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KITUR.

Ištekės Holandijos 
karalienes duktė

gas ir darbo valandas.
Kitas skubus dalykas, kurį

jau
Fisher

žiūrės ne tik to, kad nebūtų 
v kliudomi Anglijos laivai, bet 

ir kad nebūtų gabenami gin
klai į Ispaniją.

r nepastovus; 
š Šiaurvakarių

Fašistai ruošia suki 
limą Meksikoj?

Homer Martin 
kad linija da- 

i jokiomis dis- 
griežtai reika-

Juliknai Van 
kuri yrą ne tik

galima pašalinti iš

kongresas trio j aus

Teismo nuosprendis ‘ gal leis 
praplėsti reguliavimą tarp- 
valstijinės • prekybos , ir jai 
pritaikinti NRA įstatymus.

Saulė teka 
4:32.

apie kaklą ir iš
sprogdino save

iii, kuris
Nobelio " 1 ADRIAN, Mich 

Wabash 
garvežiui' eksplodavus liko už
mušti trys traukinio darbinio-

Vokietija ruošiasi 
pareikalauti grą- 

žinti kolonijas

Nežiūrint teismo įsakymo, darbininkai lai 
kosi dirbtuvėse. Generalinio General Mo 

tors streiko Skelbimas atidėtas.

BOULDER, Colo,
19 metų

Baers” iš Raymond, Neb., at 
sigulė kartu vietos ligoninėj 
kur visoms trims bus padary
tos rimtos operacijos.
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SAN DIEGO, sausio 3. — 
Pastaruoju laiku padidėjo po
litinis veikimas palei Meksikos 
sįeną ir eina gandai, kad fa
šistai ruošiasi prie sukilimo, 
prieš prezidento Cardėnas vab

Pirmiausia svarstys pakeitimą 
neutraliteto įstatymų ir įve
dimą minimum algų.

Šiandie pradės po 
sedžius naujasis 
75-tas kongresas

Išieškojus visą namą ir pi
nigų neberadęs, liko pašaukta 
policija padėti ieškoti paslėp
tus pinigus. Bet nors policija 
ilgai ir stropiai pinigų ieškojo, 
bet ir ji jų neįstengė surasti. 
Tik tiek nustatė, kad seifas 
nebuvo paliestas, ir kad plėši
kai nebuvo į namą įsilaužę. 
Bet kur yra ta gera pinigams 
slėpti vieta, taip 
neišrišta paslaptis

MONROE
Trys žmonės liko užmušti 
ketvirtas sunkiai sužeistas au
tomobiliui gale gatvės nusiri
tus į gilų griovį.

sausio 4.—
tavorinio traukinio

zinrų, 
laivas

Augščiausias teis 
mas parėmė regu 
liavimą prekybos

Anglija siunčia lai 
vyną į Ispanijos 

vandenis
Darbininkai Atsisako Ap 

leisti Dirbtuves

Čhicagai 
ralio oro biuras šiai dienai prh< 
našauja:

Apsiniaukę 
daug šalčiau 
ateina šalčių banga, ku4ri gali 
atnešti žemiau zero šaltį.

Vakar 2 vai, po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 37°.

7:28, leidžiasi

GALESBURG, III., sausio 3 
— Du broliai, abu seni kava
lieriai, Gus Carlson, 80 m. ii 
Constant, 78 m., pasimirė vie
ną ir tą pačią dieną nuo plau
kių uždegimo.

BLOOMER, Wis., sausio 3. 
— Penki žmonės liko užmušti 
pasažieriniam traukiniui pačia
me vidurmiestyje sudaužius 
atftoniobilį, >'

NEW^-YORK, sausio 3. — 
kad; airt Manh n t tnn 

gyvemdjų, &Ž ketvirt. mylių 
plote, kasmet nukrenta iŠ dau
sų 60,000 tonų dulkių. Kadan
gi tuos dulkės krinta visą lai
ką, tai jas sunku pastebėti. 
Kiekvienas gyventojas per me
tus vidutiniškai po vieną sva 
rą tų dulkių- įtraukia j savo 
plaučius.

Shenandoah lietuvis dinamitu 
nusižudė iš susirūpinimo šei
mynine nesantaika.

- t • .

1789 South Hakted Street, Chicago, Illinois 
Phohe CANal 8500

NEW YORK, sausio 3. — 
Susibarus už tai,\kad ijs Nau
juose Metuose išleido $2, Mrs. 
Anna Sheehan, 27 m., ilgu pei
liu nudūrė savo vyrą Joseph, 
30 m. Našlaičiais liko 3 maži 
vaikai.

Milwaukee lietuvė taip gerai 
.paslėpė; įduotus jai pinigus, 

.’•> <1 J ,1 j •

OKLAHOMA CITY, Okla.,. 
sausio 3. — Kadangi bausmės 
ir kalėjimai nesustabdo nuo va
žiavimo girtų automobilistų, 
tai legislaturoje tapo pasiūly
ta įvesti yiešą plakimą nusikal
tusių girtų automobijjs^ų,

Jis pa
prašė tų pinigų, tai jų seife 
nebuvo, o ir žmona nebegalėjo 
atsiminti kur ji tuos piųigus 
padėjusi. Ji juos paslėpusi, 
bet kur —nė pati nebežinan-

LUSK, Wyo., sausio 3. — 
George Baird, 85 m. ir jo sū
nūs Charles, 60 m., žuvo gais
re jų ūkio namuose. Suimtas 
kitas jo sūnūs Grover, 50 m., 
dalinai ",pamišęs.

HAAGA, sausio .4. — Atei
nantį ' ketvirtadienį, Holandijos 
karalienės duktė ir busiančio
ji Holandijos karalienė prin- 
cesa Juliana ištekės už Vokie
tijos princo Bernhard zu Lip- 
pe-Biesterfeld.

Vokietijos naciai . yra labai 
princu nepatenkinti, nes jis 
atsisakė Vokietijos pilietybės, 
uždraudė yestiivėSe griežti Vo
kietijos himną, taipjali? leidęs 
įžeisti .Vokietijos nacių yelią-

sausįo 4. 
trijukės “Three

ir ji parodys savo nusistaty
mą.

Nors ir susilaikyta su skel
bimu generalinio streiko, be.t 
skaičius streiko paliestųjų dar
bininkų su kiekviena diena di
dėja. Pačios ' General Motors 
kompanijos prisipažinimu 
dabar dėlei streikų 
Body ir kitose dalių dirbtuvė
se yra likę be darbo 37,000x 
darbininkai. Ir net jeigu strei
kas toliau ir nebesiplėstų, tai 
vistiek. iki pabaigos savaitės 
viso 135,000 darbininkų liks 
be darbo, nes daugelis dirbtu
vių turės užsidaryti pritruku
sios reikalingų darbui mędžia-

HAROLD NATHAN, FĘDERALIO AGENTŲ BIURO 
viršininko pagelbininkas, kuris vadovauja agentams, 
ieškantiems 10 metų berniuko, Charlęs Mattsono pa- 
grobikų, Takomoj, Washingtono valstijoj e|. Pagrobimas • 
yra perėjęs į federalės valdžios jurisdikciją. .

Naujie^ų^ribųne Photo

Paslėpė; $5,500tąją 
kad dabar ir pati 

jų neberanda

svarstys, 
yrą; pakeitimas, neutraliteto 
įstatymų, taip kad valdžia ga
lėtų sustabdyti siuntimą gin
klų nė tik kariaujančioms val
stybėms, bet ir civiliam ką- 
rui ištikus, čia irgi yra viso
kių pasiūlymų.

Rytoj susirinkęs kongresas 
nedaug veiks. Jis tik bandys 
susitvarkyti, išsirinkti reika
lingus tvarkos vedėjus ir se
kretorius.

Trečiadieny į kongresą 
kiausia asmeniškai’ atvyks 
zidentas Rooseveltas ir 
dram kongreso posėdžiui 
skaitys savo metinį pranešimą 
ir paduos savo rekomendaci
jas. Tik nuo to laiko prasidės 
tikrasis kongreso darbas.

Demokratų dauguma šiame 
kongrese yra didesnė, negu 
bUvo pereitame kongrese. Rė- 
pubjikonai sudaro nedidelę ma
žumą ir jie jokios rimtos opo
zicijos negali parodyti.

Kompanija sakosi dar nega
vusi darbininkų reikalavimų ir 
imsią 'kelias dienas tuos reika
lavimus apsvarstyti ir paruoš
ti kompanijos atsakymą.

Darbininkų vadai šiandie 
traukiny ilgą laiką tarėsi su 
naujuoju Michigano guberna
torium Murphy, kuris buvo iš
rinktas tik darbininkų para
ma. Darbininkai jam išdėstė 
savo reikalavimus, bet nerei
kalavo jo intervencijos ir pa- 
gelbos sutaikinti streiką. Jis

DETROIT, M 
—Automobilių-<x 
jos strategijos įti

streiko visosė General Mofofs 
dirbtuvėse iki kompanijai bus 
įteikti darbininkų reikalavimai
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HARRISON, N.* Y., sausio 
3. — Automobilius taip smar
kiai įvažiavo į medį, kad li
ko perplėštas pusiau. Viena 
mergina liko užmušta, o jos 
palydovas sunkiai sužeistas.

nenaudosianti jėgos prieš strei- 
kieHus, tik bešališkai bandys 
prižiūrėti tvarką.

WASHINGTON, sausio 4.- 
Jau per kelias pastarąsias die 
nas Washingtonąn renkasi kon 

senatoriai. Jn 
prie atidarymo perei 

sį išrinkto 75 
ris pradės po 
radienį.

SHENANDOAH, Pa., sausio 
4. Užvakar mažoj pašiūrėj, 
užpakaly namų rastas kūnas 
lietuvio Enoch Gailau4skas, 46 
m., su. nutraukta galva.

Policija mano, kad Gudaus
kas aprišo dinamitu savo ka? 
klą, uždegė knatą ir tuo pats 
save išsprogdino.

Gailausikas buvo angliaka
sys. Policijos žiniomis, jis bu
vo susirūpinęs dėl šeimyninės 
nesantaikos.

CHAMBERSBURG, Pa., s. 
3. — Našlė Mrs. Hazle- Gel- 
wix, 38 m. ir jos 16 m. duktė 
Helen žuvo gaisre jų mažame 
namelyje Marion miestelyje.

RANTOUL, nhr-^aUsio 4.— 
Du armijos , lakūnai užsimušė 
jų lėktuvui nukritus ir susi
daužius tuščiame lote reziden- 
cinėj daly.VNEW YORK, sausio 4. — 

Tik už dviej ų blokų nuo tos 
vietos, kur nesenai dėl ciga
rete žuvo penki žmonės/ Leo 
Hoyt, 60 m., ąktdrius, sudegė 
lovoj, užmigęs su degančiu ci- 
garetu rapkoj.

NAUJIENOS
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Ratos prieinamos — 
D5I informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

vei- 
pre- 
ben- 
per

BERLYNAS, sausio 4. — 
Hitleris su savo patarėjais pa
tylomis rašo notą, reikalaujan
čią grąžinti Vokietijai jos bu
vusias kolonijas, ^he kurių ji 
negalinti gyventi..

Naciai tikisi taikiu budu at
gauti kolonijas iki Velykų.

OAKLĄND, Cal.,, sausio 4. 
garsiam dramaturgui Eu- 

laimėjo 
teratutos 

dpi ap- 
pendicitis operacija. Toje pa
čioje ligoninėj guli ir jo žmo-

MILWAUKEE; Wis., saus. 4. 
~ Gryšdamas iš šermenų vie
no darbininkų, gatvėje sukrito 
ir ' pasimirė inžinierius J. F. 
Max Patitz, 70 m., viršininkas 
Allis-Chalmers Mfg. Cp. Suži
nojusi apie jo mirtį, jo sesuo 
Miss Martha Patitz, 68 m., 

ir irgi vietoj -pasimi
rė. Antra sesuo, Elizabeth,] 77 
m. irgi sunkiai sumirgo 
tikėtų brolio ir sesers 
Jie visi gyveno kartu.

JEZNAS, Alytaus aps. šio 
valse. S^buVos kaimo vienas 
gyv. g^vo atviruką iš Madri
do. Atvirukas parašytas bro
lio, kuris rašo dabar kariau
jąs Ispanijoj vyriausybininkų 
pusėje. Minėto atviruko rašy
tojas prieš keletą metų iš Lie
tuvos išvažiavęs ;į Braziliją. 
Kaip jis patek^ Ispanijon sun
ku pasakyti.

šiaiirineChi nijaM 
■šaudel28opiumo 

” vartotojus

H0LLYW00D
4. — Savo ūky, kur jis gyve
no su savo žmona aktore Anna 
Nagel, kurią vedė rugsėjo 16 
d., nusišovė jaunds, bet vis 
augŠtyn kopęs mūviu aktorius 
Ross Alexander, 29 m. Spėja
ma, kad jis nusižudė iš nusi
minimo dėl nusižudymo virš 
methi laiko atgal jo , pirmos 
žmonos.

Princas betgi niekad nepa
taps Holandijos karalium ir
pasiliks tik paprastu karalie- 
nės vyru, be teisės kištis 
lies reikalus.

Valdžia buv& 
drausti visas 'tą dieną vedy
bas. Bėt išimtį padarė papra
stai kaimietei Ju-lihnai Van
Der ‘Meei^ t f 
princeĮsps bendravardė, bet ir 
tą pačią valandą yra gimusi. 
Tad ir jųdviejų vestuves įvyks 
kartu, tik skirtingose vietose.

Vadovauja 10 Mėty Kūdikio Pagrobikų 
• Ieškojimui :

PER 

jN^A.UJII1j^TA.S 
GAUT PASIUST

PINIGUS
LIETUVON

WASHINGTON, sausio 4.— 
Augščiausias teismas vienbal- 
šiai pripažino konstituciniu 
Ashurst-Sumners aktą, regu
liuojantį' tarpValstijinę preky
bą kalinių pagamintomis pre
kėmis. Tas aktas uždraudžia 
kalinių gamintas prekes siųsti 
į kitas Valstybes, taipjau su
teikia valstijoms pilną galią 
reguliuoti ir uždrausti parda
vinėjimą tų prekių.

šis teismo nuosprendis gali 
turėti labai svarbių pasėkų. Jis 
akylai studijuojamas ir galbūt 
bus galimybės jį pritaikinti 
pr/e praplėtimo, tarpvalstijinės 
prekybos kontrolės ir pritai
kymo jai panašių į NRA įsta
tymų, kuriais : valdžia bandė 
kontroliuoti darbo valandas ir 
algas.

Jeigu 
tarpvalstijinės prekybos kalinių 
gamintas prekes, tai kodėl ne
galima pravesti įstatymų, ku
rie pašalihtų iš tarpvalstijinės 
prekybos ir tas prekes, kurios 
nėra pagamintos ■ prisilaikant 
tam tikrų nustatytų darbo są- 
lygų?” ,

Lietuvis kovojąs
Madride

Italija nęsigrobs
Ispanijos žemių

LONDONAS, sausio 4. — 
Anglija pirm pasirašant su
tartį su Italija iŠ pastarosios 
išreikalavo užtikrinimo, kad 
Italija nelies ir nęsigrobs Is
panijos žemių ir teritorijų.

gresmanai 
ruošiasi 
tą lapkritį mėn< 
to kongreso, ki 
sedžiauti šį ant:

Iš kongresmaiių pasikalbėji
mų yra aišku, kad pirmiausia 
naujasis kongresas svarstys 
nustatymą minimum algų, su
trumpinimą darbo' valandų ir 
panaikinimą vaikų darbo. Taip
jau padidinimą federalinės kon
troles pramonės ir žemdirby
stės.

