threatened to ban 
all pictures Corning from the 
MGM studio, that movie com- 
pasy cravenly abandoned “lt 
Can’t Happen Here.” Warner 
Brothers were well along įn 
filming FORTY DAYS OF 
MUŠA DAGH, a literary clas- 
sic, when Turkey, supported 
by England, forced that film 
company to drop that pictpre. 
Natu’rally, Italy and Japan 
turns thumbs down on any 
pictures even faintly against 
war. “Anti-milįtaristįc” is the 
objection to all these films.

With us American movie-gor 
ers paying about three times 
as much into the coffers of 
American film companies as 
do the peoples of all other na- 
tionS, why should we let for
eign, militaristic governments, 
which are pųshing the world 
into the red abyss of war, 
say what pictures we are to 
see? Hovv much longer will we 
play the sucker to foreign 
war-lords and American mo- 
tion picture companies?

What does Hitjer want? M 
big land grap to the east, 
chiefly at the expense of Au- 
stria and Czechoslovakia, of 
Russia and the little Baltic 
border statės likę Esthonia and 
Lithuania. Hitler also wants 
to expand the Reich to include 
all Germans now living in Eu- 
rope, and to coordinate all 
Germans in the world into the 
Service 
When 
things, 
erease,

Nąrįai-ės jsitėmykite, kad 
pągąl priešmetįnio tarimo kiek- 
yjenąs dalyvavęs baliuje narys 
mokės tik po 75c už tikietus, 
nežiūrint ar tikietai parduoti 
ar ne. Tie nariai, kurie vakarę 
nedalyvaus, mokės per finansų 
knygą 'vienų dolerį. Todėl visi, 
kųrię dalyvausite vakare, būti
nai užsiregistruokite pas sekre
torių ir užsimokėkite 75c. Ku-' 
rie jto nepadarys, bus priskai- 
tyti prie neatsilankiusių.

Draugystės stovis
Paskutiniame knygų peržiū

rėjime pasirodė, kad draugys
tės stovis yra geyas ir džiugi
nantis, nes per. 1936 m. drau
gystė .paaugo ant $935.65. • -.i „ ■ / ■ , v » . ■ ■ * ’ ' ' ' ■< i

Pradedant 1936 m. draugys
tės abelnas turtas buvo $20,- 
593.52. Pradedant 1937 metus 
abelnas tuntas yra $21,529.17. 
Mirusių narių 1986 m. yra 10. 
Gerame stovy draugystė turį 
586 narius.

Sekretoriaus žodis 40
Man teko išbūti 10 

Teisybės Mylėtojų Draugystės 
Valdyboj. Per tą laiką teko 
sunkiai padirbėti. Visą laiką su 
valdyba ir eiliniais nariais-ėmis 
palaikiau draugiškus santykius. 
Dąhąy dėl taną tikrų ne nuo

Išgirskite Budriko žymius programas:
WHFC, 1420 kil. KĖTVERGO vakare nuo 7 iki 8 yąl 

Pasikalbėjimas Tėvo su Sunum.
WCFL, 970 kil. NEDĖLIOJĘ nuo 7 iki 8 vai.

Žym| orkestrą, pakulai.
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

Su augšta pagarba,

Lietuvių Moterų Piliečių Ly-< 
ga rengė bazarą, -kurs įvyko 
gruodžio 5—6 dienomis Sanda
ros svetainėje. Pelnas skirta 
Pittsburgho universiteto Įietų^ 
vių kambario naudai, čia talpi-, 
name pilną sąrašą aukavusių ir: 
pilnų atskaitą: ,

Įplaukų nuo pardavimo įvai
rių dalykėlių buvo viso $69.0(2; 
Prie gėrimų bufetas .... $33.85

Aukavo sekantis ąsmepys;

S. B. Komaiko ........... $2.00>
J. Pawlavičius ...............  2.00
Ji P. Ridikas .......   1.00
O. Miknaitis .... ;.......... . 1.00
J. P. Ewaldas ..............  1.00:
Smulkių aukų surinkta .75

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu 
tams,

Visiems Savo Pacien-
Draugams ir Visiems 

Lietuviams!

■ . ................ . |J|| II, . ....... ...............<W|IIIĮ I

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

What Hitler Wants 
Marš Runs Our Movies

What Hitler Wants

E. Neteskienė
p. Žickienė
L. Višniauskienė
M. Bertąshius (męat mąrket)
M. Narvidąs (Bakery)
P. Gribienė
M. Kishonas
C. Norkęt
J. Matulevičius
G. Paukštis
p. Lekienė
B.. GowĮip
A. G. Kųrtąnas ^Pharmący)
J. L. A. Urmąn
P. Zimmerrnan (Beaufy ; 

shop) į
A. Belskis (Pharmacy)
O. Paulauskienė
,0. Vąjanęieuė
p. Kplalięnė
A. Mįscikųitienė
K. Ketųrųkienė
S. Wędmmwte
r. Vjskauskas
O. Jukniene
Ę. Gintųutiehe
O. Striskiene >
S. Petrauąkaitp
O. Kvietkienė
e. Schimmei
H. pąuds
Ą. Žalpienė
M. Vįsęiuliene
p. Beimeue
J. Milkin^ue
M. Ęndziulienč
B. Vinčkunas
Ą. Paukštys
A. Pailidonieiiė
J. Andrųlienę
p.
Lietuviu Moterų Piliečių Ly

ga taria širdingiausią pądėką 
visiems, kurie prisidėjo su dor 
vapomis ir aukomis prie šię 
bazaro, taipgi^ visuomenei u? 
atsilankymą, laikraščiams u? 
talpinįmą stuaipsnių ir atsišau
kimų, radio valandų leidėjams, 
kurie sutiko paskelbti musų 
•pranešimus, ir Bazaro Rengimo 
Komisijos narėms:

J. Andrulienei
R. Mazeliauskienei
P. Gribienei

1 Ę. Nesteckienei
A. Dailidoniėnei
S. Petrauskaitei
P.
B. . WQdwnaitei
p. Vaįaučjeuei ,
L. Višniauskįenei į
J. M ilki n tie ne i |
M. Zolpienei.
Dar kartą tariu visiem šir^ 

dingiausia ačiū vardu Lmt^yip 
Moterų Piliečių Lygos.

—-M. Zolpiene, pįnmninke.

nių globėja, St. Narkis korės 
pondentas.

Metinis vakaras

. Valdyba ir Direktoriai:
JONAS BRENZA, Prezidentas 
JONAS KROTKAS, Viee-Pres.
S. S. TYRAKOIVSKI, H Vfce-Pres, 
JUUUS C. BRENZA, Ižd. 
DR. S. A. BRENZA’ Direet

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 WJ5ST CERMAK BOAD
Kampas Leavitt St.

<i ‘ ' •

Narys Federal Reserve Systemos

PHYSICIAN and SURGEON 
Phone Boulėvard 1939 

4608 South Ashland Are.

Naujų Metų Proga Svei
kinu Visus Savo Kostu- 
merius ir Draugus Oldti- 
merius ir Linkiu Visiems 

Daug Luimės

*
i ■L >



Mirtis ir dar mirtis

SOUTH SIDE BREWING COMPANYparama

atrodė

Gourier

OLD FORT DEARBORN

4270 Archer Avė,

IR Y

abar
Atidaro naują tunelį

1010 South Statę Street

Iš priešmetinio Ža
gariečių susirinkimo

ir p. 
paėmė

atsi
pra

kuo- 
aug-

Dr augi jų 
kapines, 
direkto-

Chevrolet tinka ir 
žiemos kelionei

George Cizinatfskas vs 
zimiera Cizinauskas.

mer- 
kaip

LIETUVIAI IR LIE 
TUVAITĖS PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

ne ot 
ji di

Kalėdų Bazaras
North Sidej

New Years 
friends— 

HAPPY NEW

Kalėdų ir Naujų Metų šven
tės. Visi jų laukė nekantriai, 
bet ai* visi džiaugiasi sulau-

Kalėdų diena pas 
Bakaičius

; And so one more Christmas 
has come and gone and the 
rutsh has about died down. 
Now we can relax from the

Strąight Bourbon Degtinė 90 Proof 
20 Mėnesių Sena

OLD AMERICAN 
BRAND

Kalėdų Bazaras”, kurį
Bijūnėlis, vadovau-

Tru-

ŠIE LIETUVIAI IR LIETUVAITES 
IŠSIĖMĖ LAISNIUS (LEIDIMUS) 

VEDYBOMSt

nuo 7 
radio 

ir pa- 
FILOZO-

streanous week
it, is!—its New Years Eve to- 
night I! Relaxation ? I SHOULD 
SAY NOT!!! 'The New Year 
mušt be ushered in with all 
the enthusiasm we can mus- 
ter. WeH,Wiy 
power to you 
takes tins opportunity’ to ex 
tend a hearty 
greeting to all its 
and relatives
YEAR to EVERYBODY!