Kaip < tas bus ' pasiekta ne
prasižengiant su augščiausiojo 
teismo nuosprendžiais, dar ne- 
r& aišku. Yra keli sumanymai, 
jų tarpe ir pataisymas šalies 
konstitucijos, kuris suteiktų

NAUJIENOS 
■■ ■ z . ■ ■ ■' " .

The v Lithuanian Daily News 
įhe Post Office at Chicago, I1L.

LONDONAS, sausio 4. — 
Trijų valstybių karojaiyai pa
truliuoja IspanijosTvandenis ir 
Europos karo ps&ojus nuola
tos didėja.

Vokietijos laivai skelbia ir 
toliau grobsią Ispanijos laivus. 
Laivyno vadas pareikalavo iš 
Ispanijos valdžios sugrąžinti 
užgriebtas vokiečių karo pre
kes ir paliUosuoti suimtą ant 
vokiečių laivo ispaną, ^bet Is
panijos valdžia atsisakė^ tokį 
reikalavimą išpildyti, nes jis 
patiektas nežinomų žmonių ir 
tai tękiu tonu, 'kokis yra tai
komas tik kolonijoms.

Anglija prisiuntė į Ispanijos 
vandenis 17 karo laivų, kuriems 
įsakyta ne tik neleisti trukdy
ti Anglijos laivų, bet ir nelei
sti 1 gabenti į Ispaniją

Jau gauta patvirtinu 
kad Italijos transporto 
Lombardio atgabeno į Ispani
ją 4,000 Italijos kareivių. Tai 
kaip šaltu vandeniu apipylė 
gerėjančius Anglijos ir Italijos 
Santykius, ypač kad tie karei
viai liko išsodinti prieš pat 
Italijai pasirašant Viduržemio 
j urps sutartį sri > Anglįja. Ita- 
lija dbando užsiginti nėsiuntir- 
si kareivių, '‘bet įrodymai yra 
aiškus.

Vėl bombardavo Madridą.
MADRIDAS, sausio 4. — 

Šiandie sukilėliai vėl labai 
smarkiai bombardavo Madridą 
iš oro ir užmušė gal šimtą 
žmonių, taipjau 200 ar 300 
žmonių sužeidė. Daug namų li
ko sugriauta ir sudeginta.

Bet mūšiuose sausumoj su
kilėliams nesiseka. Jie visur 
yra atmušami, o daugely vie
tų lojalistai eina priekyn, ne 
tik prie paties Madrido, bet ir 
tolimesnėse provincijose.

gesino. Ar tas pasikėsinimas 
fiįeš Gailės tiiH bendro su fa-

ŠHANG&AI, sausio 4. — 
Šiaurinė Chiriija jau pradėjo 
vykinti žudymą opiumo ir ki
tų narkotų vartotojų, einant 
dekretu, kad narkotų vartoto
jai turėjo išsigydyti iki Nau
jų Metų, ar mirti. 

. ■ *

Pirmiausia mirties bausmę 
narkotų vartotojams pritaikė 
Tientsin miestas, kuris 128 
narkotų vartotojus išvežė į 
Wuchingsien miestelį, pusiau- 
kely tarp Tientsin ir, Peiping 
ir ten jitfos sušaudė.

Abiejuose miestuose jau 
prasidėjo agitacija už žudymų 
atidėjimą, o nusigandę narko
tų vartotojai prie valdžios li
goninių kelia riaušes, reikalau
dami j uos išgydyti.

Chinija jatr senai deda pa
stangų nusikratyti šio slogu
čio, bet; sunku tai padaryti kol 
nie'kuriosprovincijos 
milžinišką pelną iš opiumo. Ja 
ponija ir Korėja irgi šmuge 
liuoja* ufpiumą į Chiniją. /

NAUJIENOS
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MILWAUKE0,‘ Wis., saite. 4. 
— Leo Jurgilanis, 1655 S. 2p 
St., prieš Naujus Metus par
davę namus ir gautus $5,500 
įdavė savo žmonai padėti sei
fe antro augšto miegomajame 
kambaryje.

Kadį ant r:

FLINT, Mich., sausio 4. — 
Nežiūrint teismo įsakymo tuo- 
jaus apleisti Fisher Body dirb
tuves, jose užsidarę streikuo
jantys darbininkai griežtai at
sisako jas apleisti. Jie užsiba
rikadavo dirbtuvėse ir niekę 
prie jų neprileidžia.
. Automobilių darbininkų uni
jos prezidentas 
viešai pareiškė, 
bar nebesirupin 
kusi jomis, bet 
lauja derybų.

Negalėdami prieiti prie dar
bininkų ir juos*- pašalinti iš 
dirbtuvių, šerifo depučiai įtei
kė injunetioną prezidentui Mar
tin, bandydami tuo„ padaryti 
jį atsakomihgą už darbininkų 
elgesį.

Clevelande policistas ir ldu 
streikieriai liko sužeisti, pikie- 
tuotojams pastojus kelią 300 
ofiso darbininkų ir manažeriui 
ir neleidžiant jiems įeiti į Fi
sher Body dirbtuvę.

Streikas atidėtas laukiant 
kompanijos atsakymo.

ch., sausio 4. 
acbinįjįkųr uni- 

ba yfiutąrė

KIMI
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CHICAGOS

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
. Atdarąs ketvetgais visą 4ierią.

P. MII-LER, finansų seki etanus
J. DEGUTIS, iždininkas
£ WWFuinustisas. • .

..............................   '■ ■    ———■ 1 .............................. ............................... .

DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South HaMed Street, Telefonai Canal 0117 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
* K. .KAIRIS, vįee-prezideptas

. V. MANKUS, sekretorius
w _ m ri - r . ■ - i 1 —m— ...................... ;

DR. M0NTVIDA3, Dr-jos Daktaras, K, GUGJS, Dr-jea Advokatas. J. P, VĄRKALA, Draugijos Auditorius.
•  ---------------<--------------------- -------- ’----- r —- -">'—    " 1 "'.............  —----- - '* .'.-.Ą. ■■■

ŽODIS DRAUGUOS i sitaršime kitais svarbiais orgą
NARIAMS

šį penktadienį, sausio 8 die
ną, baigsis Chicagos Lietuvių 
Draugijos vaidybos balsavimai. 
Nariai, kurie dar nesate balsa
vę, malonėkite tuoj savo parei
gą atlikti. Grįžę balsavimo balo
tai po penktadienio, nebus į? 
skaitomi balsavusiųjų sąskai- 
tcn.

Taipgi, kurie apsiįmate dar
buotis Triumfo Konkurse, tai 
grąžindami balotus grąžinkite 
ir išpildytą kuponuką, kad su
tinkate būti konkursantais.

nizacijos reikalais.
Su pagarba,

Antanas L> Skirmontas,
Sekretorius.

SPRINGFIELD, ILL

svetainėje. Bus sulošta *‘Gyvi 
Nabašniųkai,” kalbės V. B. Am
brose; bus gerą muzika, pasi
baigus programai eis šokiai. 
Tikietų platinimas eina sėkmin
gai — pp. Grakey iv Steponai
tis dirba išsijuosę, kad vakaras 
butų geras — programų ir fi
nansiškai.

Triumfo Konkursas
Triumfo Konkursas prasidės 

vasario 1 d. Draugijai svarbu, 
kad galėtų turėti didesnį skai
čių konkursantų kaip Chicago- 
je, taip ir Chicagos apylinkėse, 
šiame konkurse, sutartinai veik
dami, parodykime savo aktyvią 
galybę lietuviškam pasauliui — 
trys tūkstančiai naujų narių 
Draugijon turi būt įrašytą! ;

Taip sakant, f šiame kopk u r- 
se mes turim pajudinti žemę— 
musų darbų dirvonai turi būt 
išarti ne vien Chicago j e, bet 
taipgi visuose miesteliuose ir 
jų apylinkėse, kur tiktai Chica
gos Lietuvių Draugijos skyriai 
—Lietuvių Kultūros Draugijas 
gyvuoja. Nariai ir narės, nuo 
jūsų priklauso skaistus organi
zacijos rytojus, nuo jūsų pri
klauso organizacijos garbė ir 
galybė dabar ir ateityje. Juk 
mes patys esam turtas ir stip
rybe musų organizacijos. Todėl 
į darbą!

šimtas konkursantų Chicagoj 
ir Chicagos apylinkėse turi su
daryti tą grandinį t jėgos, kad 
savo aktyviu darbu apjuostų 
kiekvieną lietuvių namą^ vadi
nasi, įrašytų naujų narių Drau
gijon. šimtas Draugijos darbuo
tojų turi imtis rimto darbo pa
dvigubinti organizacijos narių 
skaičių. Mes dirbdami organi
zacijos gerovei, dirbsime ne 
kam kitam, bet patys sau/ o 
drauge naujai kartai, Kuri už
pildys musų gy venime tuštėjan
čias spragas.

Triumfo Konkursas*jau arti, 
draugai ir draugės, Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai, pra
šome jus i bendrą darbą—, ap
siimk! te darbuotis Triumfo 
konkurse, būti kopkursantais. 
Esam tikri, kad Chicagos Lie
tuvių Draugijoje tikrai atsiras 
Šimtas narių, kurie nepatingės 
pasiaukoti organizacijos labui— 
darbuosis įrašyme naujų narių. 
Lauksime! ' >

Sėkmingas vakaras
Gruodžio 27 d, Springfield 

Lietuvių Kultūros Draugija 
(Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrius) parengė sėkmingą kon- 
certą. Publikos galėjo būt dau
giau kaip keturi šimtai. Teko 
nugirsti, -kad pelno liks poras 
šimtų dolerių. Chieagos artis
tai išpildė svarbiausią programo 
dalį, biįtent, p. Vytautas Taril
tis ir p‘. Vytauto Beliąjaus tru
pė. Taipgi vietinės meno jėgos 
gerai pasižymėjo. Priklauso 
kreditas springfiėldiečiams už 
sugebėjimą sutraukti skaitlingą 
publiką ir pasidaryti sau gra
žaus pelno.

R0CKF0RD, ILL

CICERO, ILL.
“Tadas Blinda” scenoje 

Cicero Lietuvių Kultūros D-ja"t. <
(Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrius) stato ^sceųoje VTadas 
Blinda.” Vakaras įvyks sausio 
31 d., Liuosybės svetainėje. 
Rengėjai numato, kad vakaras 
bus sėkmingas, tikietai iš anks- 
'to platinami, . |;

Rockfoi d Lietuvių Kultūros 
Draugijos (Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyriaus) susirinki
mas įvyks šį penktadienį, sau
sio Š d., Montague House, prie 
Wall gatvės. Nariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti šiame su
sirinkime, turim išspręsti daug 
svarbių reikalų.

Taipgi pravartu priminti, kąd 
Rockford Lietuvių f Kultūros 
Draugija ir ateityje/laikys su
sirinkimus kiekvieną mėnesį an
trą penktadieni.

—S, J. Petrauskas.

WAUKEGAN, ILL.
Darbą? pldiaigušM t

AURORA, ILL. |. ... .—.
Koncertas sausio 24 i d.

Auroros Lietuvių Kultūros 
Draugijos (Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyrius) rengia gražų 
koncertą ir šokius sausio 24 d., 
Roumahian Hali, 475 Jefferson 
St. Prasidės 2. vai. popiet. Pro- 
grame dalyvaus J. Steponavi
čius, ponia 'A. Steponavičiene- 
Mankiutė, Valerija Ladigiųtė, 
Florence Balsiutė, p. Budraitis, 
Josephine Mileriui#, kalbės V. 
B. Ambrose. Muzika — Reve- 
lers orkestras.

GARY,IND.

Lietuvoj nepriklausomybės 
paminėjimui >

Gary Lietuvių Kultūros Drą u 
gija stropiai rengiasi Lietuves, 
nepriklausomybės paminėjimui 
—įvyks vasario 21 d., Saxson

' z ; ’ i c*
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HARVEY, ILL.
šiuo pranešu visiems Chica-^ 

gos Lietuvių Draugijos nat
riams, gyvenantiems HarveyJ 
kad metinis susirinkimas Har-’ 
vey Lietuvių Kultūros Draugi-, 
jos įvyks šį penktadienį, sau-1 
šio 8 d., 7:30 vakaro, Dudeko 
svetainėje, 15639 So. Halsted. 
Street.

Šiame susirinkime bus renka
ma valdyba 1987 m., taipgi pa- ’

ir programut jėjo draugiški pa
šnekesiai, šokiai,1 įsigėrimai ir 
užkandžiai.

Waukegan Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdyba išrinkta ga
na eikli, įėjo: ■ '

J. Mačiulis — pirmininkas,
G. Grinius.; r- pagęlbininkas, 
F. Petruė^^— pTot. raštin., 
S. L. Ga|>^f^':š^ręt,4ždinf, 

. Jęnųie Laųrel —' iždo glpĮ>„ 
Emest Sirįdas -^yždo glob., 

. A. LukaifsKąš ^m^č^alki,.
Draugijos atstovas p. F. Bu- 

law Waukegan įrašė per trum
pą laiką 68 narius, taip sakant, 
atliko labai grąžų da^bą. Nea- 
bejojam, kad. Waukegan sicy^ 
rius bus veiklus, augs nariais, 
dirbs svarbesnius ikulturinius 
darbus vietos lietuvių gyveni
me. Dar pravalą priminti, kad 
įrašytų narių "dygiai pusė 
čiagimių. Valdybon įėjo keturi 
čiagimiai jaunuoliai: p-lė Suza- 
ną L, Gabris, pdė Jennie Lauri- 
Lauraitis ir Ęrnęst:Sirvidas.

įsirašę nariai Chicagos Lie
tuvių Draugijoj:

Juozas Bagdonas, Anastazija 
Bagdonas, Bėrnice Malela, Ur- 
sula Malela, John K. Malėja, 
Edyvard V. Malėją, Kazys Kar
pavičius, Auna ; Karpavičius, 
Paul Dauderis, Verną Dauderis, 
Jennie Laurel, Isabelle Laure!, 
Dominick Laukei,' Della Mau
kus, Dr. David J. Kweder, Juo
zas Mačiulis, Amelija Mačiulis, 
Vžlleria Mitehell, Victoria Mit- 
chęll, Suzana L. Gabris^ Suza- 
na Gabris, William J. Gabris, 
Elzbieta Gabris, - Zigmont Gab
ris, Jennie Gabris, Kašte Gab
ris, Bernard Sirvidas, Ernest 
širvidas, Albert Sirvidas, Vik
torija Krepas, Frances Krepas, 
Anha i Gaviu, George Gavin, 
Marė Lukauskasį;’ Antanas Bu
kauskas, Anna Kernagis, Mi- 
uhael Karnagis, Paulina White,l
Charles White, Monika Ziekus, . 
John Ziekus, DL John S. Ze- 
las, John Skrusdis, Bernice 
Alkąnįs,- Felicjįą ; Poyįlaitienė, 
Ignacas Povjlaitjs, John Stos- . ĮĮĮyvĄjjfo |1 r- A :
kUS, Gasparas Grinius, George g. p f
Urmonas, *John ^hereikis, Jofyn ?
Skripka, .Hattie Yaurgaitis, 
Theodore Akramas, Marie Uk- K ***'*»<* 
sas, George Yumplot, Anelia 8’^^ «
Kązinskas,- Frank - Petruška, 
Joseph Bush, Mikas Mickunas, 
Valerija Anulieš, ' Helen Skrą- Mfel |
balis, Amanas , Bittvi^as, M • * T
Joseph Sadelski, Pony J. Būt- -Ko® gye^iehts of mayonnaise 
Kus,. Antanas Steimdnts, Frank į ' j and old-fashioned boiled 
AnulieS, Kažimieras Ambrose, I8H rdressing’ comJ>iIied “i a 
Mike J. Butkus. - ' re»rw^y>tl e

. iCj.1 ij'iiumnp ■ ■;Wi>Įi; ' ,.i u urfr fJir... " T I' >^^1', ■»

Laidotuvių Direktoriai

P-nia Petrulienė jau aplei
do Lietuvę r

---------------------------------------- '■

Lietuvos valstybės rądio pra
nešimu, penkis mėnesius viešė
jusi Lietuvoje čikagietė Petru
lienė jau išvyksta U Lietuvos. 
Jį dar aplankys Paryžių, bus 
Londone ir lapkričio 30 dieną 
jau, atvyks j Chicagą. . \

'Jos sesuo, artistė baries 
pTangėlienėf pasilieka dar Lie
tuvoje. Mat, ji dainuos Lietu
vos valstybės operoje.

Vanda Petrulienė yra apva
žiavusi visą Lietuvą. Gyveno 
kurį laika

Populiams vardas vyrams 
HenoJulu saloje yrą: “Kanani- 
npheakuuhomeopuukaimanaalp- 
lohilohinokeaweaweulamakaoka-

Jis reiškia “tono namų 
pažiba, spindintis deimantas, 
kuris stebina dangaus akis.”
<r>i ijnin»įi|ii.iwWRWy .......................... .. - — •

SAUSIO MfiN- 7 D. 7:30 V. VAK.
JONO YUŠKOS SVETAINĖJE 
Holiywood Iną, 24X7-19 W. 43rd

J St, Chicągo, III.

SAUSIO Mf?N. 9 D. 7:30 V. VAK.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3138 S, Hftlstęd St, Chicago, III.
Broliai M. ir K- Motuzai parodys:

Lietuva Spalvotuose 
Paveiksluose

kurie buvo pagaminti praeitą vasarą 
keliaujant skersai ir išilgai po visą 
Lietuvą, bendradarbiaujant su įvai
riom organizacijom ir kariuomenės 
štabu..

Didieji miestų centrai, didelės iš
kilmės, Lietuvos gamtos vaizdai ir 
ūkio darbai—tik dalis turinio.

Priedas: Tik chicagiečiams! 1935 
m. pasaulio lietuvių .kongresa^Kau- 
ne, Amerikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 35c—vaikams 15c

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd lloor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
rimdytno ngmuo- 

1111111 se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
Electric c r e a t- 
ment ir magoe* 

blankets irtt. 
B S :! Moterims ir mer- 
MMMM ginoms pat a r L 

mai dovanai.

gg==ąsgs;3

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas^-127 N. Dearborn St. 
Kamb. 14314434—Tel, Central 44U-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St. 

Valandos vakarai nuo 6 iki 8:80.
Tai. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir, Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUB 

Res. 651F So. Rockwell St 
Telephone: Republie 9723

KI.. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos# 
Bridgeporto ofisas:

ęžU S. HaMed St.* Tek Caiumet 72^2 
Ofifjo vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija;

8407 Lewe Av*. TeL Yards 2510

St

Phone CanalDR. S. BIEžfe 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
VąJamtosi nw) 7—6 

SeredomU įr riidM, pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Cantornlą Avenne 

Telefonas Republie 7868

Tel. Ottice W«ntworth 6880 
Rez- Hyde Park 8806 

Dr. Sušauna Slakis
v90v kML o<llStCCl KM*

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ* 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6i|d8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą, 

Ofiso Tęl.: Boulevard 7826 
Namų Te|»: Prospect 1930.

(Jlli I |> .................. ■■!■■■■

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
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 Ą. M. 
/Nedėlioj pagal sutartį

................  ...........ii.'iii—i , 1

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington 
Room 737

VaL 9 ryte iki 5 vai. vakare, 
Ofiso Tel. Central 4490

- H I"1!

Gyv. vieta: 6733 Crandon Z_venue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

jęitJ jŲietu^ai Da^
Tel. Boulevard 5914 Dieną ijr Ną|rti
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 1? a, m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St. „

CHICAGO, ILL.

piiltions 
to mayonnaise

įdM Liberty Hali įvyko Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių susi
rinkimas— įkurta Waukegan 
Lietuvių Kultūros Draugija, iš
rinkta valdyba, pasigerėta gra
žių programų — mužiką ir dai
nomis. Dalyvavo iš Chicagos 
dajninihkas Vytautas Tarutis, 
akordinistas šemet, Vytauto 
Beliaj aus šokėj ų trupe, “Ly
ros” choras įš Kenosha, vado
vavo p-lč Bernice Malela/ vie
tinis “LiUosybės” choras, va
dovavo ponia Verną Dauderie- 
nė; vietiniai dainininkai-solis- 
tai: Povilas Dauderis ir Anta
nas Bitvinskas. Dr, A. Mont- 
'vidas atidarė susirinkimą ir ve
dė susirinkimu įtvarką. Frank 
Bulaw vedė muzikos ir dainų 
programą. Dainos, , muzika ir 
šokiai sudarė gana įdomų pro
gramą. Pasibaigus susirinkimui

ANGLYS! k 
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIĘSTE IR PR1Ę- 
MIESČIUOSĘ,

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882 ’

Rsikelaukits DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
senumo 

■L STRAIGHT 
kentucky 

BOŲRRON 
DEGTINE.

fe 5 ? į<ž.»>&Žį GALIMA GAUTI VISOS® L '
TAVERNOJE NATHAN KAJiTER

MUTUAL IIOUORCOMPANI 
<707 SOUTH- HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yard, 0801 ,
VIENINTELIS DISTBIBUTORIUS

11

K^RAFT 1
n^attanOood HouiekMplngJhffi

0A different, delicious 
j flavor! Time-honored in- 

gredients of mayonnaise 
ąnd old-fashioned boiled 
dressing, combined ią a 

r «few wąy. Tryit! e

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

> • - -i-.: li. :
!’■ ■ '■ "l'.M" fU>. ................ W ' II 1'1 'M- •-

- AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

- į- ;■ , , -------- I.Į, .1 1-T— . ■ ■ ............ ...

j LIULEVIČIUS4348 Co. CRlifornia Avefue Phone Lafayelte 3572 
---—J----- ----- ------------------ - ——   •

a.Masalskis
8307 Litu^nįca Avenue Phone Boulevard 4T£91 

„.„Į,, , m 1. .h. i "vi. ....................... r. - - ......................... —

A, PETKUS
1410 Sou7h 49th Couri Cicero Phone Cicero 2109

> : .......
3354 So. Halsted Street .

< .v . . ,.<yu ... r y..!. ... u—M»i tpi 4 ".»> u m1

M■!■■■ I U ................... H XI IfJ”1 l1

P. J. RIDIKAS
Boulevard 4089

I. j,
XU46 We»t 4$th Street Phones Boulevard 5208-84M

Ąįj į^ĮĮ A.ilim~ ■i'iii iinin»i,i^w../liiwii»iJiĮii imi i I   r..^rĮa„.iįlĮ» ,, ..JĮI.T M ,.WI > Į,> 1 l'l,'ITWWIF

S J ,a8’’
718 West 18th Street A

n '.jjh'i * ».wr

S. M. SKUDAS 
' Pilone Monroe 8877 

lįtui-firim'lll!. "" >'.»>■!     l,lf<Įlii,l I"*!111’ — y r |

EŽERSKIS IR SŪNŪS i
Tel. Puliman 5703 - ---- '' ' -----------10734 S. Michigan Avė. ............. . ’>'?,*ryreyrr ...M,*'1 " ,;ln'i'»nr» ■" "■ 'ty*' —'taM.’-yr

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Węšt 23rd Pluce . Phone Canal 2515

• ------—*  iw,'.i,<yiii .įįHįi fįi.'l ,     i» Hm'..' !■< 1
f ■ . ‘ 1 .—

42-44 Eaist 108th St, TeJ, ^«Hpwn 1270 arba Canal 
.......    ';»wtia t • 1 "11 y; " 7i(iji»iiii"aii;   •

i. S. P. MAŽEIKA
8810 jauąniea v '4>

> t •'Z jį?'- ■.:V

Phonę Yards 1188
»•. ‘ M < • i?

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

ffifSPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

_ Tek
OPTOMETRISTA8 
Yards 1839

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso:
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10^-4 nuo 6 iki I 
Nerišliomis nuo ię iki 12 vaL dienos 

ii j. m "T—r
LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

2400 West Madison Street 
Valf 1 iki 3 po pietų, 6 iki S vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 8597
,iiii ,17'1, .»,įn 1 ■'I i ,.U I ■ IIIMII '■ —f-

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St .
Tol.

756 Vest 35th St
Co'r. nf 8®tt> Wd HalstedSts 
i8Q valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:8*

Nedėliotais pairai sutarti.
PfiSQ

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenne 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 IV. 43rd St

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

Kasdien, išskyrus seredą.
. ■, r . Sekmadieni susitarus.

Dr. Ar J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISA.S 

3156 West 59th St 
Tek Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J, Shinglman
r Praktikuoja 25 metai

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybe.

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

Phone Cicero 3656
Office 4930 West 13th Street

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W* 18th St., netali Morgan Si. 

yalapdos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
ŲFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, DLL,
OFISO VALANDOS: r 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:90 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurkė Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vaL Ned«L nuo 10 iki 12 y
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. DoręhMtar 5UM 
Rez. TeL DrejeHĮl#!,

DR. A A. ROTU

chroni&įi) ifffOU 
Ofisas wo Stamr IslaM Avė.

Valandos: 2—4; 7—9 vai. vak. Nedą* 
liomis ir šventadieniais MM?

*

•7 M .ilfi-31
A ,,,■
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Antradienis, sausio 5, 1937
A—i.

Didysis Lietuvos Dainininkas
Kipras Petrauskas

\ '* ■ '

(Jo 25 milų scenos darbo 
sukaktuvėms)

mo-

Kip-

4 (Tęsinys)
* Po nusisekime spektakliu 
atsirado trys ' iniciatoriai 
(Antanas Smetona — kun. VI. 
riai (Ant. Smetona kun. VI. 
Mironas ir L. Malinauskas), 
kurie pradėjo rinkti aukas 
tikslu sušelpti Kiprą Petraus
ką sudarant jam sąlygas 
kytis konservatorijoje.

1907 m. sausio mėn.
ras Petrauskas išvyko į toli
mą nežinomą Petrapilį ir, iš
laikęs egzaminus, buvo priim
tas į konservatoriją, prof. Ga- 
belio vandovaujamą dainavi
mo klase. įstojęs į konser
vatoriją, N Kipras visą laiką 
praleisdavo rimtai ir patva
riai dirbdamas. Konservato
rijoje jį rėmė Vilniškis komi- 
tetas, Petrapilio labdarių (lie
tuvių) draugija ir vilniškis 
“žiburėlis’*. Netrukus ir pats 
Kipras pradėjo užsidarbiauti. 
Būdamas konservatorijoje vos 
antrą semestrą, Kipras gavo 
pakvietimą -dalyvauti prof. 
Ziloti simfonijos koncertuose 
su 50 rublių atlyginimu. Kar
tu gavo kvietimą dalyvauti 
populiariuose gr. šerėmetevo 
koncertuose. Čia buvo svar
biausia Kipro pajamų pozici
ja. Daug kartų Kiprui. teko 
dalyvauti Maskvos dailės teat
ro ir savo konservatorijos vie
šuose spektakliuose.

1908 metų rudenį Kipras da
lyvavo konservatorijos spek
taklyje, operoje “Faustas”, 
Fausto rolėje. Čia galutinai 
buvo įvertintas gražus Kipro 
balsas ir jo aukštas muzikalu
mas;' 1910 met. žiemęs melu 
Kipi*&š gavo pakvietimą “daly
vauti Marijos teatro debiutų 
spektaklyje. Nuo jo baigia
mos Kipro moksleivio dienos; 
gyvenimo linija persilaužia ki
ta linkme.

Besimokydamas konserva
torijoje Kipras palaiko gana 
gyvus santykius su Petrapilio 
lietuvių kolonija, ir su Lietu
vos visuomene, atostogų metu 
dažnai rengdavo koncertus 
įvairiose Lietuvos vietose. 
Konservatorijos mokslas ' Kip
rui Petrauskui atnešė labai 
daug naudos.

Debiuto spektaklis Marijos 
teatre pavyko, teatro direk
cija pagyrė Kipm^balsi 
čiau patarė jamį[ kurį 
sustiprinti savo' balsą. 
Petrauskas sugrįžo vėl į 
.servatoriją ir ėmė dar
gingiau mokytis. Vieno spėk-; 
taklio metu Kipras tiek su
žavėjo publiką kad tuo metu 
buvęs teatro direktorius Te- 
liakovskis pakvietė jį vykti.į 
Petrapilio Marijos. teatrą. Po 
pasisekusio debiuto Petraus
kas buvo pakviestas pasirašy
ti sutartį, — stoti į Imperato
riaus operą.

Devyneri metai, kuriuos 
praleido Kipras besidarbuoda-

> mas Marijos teatre, nebuvo 
gausus kuriais nors įvykiais, 
kurie butų reikšmingai atsi
liepę į jo charakterį ir gyve
nimo kelią. 1919 m. pasie
kęs didžiausios garbės visuose 
Rusijos didmiesčiuose, Kipras 
ima rimtai rūpintis grįžti į 
Lietuvą. Tačiau tik 1920 m. 
rugpiučio mėn/ jam tai pada-( 
■ryti pavyko. Kipras Petraus
kas grįžo iš tos Rusijos ku
rioje išaugino savo menišką 
galią kurioje pasiėmė nešti 
sunkią gyvenamosios garbės 
naštą.

Grįžęs j Lietuvą Kipras 'tuo- 
jau ėmėsi savo mėgiamojo 
darbo. Trijų mėnesių laiko
tarpyje Kipras Petrauskas su
gebėjo suorganizuoti, lietuviš
ką operą Jcurios pirmas spek
taklis įvyko 1920 m. gruodžio 
31 d. Vos grįžęs iš Rusijos 
ir matydamas savo tėvynę pa-

k ta- 
laiką 
Tada 
Kon- 
ener-

sto 
ka

Kau-

vojuje Kipras Petrauskas 
jo savanoriu į Lietuvos 
riuomenę trokšdamas vykti j 
karo lauką. Tačiau kariuo
menės vadovybės įsakymu, 
jam tenka ruošti koncertus 
pafrontėje, karo lauke, kurie 
buvo reikalingi karių dvasiaį 
sustiprinti. Pasibaigus nepri
klausomybės kovoms Kipras 
Petrauskas Visa energija ėmė
si kuriomojo teatro darbo. '1

Jo pastangomis nė tik įk’ . - 
ta bet ir sustiprinta bei išplės* 
ta Lietuvos valstybes opera. 
Kipras Petrauskas ieškojo ir 
subūrė geriausius- Lietuvos 
dainininkus į valstybės operą. 
Ir jeigu šiandien Lietuvos ope
ra gali dtąšlai rodytis geriau
siuose jiašaulio' muzikos cent
ruose tai yra nė kieno kito, 
d tik Kipro Petrausko nuopel
nas. štai dėl ko didysis Lie
tuvos ,ddihiūs Kipras Petraus
kas visiškai teisingai yra va
dinamas Lietuvos valstybės 
'operos tėvu. V

Kipras Petrauskas garsus 
toli už Lietuvos ribų,
nas — Berlynas — Paryžius
— Milanas,— Roma — Praha
— Viena — Ryga —•„ Taliųas
— Helsinkiai — Stokholmas,
— tai dainos kelias, kuriame 
Kipras Petrauskas garsino lie
tuvišką dainą ir savo tėvynes 
vardą, jį pažįsta visa Euro
pa ir Vertina kaip pasaulinio 
mąsto dainininką. Jis žino
mas ir Amerikos žemyne 
ypač Pietų. f Amerikoje ku
rios gyvehtojai šių metų va
sarą turėjo progos klausyti 
Kipro Petrahsko dainų. j

Taigi Kipras jPetrauskas yra 
didelis menitiinkas žymiau
sias ir mėgiamiausias lietu
viškos Rainos ir savą tėyynės' 
vardo garsintojas, jį myli ii4 
gerbia visa Lietuva viso pa
saulio lietuviai. Kipras netu
ri nė vieno priešo, o tik drau
gus. Minios juo žavisi ir ke
lia jam ovacijas. Kiprą Pet
rausko kaip garsaus meninin
ko nuopelnai Lietuvai ir lietu
viškajai dainai yra nepapras
tai •dideli ir sunkiai trumpa
me straipsnyje atpasakojami. 
Jo nuopelnai ir dideli darbai 
galima aprašyti tik storoje 
knygoje.