Now after your celebration 
don’t šit down, keep your 
shoes on, take a deep breath 
and we’re off. Where ? To at- 
tend the LYS’ LITHUANIAN 
DAY FESTIVITIES, of course. 
When ? January 9, 1937, at La 
Follette Park, 1400 Iforth, 
5200 • West. Ali and what a 
place, a place where beauty is 
dominant and just waitmg to 
be admired by you*, you and 
me. Now close your eyes and 
see—swimming, sočiai danc- 
ing, folk dancing and a genu- 
ino Lithuanian plate lunch. So 
hurry, dig up that sock, ex- 
tract your key to this gala 
event, (American translatkn 
—50 cents), and procure those 
precious ducats. (Percy takes 
a moment off for relaxation.)

MEMBERS ATTENTION!

* 18 g. APIELINKĖ — šioj 
apielirikėj jau pradėjo naujo 
tunelio duobę kasti tuščiuose 
lotuose šalia pp. Cukurų ta
vernos, 732 West Cermak 
road. Kai iškas šaftą, tai ims 
patį tunelį kasti į abi puses. 
Sako, kad darbas bus varo
mas trimis pamainomis ir 
dirbsią apie 200 darbininkų, 
o darbo išteksią 6 mėnesiams 
laiko ar ilgiau. Čia tikisi ir 
daugelis lietuvų gauti darbą.

— Senas Petras.

friends, more
and the LYS

Už gražų-sąžiningą darbą 
Žagariečių Kliubo labui val
dyba ir visi darbuotojai nuo 
narių aplaikė pagarbos ir 
daug komplimentų.

R. Šniukas.

WEST TOWNS D 
R K : D Al

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
Linkime Visiems Draugams ir 

Kostumeriams
GREEN MILE BREAD BAKERS

O štai motina su dukterimis 
gyvena. Tai p-nia Kiškunie- 
nė, 1532 So., 48 court. Vy
resnėj! sesuo Ona, kaip ir jos 
sesuo Aida, rimtos merginos, 
dirbo eilę metų Addison kom
panijai kaip klerkai. Devyni 
mėnesiai atgal šeimą užgavo 
skaudus smūgis — tėvo mir
tis. Įvykis atsiliepė į jaut
rią dukters širdį. Ji pradėjo 
sirguliuoti tačiau vis dirbo.

Daktarai patarė jai pasil
sėti. švenčių proga mergina 
atsisveikino su namiškiais ir 
išvažiavo Floridon. Vietos ne-, 
pasiekusi ji žuvo.

Namiškiai gavo telegramą 
iŠ Georgia valstijos, kad mer
gina iššoko iš traukinio ir už
simušė. Ar dar galėjo būti 
skaudesnė žinia namiškiams, 
ypač senai motinai? Vienok 
nelaimė reikia pergyventi nes 
gyvas žemėn nelisi.

Kiškunų čia yra plati gimi
nė. šermenys bus nepapras
tai įspūdingi. Velionė Ona 
dar nebuvo sulaukusi 
metų, ir senai motinai 
dėlė

Vėliau, besilinksminant 
rado ir dainininkų, kurie 
dėjo linksminti susirinkusius 
dainelėmis, kąžin kas panorė
jo sužinoti iš. kokių Lietuvos 
kraštų Šio ^aįikieto dalyviai 
yra suvažiavę^ pasisakius jiems 
sužinota, kad < jų butą įvairių, 
kaip tai suvalkiečių, telšiečių, 
jurbarkiškių, šiauliškių, pašvį- 
tiniškių, joniškiečių ir žaga
riečių. Duota sumanymas, kad 
kiekvienas padainuotų po dai
nelę iš savo krašto. Padainuo
ta įvairių liaudies dainelių.

Paskui prasidėjo įvairus žai
dimai, ir taip nepastebėjome, 
kad jau* ryto aušrelė šypsosi. 
Prisiminė, kad tik vieną dieną 
šventės turime ir pradėjome 
skirstytis į namus; atsisveiki
nę su draugais ir šeiminin
kais, dėkodami už jų vaišes 
ir velydami p-lei Anelei 
geriausios laimės sveikai 
ti gryžome namo.