Šių reikšmingų sukaktuyių 
proga didžiajam Lietuvos dai
niui Kipfrui Petrauskui linki
me dar augelį metų džiaug
tis lietuviškuoju menu ir gar
sinti savo tėvynės bei gimto
sios dainos vardą bei grožį 
savo tautiečių tarpe ir visame 
pasaulyje. Sukaktuvių metu 
Lietuvos visuomenės parodyta 
meilė savo dainiui tegul bū
na jam pasitikrinimas jo di
džiuosiuose ateities darbuose.

— Tsb.
(GALAS)

Silvestras Plumlee iš Olney, 
III., yra įsitikinęs, kad senoviš
ka arkliu kinkyta karieta yra 
kur kas geresnė negu automo
bilis —tomansavimui. Karieta 
jam pagelbėjusi laimėti dešimt 
žmonų 37 metų bėgyje.
...... ...............................— -  'i -a   

Koją ždizdas, . ................. $3.00
Varicose Vėlūs ............. . $2.00
Kylą ..... .......... ................... . $5.00
Raudongysles ;..4......... ...... $2.00

. Ištinusias kojas ............... $3.00
už kiekvieną gydymą.

Patarimai dykai. Tūkstančiai paten
kintų ligoūiį,. 

DR. E. N* FLIKT ASSOC.
1105 kambąryš—32 N. STATE ST.

Chicago, Illinois 
-Kasdien 9:30 v, r. iki 5:00 p. p. Antr.

ir penki. OiSŪv.Vi iki 8:00 p. p*:

Garsinkitės “N-noser

NAUJIKNOS/Chicago, III.

Susikūlė Pašovusi Sužieduotini
_______________ • ■ __________________ n’,.

MJ M

11

8
.įf........~ i, . . . k.... .................  ■ ■ ' " •' ' ............. . 1 •

Vaizdas lėktuvo Mme Schmeder. Ghapellut, kuri su
sikalė Selsey, Anglijoje, pabėgusi iš Paryžiaus, kur bp- 
skraidydania pašovė sayo sužiedotinį, . M* Piprre Lal- 
lemant. Pašautasis nusileido Paryžiuje, bet moteriškė 
tuoj pakilo pati viena iruiuškrido Anglijori.

Naujienų-Acme Photo
. -- .■ _ -jLJ L - • j J, i • ... 1

KRISTUS, KUNIGAS IR PASAULIS
Kalėdinių švenčių dienomis, pagalbos meldė visokio šio pa

minint Kristaus gimimo dieną, 
tinka užsiminti apie Kristų, 
kunigus ir pasaulį. ;

Pradžioje leiskime žodį tarti 
kunigams. Jų vardu lai praby
la Rt. Rev. Fulton J. Sheėn, 
Ph. D.: “Nė viename kitame 
žmoguje visoje istorij’oje nega
lima rasti gyvuojančio ir ne
mirštančio neapkentimo išsky
rus prieš musų Viešpatį Jėzų 
Kristų. Mohamedas nėra neken
čiamas. Zaronsteris nėra neken
čiamas... nė Kaizeris, kurio pu
se pasaulio ir jq paties žmonių 
dalis neapkentė po didžiojo ka
ro, šiandien jau nebėra neap
kenčiamas... Nūnai, dėlkogi ne- 
apkentimas mirė prieš kiekvie
ną kitą, o 'visgi tveria prieš 
musų palaimintąjį Jėzų Kristų? 
Čia gi einame prie tikrosios 
priežasties. Ir kas gi sudaro ne
apykantą? Neapykanta sudaro
ma to, kas prieštarauja ar sta
to kliūtį tam, ko norime ar 
geidžiame. Dėl kogi Nerorias 
buvo nekenčiamas, kai buvo gy
vas? Kadangi jo pi^darybes 
buvo* kliūtis socialiniam teisin
gumui, kurio romėnai piliečiai 
norėjo ir. troško gauti. Bet gi 
dabar Nerimo piktadarybės yra pranašu.” (Mąt. 21-45). Tai va, 
sugriautos su jo kunū ir nie- ką vyriausieji kunigai nęrėjo 
kas daugiau nebeapkenčia jo... Kristui daryti, ir va ką pūsau- 
Tačiau su musų Viešpačiu Jėzų- r----- ——----- —.—.
mi Kristumi yra kas kita. Ne-.1 11 j1'!'"1
apykanta prieš Jėzų Kristų nie-? 
kados nenusilpnėjo net po dvi- . 
dešimties amžių... nes jis yra i 
kliūtis, kliūtis nuodėmei, kliū
tis savimeilei, kliūtis .bedievy- ' 
bei ir kliūtis pasaulio dvasiai...;! 
Jis yra kliūtis tautoms, kurios _ 
nori užmiršti Dievą?’ (žiūrėk' 
“Laivas” liepos 11, 1936). I

Kaip jums patinka šitas ku- 
nigo pareiškimas? Ar jąš sutin
kate su čia pareikštomis min
timis? Jei ne, tai kodėl? Aš ne
sutinku ir ve dėl ko: ar-gi tei
sybė, kad pasaulis nekentė ir 
nekenčia Kristaus ? Žiūrėkime.

Kaip tik Kristus gimė, tai jį 
pirrųutiniai pasveikino, kaip šv. 
raštas sako, piemenys. Ar pie
menys buvo iš pasaulio, ar ne? 
Sekantieji, kurie Kristų sveiki
no, buvo Išminčiai iš Rytų 
šalies. Ar Išminčiai buvo iš pa- 
saulioį ar ne?

O kas dėjosi, kai Kristus sa
vo mokslą ėjo skelbti? žiūrėki
me, ką apie tai šv. raštas 'sako; 
“jį sekė daug minių iš Galilė
jos, iš Dekapoles, iš Jeruzalės, 
iš Judėjos ir iš Ūzujordnės.” 
(Bat. 4-25). Ar šitos margos 
minios, sekusios Kristų, buvo iš 
pasaulio, ar ne? Ar minios, 
klaususios Kalno Pamokslo, bu
vo iš pasaulio, ar ne? Ar šim
tininkas, prisiartinęs prie Kris
taus ir meldęs išgydyti stabo iš
tiktą tarną, buyo iš pasaulio, ar | 
ne?

Kaip matome iš šventojo raš
to, galime pririnkti kiek tik no
rime pavyzdžių, rodančių, kad 
Kristų gerbė, sekė, mylėjo ir jo

šaulio luomo žmonės. Dabar daf 
vienas pavyzdis. Kas kas, o 
Pbntijtis Pilotas ir. jo žmona, 
tai jau tikrai pasaulį atstova
vo. O ką tas Romos ciesorius 
vietininkas padarė, kai Kristus 
buvo prieš jį pastatytas ? Ar 
jis apmaudu ir neapykanta už
sidegęs paliepė prikalti prie kry
žiaus Kristų ? Ne. Išklausęs kal
tinimų, Pilotas tris sykius pa
reiškė/ kad jis Kristuj ė neran
dąs jokios kaltybės. Te! negana. 
Piloto žmona įeina scenon. Ji 
savo vyrui patarė štai ką : “Nie
ko nedaryk šitam teisiamam.”

Tai vai kaip margas senas pa
saulis žiūrėjo į Kristų, kai jis 
gyveno ant žemės.

Dabar pažiūrėkime, kas iš 
tikrųjų tada Kristaus nekentė, 
kas jį teisė, kas jį nuteisė ir 
prikaldino prie kryžiaus? Tą 
padarė kaip sykisztie, kurie ta
rėsi nesą iš šio pasaulio, tai yra 
tų laikų kunigai, farizėjai, raš
to žinovai. . ’V. i '

’ “Vyriausieji ?kūnigai ir fari
zėjai, išgirdę jo/prilyginimus, 

* suprato,^ kad jis 'apie juos kal
ba ir ieškodami jo sulaikyti, jte 
bijojp minią, nė# jos laikė jį

. v.v - .. z.'iii i'i*■

lis' (minios) manė apie Kristų.
“Tie gi, kurie buvo nutvėrę 

Jėzų^ Vedė jį, pas vyriausiji ku
nigą Kajifą, kame buvo susiė
ję rašto žinovai ir vyresnieji.” 
(Mat. 26-57). Šis vyriausiųjų 
kunigų teismas ir privedė prie 
Kalvarijos tragedijos.

Tad dabar aiškiai matome, 
kaip sfenas pasaulis atsižvelgė į 
Kristų, jam gyvenant ant že
mės, kas jį mylėjo, kas jo 
klausė^ o kas prieš jį neapy
kanta degė ir kas pagaliau pri
kaldino j j prie kryžiaus. Taigi 
kur kunigai padėjo savo protą, 
kur jie padėjo savo sąžinę, kad 
Skleidžia tokius melus, buk pa- 
sMūlis nekentė Kristaus ir pri
kaldino jį prie kryžiaus.

O kur šių laikų tie, kurie 
Kristaus nekenčia? Pirmiausia 
pažiūrėkime, ko verti tie, kurie 
sakosi myli Kristų, kad jį giną 
nub visokių jo neprietelių. Pa
žiūrėkime, kaip ta tariamoji ku
nigų meilė Kristui' reiškiasi gy
venime.
; Sveikai protaujantis žmogus 
pripažįs, kad meilė ir pagarba 
Kristui pasireikš tada, kada jis 
savo gyvenimą derins su Kris
taus mokslu. Ar kunigai Vaduo
jasi savo gyvenime Kristaus 
mokslu? / * ■

Jau ir paprasti parapijonai 
mato, kad kunigų gyvenimas ne
siderina su Kristaus mokslu. Ar 
nevisi žino,; kad Kristus liepė 
nekrautį turto ant žemės, o juos 
krauti danguje? O kas labiau

rūpinasi prisikrauti žemiškų 
turtų, jei ne kunigai? Kristus 
sRkė, kad sunkiau kupranuga
riui išlysti pro adatos skylę, ne
gu turtingam patekti į dangaus 
karalystę. O kas musų tarpe y- 
ra turtingesni už kunigus? 
Kristus sakė apaštalams (vadi
nasi, ir kunigams): neturėkite 
nei aukso nei sidabro. O kas 
musų tarpe, tūri daugiau aukso 
ir sidabro, jei ne, kunigai? 
Kristus sakė, kad dykai gavote, 
dykai ir dalinkite. O kunigai 
geriausią ir pelningiausią biznį 
daro ir raketąz varo iš sakra
mentų ir saVo patarnavimų.

Katalikiškose šalyse, kaip va 
Ispanijoj ir Meksikoj, kunigai 
ir vienuolynai buvo užgrobę mil- 
žiniškbs krašto turtus, o žmo
nės paliko skurdą skursti. Ku-

nigai <tą padarė vardu to, kurs 
liepė nekrauti žemiškų turtų ir 
mylėti artimą. Dar prisiminki
me kunigų pasakymą, buk Kris
taus nekenčiama už tai, kad jis 
esąs kliūtis nuodėmei. Gyveni
mas parodo, kad didieji skriau
dikai, didieji raketieriai kaip 
sykis yra vienybėje su kuni
gais. Abieji, niekšybes daro 
Kristumi dangstydamiesi.

Kunigai su pdpiežiumi prieš
akyje sakosi esą Kristaus vieti
ninkai. Girdi, kas prieš kunigus, 
kas prieš bažnyčią, tas jau ir 
prieš Kristų. Pakartojame, kad 
jau ir paprasčiausias parapijo- 
nas supranta ir mato, kad ku
nigas vienaip sako, o kitaip da
ro. Ir parapijonai pripažįsta, 
kad kunigai mindžioja Kristaus 

(Tąsa ant*5-to pusi.)

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

./ Rekomenduojamas
- Kaipo 

Skilvio 
Vaistas

PBAfiTO SAMPELIO PYKAI 
Trlner’g Bltter Wlne Co. 
544 8. Wellš St., Chlcaro, Itt. 
Prislpsk man- sampeli dykai
Vardui ..... ............ .......................

\ i 
Adresą® ., ;-----__________

Visose 
Vaistinėse

GERKIT TIK GERA ALŲĮ

V
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. RirfJEteS M

J. F. EUDE1KIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties 
. • W. F. H. C. 142® KilocyėiM, 9:45 vai, vąkarę,.,

rakį“
1. J■!

.......... . ................ r ___,»įf.

PAŠALINA strėnų 
SKAUSMUS

Pastebčkit 
Raudonu 
Kryžių 
ant plasterio 
kada pirksit

h
REDCROSS

PLASTER
Paddryids Johnson ® Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynese
, , ,.      —. —   

t

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

Urmo (Whblesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gaūsite greitą ir teisingą patar- 
nąvimąK, . 1; ' '

2415 West 64th Street
Biznio Telefonu BOULEVARD 7179

L. M.xNORKUS
Rea. HEMLOCK 6240

Hm...... ilt.WIII... |

Inventoriaus
Išpardavimas

20 iki 40 procentą 
\ ' sutaupysite

, Naujos radios po

7.50
Radios gražiuose; kabine

tuose po

19.50
■ ■ ' '■ ■ ' .■ ■ ■: ■ . 1

Skalbiamos mašinos po

32.50
'Kerpėtai- 9x12 po s

12.50
5 šmotų Breakfast Setai p

1403U
■ . . . ’ 

Geležinės Lovos po

^6-50
Floor Lempds po

4.50
»»RIKį 

BRNITURE MART 
3347 Sci. Halsted St.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIKO PROGRAMAI: 
' NedSlioJe 7-8 vakare WCFL. 
Ketverge WHFC.

v

«

■pi

V

o KIMS

DAILY BUSINESS DIRECTORY
I ........................... ■........ .......................... ..... ....... .. ....... . ..... ......... ; .... --------- ■■■■■—■I

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

. ; i:’;-;., '' -< ■ / — ' ■ _________. ■ '■ —. ■ ' ’ * ' - * • . 1 J.' ■ .. ...................
B

• automobiliai
— Automobile s

Charles and Tony ; 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirbystės 
atitomobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

• ANGLYS—COAL

’ Pocahontas Mine Run Scre^ned 

 

5 tonai ar daugia’i $7.40 ’tonas

Smulkesni $7.15 tonas. 4
'■ "  .................... ............. ' 1 *"' Į ' ' 1 'Į

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

sa.t?iiG Ave \ m. uStZ&i -MOl

■■llllll ll'l llf

Šiame skyriuje skelbiama tik ■ tie 
iUtomobiliu pardavėjai ir auto me* 
Panikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga. patarnavimą ir geriausią 
Pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick

DOMININKAS KURAITIS 
866 West 31-st Street 

Vtetorv 1696 
•' ■ . f ■

..................     r... r-' ",................... ».

[ iarsinkitės“N-nose”

. ir JPontiac automobiliuC “ -■......... •

ILaidotuviy Direktoriai! Salutaras Dru&-

f" JUOZAPAS | 
kUDEIKI L, IR TĖVAS I

REPublir 8340

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

TeJ. En*lewodd 5888—5840
'• < ->•

• LIGONINES— 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne atn- 

deniai, telkta patarnavimų, V

priskiria stiklas. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas {Švirkštimu, kyla ir vari* 
cose veini. ,

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 .Soutli Kedzie Avenue 

Tek Lavndale 5727.
> „i U,.■Iii,,;- h ’

• KONTRAKTORIAI
John Vilimas

Kontraktorius ir Budavotojas 
Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEW00D AVENUE 
Phonę Prospėct 1185 Chicago. I1L

’RĖS^AURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

- 750 Weat Slot Street
A. A; NORKUS, Savininkas.

TeL Vietory 9670.

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

639

ne
visi ir visados Šaluta- 

PaŠaukite telefonu

West 18th St. 
CHICAGO* ILL.

TAVERNOS
North Roseland 

Liųuor Store
Pranešu visiems draugams ir tau

tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liquor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerų degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946
—O—

JONAS BENEKAITIS
(Buvęs Insurahce Agentas)

TAVERN 
schlitz Alus z 

Geriausi degtini, muzika 4 vakarai 
i savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
1656 N.^Tr^’St. ir Wabansla Avė. 

Chicago, III.

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

- .....—■
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Subscription Hat SS:
|8M per year iu Caąada
15.00 per XW outside <rf WęagO 

m W Chlcaga
to ipi»

Trii^s
, Dyiem.
; Vįę».ąpi wg|i «
Chicagoj per išnešiotojus:

i" “TOir ■ 7?c
Savaitei .y.

Su,Ti«iiyAaM 
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yujįiĮį. t

»» Secoud Om Mattor 
Hardi 7111 the Port Office 
of Chicago, DI. under the. act ęf

!
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Xaujieno» eina kasdien, italtfriaut 
sekmadienius, Leidžią Hąujięąu Ęęn.

P®$ei metų S.’ 5
Trims
W§Sn ątfnes 

tittuTon įr k
(Wthta) j
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m TrieJoM* Cvmį 8W. OrdtfiB kartu W užsakymu.

ir nauji knngreso nariai
; .. ...........

KJilžinišką Augumą ' kWfe šiandie
Wasfengtone pradedą savą sąąįją, yrą seni ną-
riaį,

Įsį senato^ tįk Jg yrą 1^436 kongresme
nų ue mažiau kaip 345 sėdėjo pęreitame (74-ame) koiv

. • ■ *

Kadangi tokia daugybė sėnąto ir atstovų buto ną-< 
rių buvo pereitame kongrese, tai nėra sunkų nųmątytį, 
koka '‘veidai bus dabartinio kongreso. Pąsiskirstyipąs 
pagal partijas reiškia nedaug. Yra pažangių ir atzįą|ą- 
ręiyių. tiek demokratų, tiek republikonų pąrtijoję.

Bet sprendžiant pagal kongreso narių rekordus,, 
reikia manytu kad pažangieji turės aiškią daugumą. 
Pavyzdžiui, pereitame kongrese buvo įneštas sumanys- 
ųiąs atimtį įš, federalinės, yaldžįos rankų bedarbių še^iį- 
iną ir paverti jį šteitapis. Tąi buvo reakcionierių sųmą- 
nymas. Senatas jį atmetė 57 balsais prieš 14, o atstovų 
bųtąą atmetė 237 bąįsąis prieš 9Q.

Tod^b iei prezidentas Rooseveltąs norės pravesti 
šiame kongrese kokią naudingą darbo žmonėms refčfe- 
mą, tai jisai turės daugumos paramą. Kokie jo planai, 
netrukus tufės paaiškėti.

. Koks bus gen. Franco likimas?
;x f šiąndįe jau, tur būt, nebėrą abejonės, ką$ Ispanijos 
fašistai negąįi krąšto užkariautų Vienintelė proga jiems 
laimėti tai — kad Hitleris atsiųstų į Ispaniją savo ąr- 
miją.

Bet ar Hitleris drįs? / . .
Jisai buvo smarkus tol, kol jam padėjo Mussolini. 

Bet Italijos fašistus stabdo Anglija. Roma tik-ką pasi
rašė su Londonu sutartį, kuriojeji pasižada nekišti na
gų prie teritorijų, priklausančių Ispanijai, ir nepadėti 
jąkįaį kitaį valstybei įsigalėti Ispanijoje.

Taigi, jei Vokietijos diktatorius bus užsispyręs vis- 
tiek remti generolą JYanco, tai jam teks vienam pasi
imti ant savęs visą naštą. Ar jisai galį vienas sukilėlius 
įėgelbėti?

Įdomią nuomonę šituo klausimu išreiškė New Yorf 
ko “'ęfeąeą* korespondentas Walter Pųrąnty, kuris ilgą 
laiką buvo Maskvoje, o. šį rudenį buvo pasiųstas į Jst 
pąniją. Jisai sako;

°Jeįgu vokięčįąi įr itąlai nesiliaus gabenę ka- 
ręivius, lėktuvus fe tankus į Ispaniją, tai frąncuzai 
duos ispanams tris vyrus, tris lėktuvus ir tris tąn- 
kus. u^ kiekvieną vyrą, lėktuvą fe tanką* kuriuos 
pristatys kita pusė. Ir jiems tai daryti bus lengviau, 

. kadangi jiems Ispanija daug arčiau ir jie Suprato^ 
kąd yra smagiau kariauti Ispanijoje, negu šiauri
nėje Hrąncijąje.”
O be svetimos pagelbos gen. Franco laukia Kblčako 

arba Deni,kino likimąs. Gen,. Denikiną^ kąįp, žįnoiųa,bu-- 
V0 sumuštas fe pabėgo. 0 Kolčakas nę tįk bųvą sumuš- 
tas, bet jo paties kareiviai jį išdavė jo priešams ir jisai 
bpvajųšaudytas:

■t‘ygrr-M- .».j.,; x,-.u..' u .mt .

Vienas pre7Went»vinw termms.
. ' » . ....... ....... ,:w_i.;jiL .x . v "/■ ,bX ■ < T y

Šiame kongrese, gal bųt, bus iškelta® sumanymas 
pakeisti Jungtinių Valstijų kppatitjjjciją t$ją prasme, 
kad prezidentas butų renkamas tik vienam terminui.

To sumanymo šalipinkai, kad, leidžiant prezi-r 
dentą rinkti antram termipui, pręz>SeWs P9* 
sius ketverius metus savo tarnybos daugiau galvoją 
ąpje bąįsų gavimą sekantuose rinktuose, ;lPie 
krašto g^ovę. Jeigu kopątitųęija. dwat» ^kti i pwb 
dentus tą patį asmenį antru kartu, tai prezidentas ga
lėtų nepavyti ką sakys ppjitikierįai, kųrįe kąįįtrnbuo'ją 
balsuotojus, ir visą savo e^ergiji/pašvęsti vaistybčs ręi- 
kąlftmSr $

; įąi teą pątąįsps sumanytojai mano, kąd jyędų^ vip, 
ųp termino prezidentavimą tas terminas turėtų būti

Apžvalga !

v ■■■
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toųsmė. Jie reikalaują
tiek fe klaą-

į ^uomo^ jie ĄU

5, 1937

Ta^a« O* W»> W 
Įaįiųrašaaj, ‘•to^ 

kaip ^ciplina, dabar Visišr 
kai išnyko. tOa 
mosi# ^r^Ws’- 
višk^ kalbant tai tiį$ Pftr 
laidi barščiaj.

“Pas kohiunistus drausmž 
ir susiklaųsyiųas ir todėl vi
sai natūralu, kąd musų par- 
tijoj negali jaustis kaip ną- 
mie svetįpji elementai, kurie 
Žiu^ į partiją, k^ į iįoteįj, 
kur šiandien. Q tyl

Aišku, kad įuršti į parW«>, 
kaip k hoteK u^eifai-, l^es, kaa 
taiė Wi>, 'tais neturį feiW«i- 
nią. Be įsitikinimų žmogus idė- 

“liftui twti' ’VoWUiw hit^ ww4in-
lorwwkw< zNevjTyorkMfe.‘W. ?aĮ-. ,kįi.' • ■ .

Wrai<T ^Mkš&aw paduotoje ęi-
. tatojįe k?B»am.a. ®>«9. ^tįkini-

o apfe “diseMiųa”- Išeina.

KOMUNISTAI KVIEČIA TAL
KON HITLERININKUS

, 7" ■ 1 i'.'ll!1,

; Vę^jjęa
; '‘dyaogiskę ra»te” naciąj^. i

Pęioš ląįkft EfflOpOft dW- 
b^inkižkM WMM«- 

k«9met Italijos kp- 
mv- 

fostą, kviesdąpia j bendrą “tftY-

■psityb yra paties Kominterno 
iflusĮtafertft ‘‘ljnWV te* komunis
tai yteim Wiryž9
josiaibytia.

Štai 4abpn;tt Prahos (Cekę- 
sjĮftvąfcti0R)Į pranešina, kad W 
ikHVoa ksmtetąi pakvietė i

t.'

tijos komunistą organas *^Peųt- 
ąebę kum eiąa
pąųifeėtąmę ^eko^ovąkijoą 
infeeate, įdėjo atsįšąv^imąK kvi^ 
ičįąntj nacius ątoti į 
tos tan^ fręntą.

i x “Jie (komunistai) atsišau
kia j visus vokiečius, *iŠ-.į

daryti suvienytą vokiečių

SPie totįkipi-

‘nesyarpuę dĄtyk’as. tįk, feų- verąti jtą kazermžmis.

: ĄNrASĄS; Žį^p^AS!

Tunguzų Į ■■ 1 ■ar?-" ■—
A^mria įuvįtąį -

, w..r^-» įo yra pripratę.
Mes visi esame girdėję apie'lyginti, tokias 

didelius dažnai tiesjog 'mįlži- 
ųiškus Sibiro šalčius. Sibiro 
įpįetuose dar pusė bėdos, bet 
>jo šiąųrė|ę, įš tiesų, Žiemos 
metu tai tiesiog s^iginte spi- 
'gįna. pačįos šiauriauįsios Si? 
birę vįętpą yra tiktai ledynais 

’įr sniegu ąpkįotos: jokie ąu< 
'galai čia ąugti negalį. Eįųant 
tpįįąu vis iąmau ir įąb.iąu gat 
ilįme užtikti augant šiokius to*

protau|an^jl žiw®U net (r 
taįkydtoięsi tp FMl** 

j dažnai p<»r«ižį^ yięįa kf- 
tą įtfepsiiOH Skįrtinįaa pjuom^- 
pęa. Kas tuomet' -<^9W’ Di?’ 
;^įW^įį. J^jįu ki^simąs 
i l^čįą veiksi, tąi pft diskusi
ją b^Uftįąma it; <fcr«rną tari
mas. Kaip dauguma nutartą, 
taip visi privalo elgtis, — il^i 

’ito' laiko, kai tarimas bus Pa
keistas arba atšauktas.

! Tai yra parlamentmįš meto-^kįųs ątšiąųrįo kraštų»augale 
das. Kas gi jame bk>go? jius ,iš tiešų, savotiškas sama- 

, Vietoje Hųųomouių pąrląįųeų* 
to”, ^omuųistąi pąs save įvedė 
idtsęiplįpą. Jįe re&ąMųj£'drauąh 
mes nę tik veikimė, bet ir.nuoS 
monėse. ’J’ąiąi protaujančius 
žiųones jie bando pąyęrstį ąųtch 

’matąis, kaip kąrervįus armijo
je. .

■ ' ■ <■ / r' - ■ • ' ?■'■

Jeigu negerai daryti iš parti
jos hoteiį, tai dar blogiau pa-

i , ‘ ( <4; • • ■'

:■?

>į(ų gyventojų! iš mažens prie.
, todėl jie, pa- 
naktis ne taip 

bąįsiąi pergyvena.
i treles

Atšiaury, kur teauga su
krypę, v menkučiai augalai, 
žjinonės sau gyventi namelius 
(kuriuose gąlėtų nuo audrų 
pūgų įr Šalčio apsįsaugotij sta- 
tosį $ ledinių plytęUų. (tąli 
aUodyįią. Had tokiose ledinėse 
trobelės^ gyventi turi būti 
tįsiai šąįtą, kaip kokįose įe- 
(įaųnėse. Tįesą, nepaprastai 
šilta Čįa nėra, bet ir šaltą nė
ra. Trobelių vidus paprastai 
yra išklotas šiltais kailiais, į 
kuriuos atsigulusiems ir susi
supusiems žmonėms šaltis pa
sidaro nebebaisus. Trobelės 
vidury paprastai kūrenama 
ugnis* todėl tokiose trobelėse 
'dažniausiai visuomet yra pil
ną durnų.
7 Ląbjąų pietuose gyvenantie
ji tuųgųząi jau statosi medi
kes gryčutes, kurios, žinoma, 

į yrą praktiškesnės ir pądores- 
inės.

Kasdieninis (jyvenimas
Svąrbiąųsiąą tųnguzo turtas 

— šiaurės elnias. Mat, šiau- 
, rėš ęįųįąį mąžą tereikalaują 
gyvuliai: vąsaros metu jie pa
tys lengvai prisigraibsto sa- 
mąnų, o žiemos molui tungu-

JfeW parauna samanų, 
ikųrjįomis eįniaį įr mįnįą per 
vįsą žįęmą. Elnias--- nepa-
imaigomas šiaurės gyventojų
gyvulys: su juo jie važiuoja, 
pasikinkę po, viena ar du į 

;rogųtes, jų kailiais dengiasi, 
jų mėsa minta, meldžiasi pie
no įr įt. žiemos metu tungu- 

HŽąį medžioja, įr kailius siun
čią į pjetus; vasaros metu 
idąugfeusia žūklauja. Kai ku
riose tunguzų žemės vietose 
yra akmens anglių, aukso ir 

į kitų metalų. Dabar rusa? po 
,truputį bando tuos iki šiol 
hjeHestus žemės turtus išnau-

Tungųzai — (iicįeli'tabako 
mėgėjai. Ruko net maži, kar
tais 5—6 metų vaikai, degtinę 
taip pat siyrbia jau 5—6 metų 
vaikai; o suaugę, jei tik degti
nės pąvykstąi iš kur gauti, 
mėgsta gerokai siurbtelti.

f Tungyzai iięmeluaja ir 
i nevagiu

Beveik vįsi tolimosios šiau
rės gyventojai paprastai pasi
žymi didelių dorovingumu. 
Juąguzaį niekuomet nemeluo
ja ir beveik visiškai nežino, 
įką tąi reiškia vogimas. čia 
'visi vieųodai dirba: visi mė

gdžioja, visi žūklauja, ir visi 
' dalinasi* grobiu. Jei vieniems 
trūksta maisto, o kiti jo ištek
lių turi dąugįau, broliškai pa
sidalinamą. Drąsiausiai gali
ma pasidėti atvirai kokį nors 
daiktą — ir niekas Čią jo ne
palies.

’l’ungųząi d.ąr labai atsiliku
si tautelė: apie 85% visų gy
ventojų yra visiški beraščiai. 
Soy. rusai dabar stengiasi ir 
atšąurio kraštuos, gyvenančias 
tauteles ląbfeu sukullurinti.