Buvo lietingas ir paniuręs 
šeštadienis kai susirinko apie 
200 žmonių pažiūrėti vaidini
mo 
priruošė 
j ant p-lei O. gkęvęriųte 
pę sudarė šię/u asmenys
Snieguolė ............ Rtith Sirikur 
Balis Karst ūkas' Vito Kurevich 
Libė Bainutė .... Lucy Petkus 
Tade Bainutė Olga Rypkevich 
Meta Kaimaitė ........

Primintina šį vakarą 
iki 8 vai. nusistatyti 
1420 kil. stoties WHFC 
sfklausyti DVIEJŲ 
FŲ pasikalbėjimo, gražių dai
nų ir muzikos. Programą duo
da Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvės, 3417 ir 
3347 So. Halsted st., užbaigi
mui senųjų ir sutikimui Nau
jų Metų, linkėdamas visiem 
radio klausytojam linksmų ir 
laimingų ateinančių Inetų.

Štai P. ’ Petraitis, 1420 So. 
5 court, daugelį metų dirbo 
Western Electric kompanijai. 
Buvo sveikas, diktas vyras, 
tikras milžinas. Tačiau die
ną, kitą susirgo. Petraitis ne
bojo paprasto šalčio, bet iš
sivystė plaučių uždegimas ir 
mirtis pakirto jo gyvastį. Mo
teris sūnūs ir duktė neteko 
duondavio.

Nelinksmos šitokioj aplinku
moj ir Kalėdos.

Velionis Petraitis buvo rim
to budo žmogus priklausė Ka
reivių ir Antaninei draugi
joms, buvo' taipgi narys poros 
Chicagos draugijų, 
nariai palydėjo jį į 
padedant laidotuvių 
riui A. Petkui.

kaip
Mano sena motina sako 
keli, tai ne prieš gerą, Dievas 
užsius kokią koronę”.

Kaip ten nebūtų, tačiau Ka
lėdų vakarą Lietuvių Liuosy- 
bės svetainė buvo kupina jau
nuomenės. Raudonos Rožės 
kliubas turėjo parengimą. Sve
tainė atrodė šauniai išpuošta. 
Visi dairėsi ir klausinėjo kas 
taip galėjo padaryti.

Suprantama .niekas kitas 
kaip tik Raudonos Rožės kliu
bas ir jo komitetas priešaky 
su Ben. Tumavičium. Jų 
triūsas nenuėjo veltui. Paren
gimas pasiliks ilgai atminty. 
Pranašystės apie Raudonos 
Rožės kliubo apmirimą išdul- 
ko ir šiandie jau vėl visi kal
bą, kad to niekas negali pa
daryti ką padaro šis kliubas.

Teko praleisti Kalėdų šven
tė pas pp. Bakaičius adresu 
6925 So. Artesian avenue. Da
lyvavo bankiete šios šeimynos: 
pp. Norvilų, p. Bakaičio, pp. 
Žukauskų, pp. Vaškių, pp. Mic
kevičių, pp. Gailių ir pp. Pet
rauskų.

Su pasveikinimu Merry 
Christmas ir pasidalinus ge
rais linkėjimais, p-nia Bakai- 
tienė pakvietė svečius prier sta
lo, kurs buvo prirengtas Įvai
riais valgiais ir gėrimais. Ma
tyti, kad šeimininkė nemažai 
darbo padėjo koliai pagamino 
tiek daug skanių ir įvairių val
gių. O pats šeimininkas irgi 
buvo prisirengęs, kad svečiai 
netrokštų, ir tik pylė ir pra
šė gerti.

Pirm pradesidHt įiietauti p. 
Gailis prakalbėjo į svečius pa
reikšdamas, kad mes susirin
kome netik Kalėdų šventei at
žymėti, bet ir kita proga. O 
ta proga tai metų sukaktuvės 
kai p-lė Anelė Simonaitytė (o

Gruodžio 27 d. J. Yuškos 
salėje Brighton Parke įvyko 
žagariečių kliubo susirinki
mas. Apie šimtas susirinkusių 
narių svarstė Žagariečių rei
kalus nei vien čia, bet taippat 
ir Lietuvoj gyvenančių.

Draugė M. Mieravičienė 
pranešė, kad keli desėtkai do
lerių yra rankose, kur įplau
kė už loteriją Žagariečių iš
važiavimo metu. Drg. P. Ar
lauskas prie to paaiškino, kad 
yra pasiųsti Žagarės laisvų 
kapinių atvaizdėliai.