Taip, maždaug gyvena tun- 
gųzai tolimoj šiaurėj, Sibire, 
kur tokios iįos diemąj įr to
kios iį^>s naktys, kur taip ne
gailestingai kartais spigiųa 
šaltis, ir kur visi žmonės tfOkįe 
ųeįurlįngi, kad yra beveik tik- ' 
ri vargšai. f Bet jie nemoka 
vienas kito, išnaudoti, vienas 
kito skrfeusti,, ir todėl nors įr 
skurdus jų gyvenimas skmr- 
džiąme šiaurės krašfe> nęądro- . 
do tajp baisus. Tųųguąaį W0’ 
Jka ir pasilinksminti, ir pasi
džiaugti: ir tolimoj šįąurę/ ei- 

tna gyveninius.

nąs, žoles, šiurkščias, nugybu- 
isiąs žoles. Dąr< toliau į pfe“ 
dųą jau prądeda rastis, šiokių 
tokių medelių, neaukštų, su
krypusių, bailiai įš po žemės 
įkylančių. Įr. juo labiau eisi
me į pietus ,tuo ir. medžiai da
rysią didesni, |kbl, pagaliau, 
pasieksime jau idideįių, auga- 
ilotų medžių juostą, Sibiro miš- 
kąs.. Pačios atšjaurįnės sritys 
yra vądinamos tundromis, o 
miškų juosta — taiga.

‘ Tąs^pats yrą ir su gyvųlįąįs:
’ atšiaury vos vieną kitą jų įe- 
sutiksime — baltąjį lokį, bal
tąją lapę, bąįtąjį kįškelį, vįe- 
ną kitą paukštį, vandenyne — 
■ruonį ir viskas. Tfųo tarpų 
miškų juostoj jau pilųa įvak 

’tįų pJČ&įųjų ir šįąip gyvulių 
— lokių, vilkų įr kt*

1 Atrodytų, kąd Sįbiro šiaurėj 
;nė vienas žmogus nėgąl gy- 
vęųti ir negyveną. O tuo, tar
pų, taip nėrą: ir atšįaurįo sri
tys yrą apgyventos žmonių, 
tiktai, žinomą, labai retai. Eu
ropos šiaurėj gyvena ląpfei, 
samojedai, p Sibiro šįąuręj — 
tungųzai, ostiakaų jųgągirąi, 

1 jakutai, ČųkČiąį ir kt. įdo
mus, nepaprastas tų tautų gy-. 
venimas: sniegynai, ledynai, 

np ląiškąi ir telegramos prą- -pūgos, amžini šąįčiąi, saulė 
.pakrašty dangaus, ilgos die
nos ir ilgos naktys ir tt/; Ne
seniai vienas užsienio kęliau- 

' toj aš keliavo po. tųguzų žemę, 
(tolimą rytinio. ‘ Sibiro krašte, 
Kolymos šaly. Ir daug ko 
tįdpmaųs, mums, nępaprąsto ir 
nuostabaus apie tą tolimą ąt- 
'šiaurio kraštą patirta.
! Šalčiai — 70°G

X. y
Pirmiausia, ką reikia *apie 

’tą kraštą pasakyti, tai pažy
mėti ctįętžii^osįuš jo šalčįuą. 
JŠiaip jau žiemos metų šalčiai 
dažnai tesiekia ir tenai 20— 
!30^€, bet taip pat dažnai lai
kosi ir ,40^-45° kas pąs mus 
juk tik retkarčiais tėra. Bet 
ipasitąikb čia ir 60°, o dąžnaį 
"net ir 70°G šalvių. Jeį tor 
kiame šalty pilti vandęnį virr 

‘šun, tai dalis jo, žęmėn jau 
Nukrinta suledėjęs (lędiniais 
'kristalais^. Norint pabūti tor 
ūkiame šaįty, ręikalingą, kad 
visas kūnas’ nęt ir veidas, bu
tų gerai pridengti, nes gysjosę

imant 3,000 mžHbųįįrįų-, si%-?;, ' 4' ■
daryti suvieny tą • vokiečių jUi i t
taut^, (Tų^nysjT^

> Ikį pat Hępoft lųčnęsip, — pą- 
ąąfkęją, Stąnjięy, -- ejA kw 
:sų indėnais. Tą pat menesį 
;įonręsąs atsiuntė taftos įomį- 
!siją. komisijai vadovavo gęne- 
.rolas Sherp^ąn. į ^0^.^1111-, 
’ąiją taipgi buvo paskirtį indė
nų komisijpnįęriai.. Tpje taikos 
jkonferenęijejįe (įąlyvavąų ir aš. 
Sunku buyp pądarytį tąiką. įų- 

’dėnaį mąA^^kąĄ jie čia yra 
;šęimtinįnkąi, Ęąltįeji mąnė, kąd 
įjie šios žemės bus valdytojai.
i Ąš vašįąų! gąYQ laik-
rąščiųį apie kąrą su indėnais, 
pr apie taiką. Sumaniau, kad 
indčnąms butų įsteigtą, ye«er- 
•Vąęijęs.,, Ąpię tai, prądėj.o, pįą- 
’^iaų vašytį įąįkįą^įąi yįspje Ša
lyje. Pyądęiąu beų^ądarbiaų- 
1 įr Miį^s įąįkB^iW: 
Chicago Tribūne, New York 
;M^<k jau ųž^UMą* 
vau $90.00 /per savaitę. Bųvąu 
įįąųpu^ ęųs^^

ja siunčia , ekspediciją į ^vau l
sįniją.'/ Nogėjau smulkmeniškąį 
sužinoti tą ęk^edjcij^. 
^rądejąų • vąšmeti py<>yin<ęs 
laikraščiams ir nukeliavau į. 
New Xoykąį7 Wku ų|r 
laukdamas, ■ njųyą^įąvau' pąs 
James Gordon Bennętt, reda|r 
torių-leidėją New York Heral$. 
Mes su j ųę pradėjome kalbęr 
:tisr;? 7'1?/. • f 

—r A,-tai tamsta esi koreęr 
pondentąs. Tamsta labai gerui 
aprašinejąį Hąpcoęk ir She^- 
;man ekspedicijas. Labai noręr 
čiau•: pasįuįy,ti tamstai ką noęs 
•pastovėsiu#, geręsųio.

— Labai ąčių, kad jus apįę 
manę
Aš noręčįąų parašyti jūsų, ąr 
negąlečįąu’ prisidėti prie eks
pedicijos į Abisiniją?

— Ąš ųemanąib/kad amų? 
rikiečiams Abisinijos, ękspedįi- 
ei ja butų thigę^ųs dalyku 
Bet kokias sąlygbmis jus vąr 
žinotumėt? r.

Aš pasakiau sgvo sąlygas.
— Ar bųvąį kąija liors pifr 

miau užsienyje, — paklaus? 
Bennett. •?• '■■ ..ų'z .:

— O, taip. Aš buvau Rytupi 
sę• # Europoj; net k^etą sy
kių.

tumei pabausti šitokį dal^?

stato nacius tarpe elementų* 
kuriems jie tiesia brolišką 
ranką/’ sako laikraštis. “Kad 
nebūtų manoma, jogei j^e a1j- 
sišaukia ti^ąį į yęjęyąąųs 
smogiu, W‘
sius Hitlerio naudai, bet 

iMv PMi Wi» 
jie aiškiai są-
OiBAtįą. J3įt|ęji(X/žddžiai« pade|i 
nąeiąm^ įvykųitj; j ty <fuotu^s 

: .pifįžądu^'' /
! Taigi Vokietijos kmuųistai 
vėl norį į W(W httleriniu- 
kąmsĄ kąįp W |K W 
193^’ m.,pą<^daxnį Hitleriui' 
imti į ^YQ ]Bn& .valdžią.

; Jie padėsią naciams įvykinti 
Hitlerio duotus demagogiškus 
prižadus — kųtįe,^ žinoma, yra 
;neįvykihąmi. '

!

ŽĄĮ>A I^IKW

''7 • '• ■' .'jA. I'

“Tegu nemano,4 kad mes,, 
kurie pajėgiame iškovoti Lięį 
iįuvąj, įaUyę? nepajėgsime 
laikytį savo -r-t Vie
nybes Ąįėųrą^^” 
Taip, vąšo “Vįęųybėą” yędąkh 

toriui prmi^w^ skaityta 
ij.ąms, VVtenybės^
leidėjai per penkiasdešimts mę^ 
tų dįrbOk aSo, piovė ip 
valė. Girdi, —

^ąe^į^^g^rųvęfiį grudai 
išpultas ių s^pįįtąs į .aruop 
dus. Istorijos! Upynos’ uždėtoj 

L įr rąktąi ^lępįj. ^gt^” 
L Tąį tieąa, U4 baigta, fe rabh 
ftai pasįėpįį.r Bęt kręmtą-, 
si pirštus* ąųjpšęst ąenajai “Viėh 
>iyW' W ’

Bepigu šitokiu b.udu pilkį 
■grūdus į aruodus. .

Jei “Vienybė.^ ištesės, eidam% 
kąsdien, tai sustiprės lietuviįį 

gų jį: vęLiškįya paųąšų sų 
“rąktų taj Ąme^,

nąująs. i^ąĮią s^t^>
lMįwWk- .j?r y*‘.- ■...' ' ;.

KAS BLOGIO SV NUOMOJilŲ
' .TAWJ«®WV? ' .

> ■ '

J

CttįągiBfe. 9. U: 
lir bn«M)«O^.lWWWhW: *r? 
gpąaą pąąigyJsėtkM ijW komu: 
nistus daug geresnė tvarka, nėr 
gu pas socialistus, nes pas juo?, 

’ (koj»ųniątųs) disciplina, kW>K 
: »mW*I orgąntamijoje

“Pas sdmir ” ' x ’

hpjii i >>' ? Riftįujiji'ŲMį1 '

k^ Jei tavo, laiškai bus žin
geidus ir įnteMgeųtišiki, tuo- 
mot aš tau gerai atlyginsiu. 
/Fuo^ęt turėsi nųolątini u^dar-.
F ■■ ■ ...

J — Labai gerai, gerbiamasis.
-Aš esu jūsų patarnavimui/

— O Ijęąda manąi pradėti ?
— Poryt, gerbiamasis.

’ — Gerai. Vadinasi, sųtar- 
jtat
! Mes nukeliąyome į Abisinį-.
!ją. Iš ten kasdięn pradėjau' 
siuntįųėtį laiškus ir tęlogra- 
'mas į Neiy York Herald. Ma~

dėjo;..tilpti- visuose laikraščiuo
se ant pirmutinių puslapiu. 

!Mąną vardas įšgąrsęjo visoję 
'šalyje/

Vąsąrą, 1868 metate, saloj 
: Syra, susipažinau su grąį^n 
'ĘVąngęHdeš. Jis norėjo, kad 
j vesčiau jo dųktei^. Bet iŠ. tę 
' nieko nęįščjo. Tada jis pradė
jo man piršti sayo draugo duk
terį. Ji buvo graži. Ir aš jau 
i* • r 5 •« 1 w •. • • *— • .

’Josvąrdas buvę Helen. VieK 
‘ ąęk gęraį apg*alvoj,ęsĄ nu^p^enr, 
’cįžiaą, kad negalių prarasti s.ą- 
!Vo laisvi^ Rą^gąų.
( Gavau įsakymą važiuoti į 
Atėnus. Ten nuvažiavęs s ture- 
jąu ląmyfe fcąrąlįš^ krikštą 
įįę įį ąprąSin^į. Mm ap^fe 
įųpįiiųąį į bąyą gyvį fe ęnęrgįn^ 
gį.. A$ lą^J^tinėj profesijoj

f. wwį,
tąfe,.. g^jžąu į kordoną. Gavau 
-įs^įy^ą, ką’d tjfeų vąžfeąti j 
iįpą^j;ą. Įs^ąųįjęj tor 
jšįf mėnesių# fe W

WB. UM Nęt. wf 
! W; m^ęsįųs. ąš.: j,ąų gaišiau, 
j^įyti pY^JbM «W kąlbor 
ją. Tfcįpgį rąšįųęjąu korW0»^ 
dencijas, ir ispąųų ląį&rąš- 

Yęliąu įšokau ara- 
: fe raidėj

šįpHįa sk' dfe^tąįs. 
i (įus
* .W

s\:.T: jj ■: . . ■.Pras1«l
......w ;W^':R)W; 

ffiSį^craM w J
■ . ------ ’. " "-.^=a

jakf Ma o prezidento pareigos d|ug
Wesnė& Ima da^g? laiko,'ikiprezidentas su savo daJft 
bu. Wi ręifcMH& šj^p^jsta, .

J. V. konstitucija dabąt nenustato, ;ke^ kartus- g#. 
Ii būt renkamas tas pats ^iriun į^zidentus. Bet jsi- 
evveno tradicija, kadi viena terminą nabaiKes, prezidena

prailgintas W keturių $kj ■ šešių m$iį. šešiems. metamsĮ tas. ^ąlį Wt Rinktas d^-i|0veriė^
> ¥ v ** •.?'<)< W'- ■ ■' £

jįįįaJ;

prastai tėra trųpipi, todėl ga
lima ir pasisaugoti.

į gei

Vasaros ir žiemos čia kei- 
ičiasi nepaprastai staigiai: nei 
pavasario, nei rudens čia nė
ra Kai pavakario metu greit 
;ima tirpti sniegas, kai ištvins- 
sta upės ir smarkiai kriokda
mas viską sų savim nešą, aiš
ku, kad jau netoli vasarą. Kai 
rudens metu jau fe Mra* 
teriąi pradeda rodytis nuogi, 

’kąi saulę per vasarą ęfeejo iš
tirpdyti sniegą, aišfcn, kad žiet 
liną jau prięš duris.

. ' Pačiapa, ątšiąury beveik vi- 
r
vasarą tęsiasi diena, 
j pietus ąąųlė įr žiemos metų 
pasirodo 1, 3 vąl. ir tt. p-eę 
parą, het už tai vasaros metu 
■f—2* vai. tėra nakties, o diena 
i tęsiasi virš 20 vak Tokios įĮ?

J 
kelis mėnesius saule visišką! 
■hęsirbųo^ nemfejęątųsius prie;

l” M ^»9m lW9g H proto vą-4
’ Tuo tarpu, alšiaurio krąš- » W akmenys... (

KRAUAS"
i- : .... .....................'.'ny- ■■[•
v Tai vardas romano, Kuris Sus 
pietas spausdinti “Naujieno-

* ^Paslaptis ir kraujas’^ nepatl
■£ą žiemų tęsiasi naktis, ir visą 
vasarą tęsiasi diena. Labiau

se» sausio 25. & •

prastai lOpis romanas. , M?
‘att»We^ąltaeijoą 
žmogus- žmog^

|uv» vMkaą kada ąetmvo gaN-
titai palūkėti ir geriausiu dmu-

r. ■ . ■ . ■ ■
HomanmS ąeįąjąup^ >>M, 

lįrauklug: tikrai jar^ i^ift ^igoą įteinoa naktys, kai ištisu^ 
tfienos nuobodžios eilutes,

Įsitėmykite: “Naujienos“ pra
dės ir W*il$

• -n^TT—• IĮI.ĮĮI

Pajūry, Opuneętięųa v^i- 
iw m S^OU“® stotis, kurioj 
įrišta Uvatarija šmims^Ten 
m fcptt^foįa vandens stulpas

:Ww



kiekvieno vartus.
Jis mane ap-

Nesibark sų &>ugv

ir laimingų 1937
Kadangi pp. Wajickai

plunksnos padaro

Senas Petras

Kvaišai mėgstą kištis

Atiduok velniui kas jotos ryto
Sęnąs. Peties.

r

T; Vaitelis

4-tos VALANDOS
NUOVARGIO

•Totai

Gerai, tąi šis laiškas kaip tik jąma taikomas.