Visi nariai pritaria sumany
mui tą ,sumą pinigų laikyti 
toliau, nes numatoma, kad 
kaip pavasaris prasidės, tai 
prie laisvų kapinių manoma 
pastatyti ofisas. Apačioj bus 
raštinė, o viršuj laisvės var
pas skambės. Taipgi skapus 
apsodins gražiais medeliais.

Komisijos narė p-lė Ambro- 
zaitė pranešė, kad Bunco Par- 
ty įvyks sausio 17 d. šioj pa
čioj svetainėje ir paprašė, 
kad Žagariečiai paaukuotų 
dovanėlių šio vakaro išlaimė- 
jimams. Darbininkias išrink
ti šie asmenys: L. Liubers- 
kienė, O. Niprikienė, A. Ra- 
inašauskienė, A. Miravich, 
Ch. Adomaitis, R. šniukas, K. 
Keturakienų, J. Adomaitis, 
A. Paulauskiene ir Drigotie- 
nė.

Skaitytas laiškas nuo Eti
nės Kultūros Draugijos. Taip
pat nuo “Naujienų” laiškas 
užkviečiantis į vakarą, kuris 
įvyks vasario 7 d. Davė rapor
tą delegatai iš įvykusios Chi
cagos ir apielinkės Lietuvių 
Kongreso konferencijos.

Valdyba išrinkta ta pati; 
štai ji: pirm. Petras Arlaus
kas, pagelbininkas A. Janavi- 
čia, nutarimų raštininkė Sofi
ja Ambrozaitė, finansų sek
retorius Marijona Mier.avi$e- 
nė, jos padėjėja Amilija Ra- 
mašauskienė, kasierius Pran
ciška Ambrozienė, kasos glo
bėjai A. Miravich ir Arlaus
kas, maršalka p. Putrius, ko
respondentas R. Šniukas.

Įstojo į Žagariečių Kliubą 
šie nauji nariai: O. Celienė, 
G. Danta. Knygas peržiūrės 
Juozas Danta, Rokas Šniukas. 
Nutarta nauja knyga nupirk-

BUDRIKO PROGRAMAS 
ŠĮ VAKARĄ

nuomone, kad 
kaltinin- 
yra pa- 
priimta 
atspara

metą Kalėdos 
Velykos — šilta, šlapia

Vau

Josephine Kuprevich 
Ponia Kaimeinė .......

Bernice .Skurkis 
Ponia Ramis .... Mary Budris 
Avė .............. Aldona Michell
Jonė .......... Evelyn Chereska
Rodzis Ramis Arthur Tumosa 
Puida    Albert Chereska 
Policininkas John Raukstela 
Panelė Elertutė ......

Irene Mankus 
Svirpluks ...... Albin Smolelis

Kurie buvo parengime, tai 
pripažino jį kaip didelį pasise
kimą. Ypatingas kreditas pri
klauso dviems vaidintojoms, 
būtent p-lei Lucy Petkus, kuri 
vaidino daktaro uždrausta, kad 
tik vaidinimas ir vyktų 
Bernice Skurkis, kuri 
vaidinti susirgusios aktorės ro
lę. Bernice Skurkis turėjo vai
dinti Kaimeinės rolę net ne
gavusi progos perskaityti ją 
pirm vaidinimo; visgi ji atliko 
tą užduotį gerai.
\ Vaidinimui pasibaigus p-lė 
Bęnikaitė padainavo ir pašoko. 
P-nia R. Saikus, gera širdimi, 
padovanojo Bijūnėlio nariams 
dviejų svarų dėžę skanaus šo
kolado, ir už tai choras yra jai 
labai dėkingas, Bijūne io narių 
motinos įteikė choro darbščiai 
mokytojai Amerikos Gražuolių 
rožių bukietą. *

Steponavičių muzikai, gro
jant, šokiais užbaigta viehafe 
maloniausių parengimų, kokius 
North Side yra turėjusi.

Gilbert Gieslas 24 m. ir Rose 
Stichi 24 m.

James Svoboda 31 m. ir 
Estelle Pocius 28 m.

Michael Chekytis 30 rti. ir 
Mary Siedlik 30 m.

Skirybos įsakytos
Niek Stratis vs. Marie Strar-

Sugaudė varpai 
šaukia linksmi balsai.

Seniems metams jau sudiev, 
Rūpesčiai šalin,

Lai džiaugsmų jie negadin, 
Laimė. teklesti šiandien, 

štai trimitų ir dūdų garsai
Senį lydi jie tolyn—hey! 

Minios — šaukia,
O dainos plaukia.