TOTAL LIABILITIES

BRUNQ S
ON POCIUS

PETERI PEN

AM

Collingswood, N. J. miestelis 
Uiti pHeiųęs įstatymą, kuris

$36,509.23
20,000.00

3,021.02

Gražios 
gražius paukščiui

16,2Į1.62 
233,82 

335,1(10,00 
10y$L64

$1,655,201.30
. 4,000.00
J 28,600.00;

16,050.65;
... 8;7O0,68

Smuikininko užmokestis 
mėsa, gėrimas ir pįpigąi.

Movi© Inu Naujų 
Metų puota

^ki • $5,000.00 kiekvienos ypatOs pinigai ap

Jonas Rusteika, 
Institution, Ward 52,

< Oak Forest, 111.

Kąs įsimaišo j blogą reikalą, 
patenka velniui ant ąkaura- 
dos.

neapykantos žodžiai ? Butų gali
ma ir daugiau pacituoti iš pa
našių rašytojų apie Kristų. Tai
gi, galų gale, matome, kad tvir
tinimas, buk senovės pasaulis 
nekentė Kristaus yrą kunigų 
pasaka. Tokia pat yra kunigų 
pasaka, kad šių laikų pasaulis 
nekenčia Kristaus. Q jei dabar

TOTAL ASSETS
LIABILITIES:

S.hareholders’
Installment

Ar esate 4 valandos auką —* pernelyg įveik
tas, nervuotas, pavargęs; į.temtų nervų, negalite 
nė atsigauti, nė užmigti ? '

STATJgMENT OF CONDITION AS OF 
December 31, 1936

Geliami dantys

ąpielinkėje, pašaukite mus 
ir 24 bonkų luobo atsiųsti jums į ofisą ar 
bonkų, jus' manytumėte, kad tai neduodą 

jųsų visą pirkimo

KRISTUS, KUNIGAS IR 
PASAULIS

ASSETS: • • ■
First- .mortgage real estate loans ......   t
Shares loans ....... ......... .......... ...........................
Stock in Federal Home Loan Bank of Chicago 
Real estate cnyned ................    ...........
Real estate sojd ori contract ........A..—r—...... v
Furniture and fixtures ......   ..................... J.
Gašli .... ........     -.i.......
Accounts Recęįvable ..................  .......................

Phone CANAL. 1678-9 
migųs,. Kurie pasidės iki sausio 10 die- 
m»o& dienos. United Treąsurer ir Home

OBfc’T'TlKJO

Tas šoka gerai, kuriam lai- 
mė žaidžia. <

k* * *
Pragaras nuklotas gerais no

rais.. i

Totai reserves .
ŲndividedĮ Profits

Visiems puotos dalyviams 
.pp5 PoHoękaį -yra širdingai dė
kingi. A

išgėrus kęlętą 
mes atsiimsime atgal ir sugrąžinsjmę

Lietuvos atgimimo novelės. 
1935 m. Kaina su prisiuntimu 
80 amerikoniškų centų.

Vėlokai tenka užsienio lietu
vius informuoti apie šį p. Ęu- 
sęcko novelių rinkinį. Bet ge
riau vėliau, negu niekada. Juo
ba, kad šis novelių rinkinys 
vaizduoja ganą jautrų ir svar
bų lietuvių tautos gyvenimo lai
kotarpį; laikotarpį, kada be
veik merdėjanti tauta, pajutusi 
savo priešo silpnybe, iš pat sa
vą sielos gelmių pasijudina ir 
skelbia pastovų, atkaklų karą

VVichita, Kansas valstijoje, 
randasi automobilis, kuris buvo 
pąstątytas iš 25 kitų, automobi
lių. Tie automobiliai buvo su
daužyti nelaimėse, kuriose žif- 

■vo 37 žmonės.

Admiuistracijai ųž 
dįenrąšįį 

mes gaii; 
name reguliariai kasdien per 
visus metusi "įiųkįme! JSfaųjįeį 
noms ir jų leidėjamš laimin-Naujų Metų sutiktuvių gra- 

piįotą įyyko Movie. Įnn tą- šių Į93f?/mėty

niiįkai yrą,;'P» .PoUockai. Puo
toj dalyvavo svečių atvykdsįų 
net >iį;ų mjėstų, kaip tąi 
pp., Pollock duktė ir įentas 
Adomaičiai' R ČlevoUmd, Ohio, 
įš Gary, Indianą, pp. Strus- 
dai ir pp- itennett iš Detroit, 
Mięh., jaunoji PP- Pollaek iv 
p. ĮJkusaį, 'o' taipgi daugelis, 
kitų * svečių taip lietuvių, kaip 
ir ąvetimtauČių. Visi prie ska
niu br muzikos
gražiai laiką praleido iki ank
styvo ryto, 1

ATSIKRATYKIT
NUO TO

nę būklę. Kova nelygi. Prieš 
galingą Rusijos imperiją kyla 
menkutė saujelė labiau susipra
tusią ir apsišvietusių lietuvių. 
Liąudią įbauginta. Ji, daug nu
kentėjusi nuo tautinių judėji
mų (1863 m.), bijo pakelti sa
vo balsą. Pionieriai turi kovoti 
su uzurpatoriais, dažnai net 
liaudyje pritarimo neturėdami.' Hammondsporte, N. Y. kai 
Liaudis į tautinius judėjimus kurie žmonės gyvena namuose, 
žiuri su baime,, kaip Vėl j nąu- kurie yrą pastatyti iš apelsinų 
ją Dievo rykštę. Bet dažnai už- dėžių 
tinka vieno kita karštesnio žo
džio, kiek geresnio pasisekimo 
ir ji, liaudis, jau kvėpuoja nau
jomis-laisvės idėjomis. Kovoja
ma spauda, kurios draudimų, 
metu pavojįnguose knygnešio 
kebuose nuolat visokie pavojai 
gręsia lietuviškos spaudos pla
tintojui. Patekęs su keliais lie
tuviškos literatūros egzemplio
riais j rusų žandarų rankas — 
sveikas dingęs: atsisveikink 
skaudžiai nuplaktas su savo tė
vyne, dažniausia amžinai, šal
tajam Sibirui patinka knygne
šio kaulai. Atgavus spaudos 
laisvę (1904 m.), vistįek kiek
vienas tautinis pasireiškimas 
būdavo visi* griežtumu slopina
mas. Vietos rusų valdininkai, 
toli būdami nuo savo metropo
lijos, su • jiems/ pavestais- valdi-' 
niais elgdavosi sauvališkai ir 
žiauriai, stengdamiesi tuo suda
ryti sau geresnę karjierą. Jiems 
į pagelbą dar būdavo siunčiami, 
taip vadinamieji, baudžiamieji 
būriai, kurie smarkiai bausdavo 
visus ir menkiausia įtariančius 
lietuvių tautiniame judėjime. 
Kantu su tautiniu judėjimu pa
kyla ir darbininkai savo teisių 
ginti. Tauta, kvėpuodama lais
ve, bet jos neturėdama, nesi
tenkina vien apšvietimu ir tau
tinės nuotaikos kėlimu, betlmą- 
si konkrečių žygių: šaukiama 
Vilniuje seimas (1905 m.), da
roma demonstracijos, mitingai 
ir pagaliau visiškai realių prie
monių griebiamasi prieš nebe
pakenčiamus rusų despotiškus

Ąš Jonas '"Mįsteiką ir visi 
šios prieglaudos lietuviai įna- 
miaį norime'viešai pa^kĄti 

ji.. ». «• 'Y k a « w • ’ uiS

Naujinu . ... 
brangias.
Nąujienas — kųi;

(Tąsa nuo 3|čio pusk j 

įsakymus. Kristus ir kunigai tai 
kaip djena ir naktis. Reiškia 
kai žmonės nusistato prieš ku
nigus kaipo išnaudotojus, tai 
nereiškia, kad žmonės kartu nu
sistato itf prieš Kristų.

Taip vadinamieji laisvieji ra
šytojai visada su pagarba įnmi 
Kristų. š>tai kunigų nekenčia; 
mas H. G. Wells, išaukštinęs 
Kristų, pareiškė: “Ar reikia ste
bėtis, kad iki šių dienų šis Ga- 
lilietis yra per didelis mųsų 
mažoms širdims.” Kitas kunigų 
nekenčiamas rašytojas Renanas 
rašo: “Visi amžiai skelbs, kad 
žmonijos supą tarpe niekas ne-

Interęst ............................ ......
tįhrift shares -..................... $26^635.36

Optional savings shares; .........,.„.^.^. 231,701,4?
Full Į>aid infcome shares v...A*...Aiib/4,045j4()0.00;

$1,273,82&83» 
Dividęnds not yet disbursed, payable in caslį ... 
B.onus fųr įnjstalhąęnt tbrįfj shares ........................ 
Advaųceą from Federal Home Loąn Bank .........
Mortgage loans in process .......... 
Accouųts pąyąblę' .........................
Ręsęrvų fęr ųncollfected interest 
Resųrves ............. ................................

Reserve for contingencies ..... . 
Resęryę for ręal estate .....
Reserve for (ęderąl iųsurance 
Reserve for income collečted, 
in advance ........... ..........................

vernoj adresu 607 West 63rd Toliau noriu viešai padėkoti 
brangiam savo broliui Juoza
pui Rusteikai 
lankė Kalėdų dieną, pAvaišino 
ir apdovanojo, širdingai ąčių bustininkai. 
jam už brolišką meilę, i *

Dar noriu padėkoti kunigui Kvailys ga 
S. Linkui, *. lietuvių tautiškos duoti patarimą 
parapijos klebonui, įr p. T. J. 
Kučinskui.' Jie kai kuriuos lie- 
tuvius šioj prieglaudoj aplam 
kė Naujų Metų; dienoj ir ap
dovanojo Auos, su kuriais 
jiems teko susitikti, širdingai 
jiems ačiū 
metų jų darbuotėje tarp Chi 
cagos lietuvių. •

šou Kj*uę 
I Zrf
SOr^-AB-Tu-v

Tai maždaug tokiais moty
vais parašytos P. Rusecko no
velės. Iš pradžios kažin kaip 
junti neįgudusią rašyti autor 
rįaus ranką, neperdaug sklan
dų stilių ir įdomią intrigą, bet 
toliau, įsiskaitęs, taip aktualiais 
netolimos praeities klausimais, 
skaitai sų gyvu susido.mėjiinu- 
Pagaliau tolimesnes novelės ir 
pavykę geriau. Pavyzdžiui, ket
virtoji novelė Išniekintos vėlią- 
vos ir geriau išlavinta skonį gac 
Ii patenkinti.

Ypač jaunimui patartina su
sipažinti su šiuo novelių rinki
niu. Jis bent dalinai parodys, 
kiek daug ir sunkiai buvo kovor 
ta dėl laisvės, kad laisvė, kurią 
Lietuva dar taip neseniai atga
vo, apšlakstyta ašaromis ir 
krauju. Tik kova laisvė įgyja
ma, ir kas laisvės negina, tas 
jos ir nevertas, o ji, laisvė, juk 
yra viena iš būtiniausių žmor 
niškumo ir žmogaus asmenybės 
sąlygų.

Standard Federal Savings & loan Associatlon 
0FCHICA60

2324 SOUTU UEĄ VITT STREET
Išiuukąpi ųž pądėtųs p

S Wa nU9šUUti gausitę nuo. 1
Owners, Loąn Korporacija dedą pinigus į musų įstaigų ant tokių 
pat išlygų kaip ir visi 
drausti per Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

AVasJiiųgton, D. C.^ŪČ3!C valdyba IR DIREKTORI AI j I
JUSTIN MACKIEWįCH, 
MICRAĘL JASNAUSKAS 
ADAM BARIES .... .....
S. A. SZYMKEVIČIUS . 

' ŽELEN kUCHINSKĄS .

Malvaz yra jums siuloąias su pilkiausių pasįtik^iinuĮi kad 
jus nepanorėsite, sykj pavartoję, be jo būti. Malvaz turi 
jrodyti, kad tai pastiprinantis, akstinantis ir maitinantis 
gėrimas, ką męs, ištikrųjų, h- garantuojame.

Na, jus, štai dabar, ar nepajnnąudpsite tuo musų prakilniu 
pasiulymu ir pačios nepasiątęngsitę sužinoti jo tikrą ver
tę jums —■ - » ...

: Pp. Walickai, kurie užlaikę 
Stanley Tavern adresu 4119 
So. Ashland avenue, turėjo 
gražią Naujų Metų sutiktuvių 
puotą.
yra draugiški žmonės ir turi 
plačią pažintį tąiTp Cfeįęągos 
įiętųvių, tąi ir į šįą puotą su- 
važiayo, daug syęČįų taip lįe- 
tuvių, taip ir kitataučių, iku- 
rie gražiai laiką praleįdo iki 
ąnkstyvo ryto.

Pp. Walickai visiems puotos 
dalyviams yra širdingai dėkin-

.........   President r

....... Ist Vice-Pres. 1 '

...... 2nd Vice-Pres. ’ '
.......... . Treasurer ; -
................. Secretary
PEONĮZ JANKEVIČIUS 

U ? LEON GINIOTIS

Nesileiskite save visiškai įveikti. Prašome padaryti štai ką: nueikite 
į artimiausią taverną ar vaistinę ir paprašykite šaldyto Malvaz bonką. 

Išgerkite, bonką šio gaivinančio maisto gėrimo. Padarykite tai kasdien ir 
tėmykite ar trfi nėra tas ko jums reikia. 

•» _ 
Jei Jus negalėtumėte jo. lengvai gauti savo 
Canal 6500 ir paprašykite 12 
namus. J.cigu 
jums naudos, 
kainą.

, MOTINYSTĘ DIENU MOTINOMS

Paklauskite savo gydytojo apie Malvaz. Motinystės die
nų motininis daugelis gydytojų rekomenduoja, kurie jau 
yra įsitikinę kad jis padaro Motinos pieną nvpstingesjaju ir 
padidina išteklių.

8FKSS«
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NAUJŲ METŲ SVEIKINTOJAI

VIS DAUGĖJA

GABIOS AUDĖJOS

so that he

PiMeNTO

Giants there

taupymo investmentų formomis

Per praėjusius šešis mėnesius musų turtai dvigubai padidėjo, kas dabar jau siekiasi

Vieno Miliono Doleriu

Metinių divi 
dentų dydis

Kailio gyventojų stengiasi įsi
gyti jų audinių ir juos pasių
sti į užsienį, kad užsieniečiai 
susipažintų su gražiais Lietu
vos moterų darbais. ♦

Germany and Colonies 
The Pope Errs 
Giant FooLs of Old

Bedarbių skaičiaus
aiškinamas tuo,

and c)
not sufficięntly

about 585, the.

KAUNAS
šo, /kad Lenkijoje nupirkta 14 
veislinių kumelių ir du erži-

their own personai

years. . Būt 
Wulflaicus at-

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted . _
with all seven /'"'"’J 
of the delicious
Kraft Cheese > *
Spreads. They're k 
marvelous for I 
sandwiches,salads *1 t 
and appetizers._____

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

^ia ir jų au- 
palvos labai 

sutaikytos. Daug

ed a sect, became reputed as a 
mįracle worker, and ęried out 
to a sinful world to repent 
even as he was repenting.