(iš Oro bangomis”).
Taigi Nauji Metai jau čia 

j>at ir visi laukiame tos va
landos, kad palydėti senuo
sius metus ir linksmai pasi
tikti jaunuosius. Trys meni
ninkų' grupės rengia vakarėlį 
gruodžio 31 dieną Neffo pa
talpose, 2435 S. Leavitt st. 
Buš skanių užkandžių kada ir 
kiek tik kas norės. Smagi 
Steponavičių muzika. Tad vi
sus kviečiame atsilankyti į šį 
nepaprastą menininkų Naujų 
Metų sutiktuvių vakarą.

GERKIT TIK GERA ALŲ 
fibros;/#

BRAND
Strąight .Bourbon Degtinė * 90 Proof

norima sumažinti bėgimą, nes 
tada motoras gali veikti kai
po stabdys. •

Paminėtina, kad dabar ga
minamieji karai skiriasi nuo 
pirmesniųjų. Jie dirbami taip, 
kad tiktų važiavimui visais 
metų laikais. Ir todėl, va
žiavimas nepalyginamai 
baugesnis?

būt wait—yes Dont forget to attend the LYS 
meeting Sunday, Jan. 3, at Be- 
liajus’ house. Make a memo- 
randum of it now, so that you 
will be stfre and remember 
this important date.

All those who wish to play 
basketball mušt inform Beld- 
ken of this fact as soon as pos- 
sible, because the games are 
starting very soon and very 
little time for practice is left.

Adios my friends,—
Percy

Chevrolet automobilių va
dovybė šią savaitę išleido 
buletinį, kuriame ji nusako 
svarbiuosius veiksnius kaip 
išvengti žiemos kelio nelai
mingų įvykių.

Vadovybės 
patsai svarbiausias 
kas žiemos nelaimių 
dangų arba, kaip 
sakyti, tairų silpna 
prieš ledą arba sniegą. Už 
tai ji ir sako, kad tokiais mo
mentais važinėjant reikia tam 
tikrų ir techniškų taisyklių 
prisilaikyti.

Pirmiausiai, pradedant va
žiuoti, leisti krumpliams į vie
tą įeiti išlengvo ir pilnai. Duok 
motorui ganėtinai gaso, tuo 
pačiu duodant užpakaliniai 
ašiai jėgos palaipsniui, kas 
suteiks jai galimybę karą va-, 
ryti pirmyn. Ta taisykle tin
ka ir įsiėjusiam karui. Jėgos 
didinimas ir mažinimas turi 
būti taipgi palaipsninis. •

Kitas dalykas. Geras va
žiuotojas vartoja antrąjį grei
tumą prie sustojimų, prisiar
tindamas kryžkelį ir Bukan
tės pro kampus. Kas ypa
tingai lengvu, turint taip va: 
dinamą syncro-mesh trans
misiją. Ir, beto, patariama 
palikti karą gyruose, kai jau

^ipu'ola Anelės gimimo diena, 
jai sukanka 13 metų. Po p. 
Gailio kalbos pasijutom kokioj 
svarbioj puotoj mes rauda
mės.

Pp. Bakaičiai per “Naujie
nų” agentūrą atsikvietė iš Lie
tuvos savo giminaitę p-lę Ane
lę Simonaitytę, pasiėmė ją 
kaipo dukterį ir dabar ji va
dinasi Anelė Bakaity te. Nors 
p-lė Anelė yra dąr jaunutė am
žium, tačiau išmintinga 
gaitė, rimto į)Udo, auga
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Visi geria ir mėgsta aMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra i ? 
padarytas iš geriausios rųšies pro- H 
dūktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri- Kg 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, I «
kur gausite greitą ir teisingą patar- I 
navimą.

2415 West 64th Street l, m. norkus

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 6240

Jus širdingai kviečiame aplankyti musų moderniškų 
įmonę, tik ką įrengtų su paties vėliausio išradimo ma
šinomis ir moksliškais Grade A pieno ir Smetonos apa- 

... ...ratais. . z ,
, Pieno statymų į namus tęsime ir toliau taip, kaip tai 

praktikavome per pastaruosius penkiolikų metų po 
Warren Park Dairy vardu.
Urmu pristatymas eis taip, kaip ėjo lig šiol po West
Towns Dairy vardu.

‘‘THE PRIDE OF WEST T0WNS”

WEST TOWNS DAIRY
WARREM PARK DAIRY 

1623-27 SO. CICERO AVENUE , Tel. CICERO 4512-45111
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