Chiefest disciple of Simeon 
was Daniel' Stylites of Constan- 
tinople (now Stambul), who en- 
dured his pillar penance in the 
more trying climatic along the 
shores of the Bosporus for 33 
long, sunbeaten 
when a monk 
tempted a pillar life near Tre 
yes, France 
neighboring clergy forced him 
to giye ųp the idea, then they 
destroyed his pillar.

Both šilly and selfish werė 
those giant fools of old. B®r to 
them just one thing really mat- 
tered 
salvation throughout all eter- 
nity by fleeing from a sinful 
world.

When we are often tried and 
even digusted by the many fools 
around us, today, let’s^remem- 
ber that there were even\more. 
gigantic fools in the “good old 
days.u

of šmall phl^rs 
might keeep himself unspotted 
by the world, and his ėyes 
trained upon. heaven, larid of 
his eternal glory. < ’

ROKIŠKIS
vena Marg Deksnienė, kilusi iš. 
Ulytėles km. Ji su savo dviem 
dukrelėm verčiasi. audimu. Jos 
labai gražiai suaui 
dinių raštai ir 
vykusia

Germany and Colonies
WiĮl colonies, such as France 

has just offered, lead Germany 
from the valley and shadow of 
industrial misery into the pa- 
radise of economic plenty and 
political splendor? Or will such 
colonies prove to the Reich 
much likę a mirage to a weary 
desert traveler?

Though recerjt Germah de- 
mands for colonies have put 
first and foremost the Father- 
land’s urgent need for such raw 
materials^ as iron, copper, and 
maganese, underlying Germaii- 
y’s demand are the three-usual 
justifications for wanting to 
expand: a) an outlet for surp- 
lus population; b) markets for 
manufactured goods 
raw materials 
available at home.

In 1914, Germany possešsed 
more than one -million sąuare 
miles of colonies — 900,000 in 
Africa, most of the ręst in 
Asia. In that year, 24,000 Ger
manis lived in all those vast 
overseas possessions, while ma
ny times 24,000 Germans live 
in Milwąukee, or in certain 
sections of Chicago.

Poor as Job’s turkey, back- 
ward poloniais simply can’t buy 
much from <the homeland. So 
they’re little good as markets. 
Besides, they fightly purchase 
where their money brings most, 
that is, from the industrial na- 
tions that can produce most 
economically. The inhabitants 
of India, of British Sumatra, 
and of England’s East African 
posseSsion increasingly* "get 
their goods from Japan, simply 
and solely because Japan can 
outsell Britam in those eastern 
lands.

Raw materials, too, mušt be 
got where they are to be had— 
usually not from one’s colonies. 
If England, greatest colonial 
power on earth, gets only part 
of her needed raw materials 
from her vast possesions, what 
can Hitler hope to do with 
what colonies he may obtain? 
For colonial peoples rightly in* 
sist upon selling their raw ma
terials to the righest bidder— 
often not the mother country.

In Germany as in Italy, Ja
pan, and other countries, not 
the common man or even the 
merchant, būt the military and 
official classes are the chief 
demanders of colonies. With 
war as* his profession, the sol- 
dier naturally looks ąbroad for 
military adventures, just as a 
dentist looks for patients with 
bad teeth, qr as a preacher 
seeks folk to save. The official 
class wants wars of conųuest 
so that its members will get 
new peoples to administer, to 
lord it over. In additidn, the 
Germany nazis have preached 
expansion soGong that to get 
some colonies m now for them 
a vital ąūestion of losing or 
saving “face.” Their prestige 
demands some colonies. .

France showed wisdom in df- 
fering to retum Germany’s col
onies in exchange for peace. 
For 'the French offer both 
tests Hitler’s sincerity and of- i 
fords him an honorable escape 
without plunging Europe iiRo 
war.

If Hitler accepts France’s of
fer, colonies will do little or 
nothing to help the Reich’s eco
nomic situation. To Germany 
the chief value of colonies will 
be prestige.

■ 1 ‘ į • . f

The Pope Errs
When His Holiness, siek iinto 

death, arose from his bed of

Kraft
/ ■

Cheese' 
'Spreads 

now in new~design 
SwanKyswig glasses!

Su. pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius taupyti šioje bendro
vėje, kur jdeliai apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

' Duodam Paskolas Ant Namų
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Association of 

Chicago * teikia paskolas ant namų Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Duoda paskęla^ nuo 5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

■ ž
Patarnavimas teisingas ir greitas. ?

2202 WEST CERMAK ROAD
7BEN. J. KAŽANAUSKAS, Rašt,

Pasiteiravus papildomai su
žinojom, kąd arklių pirkti į 
Lenkiją Važiavo žem. banko 
vięedir. A. Vienožinskis ir p. 
Girdvainis. GirdvAinis dar pa
silikęs; r f

Veisliniai arkliai pirkti Len
kijos pietvakariuose.

Catholic church as a 
for good in the world 
upon the moral courage 
righteousness of that 

upon its 'steadfast

Ertpelled at the age of 30) 
from a monastery near Antioch 
in Asia Minor for excessive 
austeritieš, SimeOn erected for 
himself a pillar six feet high 
and one 'yard ačross the top. 
Ori this cblųhm hė lived, his 
neck loaded with chains. xHę 
then moved to sticcessively 
higher pillars,. until he attain- 
ed a height of 60 feet. On this 
lašt pillar he spent the finai 
thirty years of his life—with- 
oufy once dęscending. For* his 
disciples, enarhoUfrėd įy his 
folly, provĮdedįįiirii with food 
and drink by tneans of a rope 
with a baskęį attached. At- 
tracting nųmerous . pilgrims 
from all parts of the then

■ ’ ja5' r '' 'known world, Simeori ėstablish-

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime 
Gruodžio 31 d., 1936 včl nutarta mokėti Ą% 
dividendą ant visų taupymo skyrių.

pain to broadeast his Christ- 
mas message of peace and good- 
will, men and women every- 
where admire his courage, laud- 
ed his high sense of duty.

Būt thinking men and wo- 
ihen, whether Catholic or Pro- 
testant, Jew or infidel or even 
atheist, regrėt deeply that the 
Pope erred so greatly as to 
condemn commupism as the 
threat to Europe’s peace. For 
all informed people know that 
the threat to world peace today 
is not cpmmunism. That threat, 
they know, is fascism!

■ * / ■

Who bombed helpless villages 
murdered defenseless peašants 
and workers, with fire and 
sword laid waste pęaceful 
countrysides in China ? The fas- 
cist war-lords of Japan, who 
claim all eastern • Asia as their 
prey. Who flouted the league 
of nations, bombed and gassed 
unarmed men, women, and 
children iri Ethiopia to satięfy 
purest greed? Mussolihi, sehior 
fascist of them all! Who punged 
Spain into civil war by revolt- 
ing against a government truly 
representing the vast majority 
of Spaniards, turned lose on 
that unhappy land all the woes 
of the Fęur Horsemen, and 
made Spain the tinderbox of 
Europe? Fascist Franco backed 
by Mussolini and Hitler!

Communism, as typified by 
Russia, has of late years gone 
great lengths to preserve peace,

DIDŽIULE MINIA BALIAVOTOJŲ VIENAME CHICAGOS VIEŠBUTYJE, 
Naujų Metų išvakarėse. Visose sutiktuvėse žmonių buvo galybes. Sako, kad dabar 
kišenini pilnesnį ir nebuvo prohibicijos ūpo gadinti. Naujienų^įibune Photo

“VIENAS IŠ SMARKIAUSIŲ MANO 
BET KADA PADARYTŲ DAIlBŲ”

“Aš ką tik atsidariau taupomąją sąskaitą Central 
National Banke. Aš manau, kad tai yra vienas iš 
mano smarkiausių bet kada padarytų dąrbų. Aš 
mėgstu tą naująjį banką. Visi ten taip draugiški 
—malonumas tenai nueiti. Ir, ištikrųjų nėra niekur 
saugesnios vietos. Aš visiems rekomenduoju atsi
daryti taupomąsias, sąskaitas Central National
Banke. " >:

sąskaįtą

CENTRAL NATIONAL
BANK o/CHICAGO

ROOSEVELT ROAD prie HALSTED
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

arti TALMAN AVENUE
Atdara: Kasdien 9 vai. ryto iki 6 po piętų.—Antr., Ketvirt. ir šeštadieniais iki 9 vai. Vak.

Birželio 30, 1936 m. turtas ?5,d0,000.00
Gruodžio 31,1936 m. turtas jau virš $1,000,000.00

KLAIPĖDA. — Pereitą sa- 
vaitę registruotų Klaipėdos 
miesto bedarbių skaičius sie
ke 1832 asmenis, tačiau šią sa
vaitę šis skaičius jau pašoko 
iki! 2020. 
padidėjimas 
kad nemaža darbininkų atlei
do celiuliozės fabrikas ir kai* 
kurios lentpiuvės. Darbo įstai
ga Šią savaitę atsitiktino dar
bo parūpino 147 žmonėms. Prie 
miesto viešųjų darbų dirba 715 
bedarbių, Pereitais metais tuo 
pričiu laiku bedarbių buvo 2į-

JONAS ŽVIRGŽDIS
Daugelis jau pasekė p. Žvirgždžio pavyzdį. Jie visą 
laiką atsidarinėja taupomąsias ir čekiavimo sąs
kaitas. Ir rses kviečiame jus pradėti savo 
čia taipgi. >

Jūsų investmentus musų susivienijime iki

$5,000.00
Išmokėsime procentus už pilnų mėnesi už visus pinigus padėtus pirm 
Sausio mėnesio 23 d., 1937 metų.
Niekas jums nekainuoja prisidėti. Pagal musų planų nėra narystės 
ir knygutės duoklių ir neskaitome pabaudų.
Nežiūrint to, ar jus pradėsite nuo $1.00 ar nuo $5,000.00 kreipiama

lan Federal Savings and
Loan Association

' ' ■ H ■ ■ A ’ ; ■ ■ ■

_____ ______________ Antradienis, sausio
NUPIRKO LENKIJOJ VEIS 

LINU, ARKLIŲ

9:30 vai, vąkaro
Kalbančios Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai 

nininkai—Gražios Dainos ir MuzjkB.gg

BEM. F.s BOHAč, Sekretorius.

Telefonai GROVEHILL 1900-^-1901

THE W0RLD AT 
A GLANCE 

by Dr. E. G. Peters

< V

OF VOUH v' 
»nv««tment V

AGENTŪRA
SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIOS 

APDRAUDŽIA

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RAD10 PROGRAMAS 

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOČYCLES^ 
. ( / KIEKVIENA j '

p®
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so that national enęrgy and re- 
sources might build a better 
life for all men. Būt fascism, 
as symbolized by Japan; Italy, 
and Germany, stops' at nothing 
to satisfy its insatiable lųst for 
blood and power.

The lasting influenėe of the 
great 
force 
rests 
and 
church 
fighting for rjght and justice 
for all. So when the Pope, as 
head of Catholicism, fails to 
čondernn the true enemy of 
peace and also of Christianity 
—fascism, -and especially when 
he gives his pontifical blessing 
to murderer Mussolini n,nd 
buteher Franco, then the Pope 
strikes . a powęrful blow both 
at the Catholis church and at 
humanity. ?

Giant .Fools. of Old
, Į i ■ |i ■ ■

In ancient dayš fools sprout- 
ed as rankly and grew as lux- 
uriousty as z fools do now, 
though our romantic yearning 
for the past often mhkes us im
agine that1 there were nothing 
būt giants in the earth in the 
“good old days 
were i n ancient times; būt of
ten giant fools likę the Pillar 
Saints of the Middle> Ages.

Prince of these giant fools 
was St. Simeon Stylites wįio 
lived half of his life on the top
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Lietuvis F. Mažeika 
Sunkiai Sužeistas

Auto Nelaimje
Antro automobilio valdytojas 

negyvas; šįmet žuvo keturi 
žmonės.

Roselando Kuopa 
Šio Vakaro SLA 

Programe

18-tos apielinkėtf lietuvis, Fe
liksas Mažeika, buvo sunkiai 
sužeistas automobilio nelaimė
je, kurioj vienas žmogus buvo 
užmuštas.

Nelaimė įvyko prie Ogden ir 
Fulton gatvių. Nesustojusios 
trafiko šviesoms ten susidūrė 
dvi’ mašinos.8" Pirmoj mašinoj 
važiavo trys keleiviai, bet tik 
Mažeika buvo sužeistas. Antros 
mašinos valdytojas, William 
Malone, 3900 W. Monroe st., 
buvo užmuštrs,

Mažeikos kompanionai buvo 
Wallace Wakem, turtingo chi- 
cagiečio sūnūs, gyvenantis ad- 

i resu 1448 Lake Shore Drlve ir 
Anthony Pellegrino, 3844 W. 
Madison street.

Mažeika guli Westside ligoni
nėje su perskelta galva. Jis gy
vena adresu 1816 S. Halsted 
street.

M

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Glassfbrd 29
Uritis 30 m.

Guditis 24 m.

m, ir 
(Cleve-

ir He

Hugh
Eugenia 
land, O.)

Albert
len Lesciauskas 21 m.

Clement Akalaitis 32
Estelle Mattin 28 m.

Robert Barbaras 24
Eleanor Lunden 23 m/

Frank Donikauski 46
Nellie Adamites-23 m. -- •»* * • I • ■«** 4’

Jimmie Barbas
Vlnyard M

Adolph Aleknus 45
Pearl Kudro 38 m.

Skirybų bylos iškeltos
Helen Butkus vs. Joseph

Butkus . .
Della Ramanauskas vs. John 

Ramanauskas.

m.

m.

m

ir

ir

ir

ir- EI

m. ir

Ne Tas Svarbu, Kad 
Dingo Žmona, Bet...

Dingo ir pinigai

ĮDOMUS VAIZDAS KUKURŪZŲ BIRŽOS;7ČHIGAGOS BOARD QF TRA 
rumdose, 'kur/3p<^liat&riai pėrkjt-—jų hiėkifeifiejB^ifeatę. <
cagoje randasi kelios kitos maisto produktų biržos, kurios skaitomos didžiausiomis
Amerikoje. Naiijienų-Tribune Photo

Aplankė kun. Mockų SS“
Penktadieny, Naujų Metų 

dienoj, kunigą Mockų, kurs 
dabar randasi Cook kauntės 
ligoninėje, atlankė T. J. Ku
činskas ir kun. S.

Mockus atrodo 
dar vaikščioti

tik
ne-

Linkus 
gerai, 

daug
gali, ha galva svaigsta.

Bendrai imant, kun. Mockus 
jaučiasi gerai. Kurį laiką jis 
tur būt dar pasiliks ligoni
nėje.

Kai kurie chicagiečiai atlan
ko jį ligoninėj. Jis betgi no
rėtų, kad atlankytų jį daugiau 
žmonių. Per dienų dienas 
būti ligoninėj vienokioj aplin-

ATLANTIC. — Frank Aban- 
skis, 508 W. 45th Place, vakar 
atėjo pasiskųsti policijai,. kad 
pražuvo jo ižmona, Stella Aban- 
skis. Bet kas svarbiausia, tai 
tas, kad ji pasiėmė ir visus su
taupytus .pinigus. Jų buvę apie 
$120.

F. Abanskis dirba skerdyklo- kūmoj yra kiekvienam nubo
ję. du, ir todėl įvairumas, kurį

H ......—. ... .. *11 ,WI.I»"W1

Cook County Lietuvių Dem, Lygos susirinkimas įvyks sausio 
5 dieną 7:30 v. v. Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
St. Bus rinkimai' naujos valdybos įr šiaip daug įvairių rei
kalų. -—Korespondentas. ;

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo metinis susirinkimas) 
įvyks šį vakarą, sausio 5 d. 8 vai. vakare, J. Petrausl^b 
svetainėje, 1750 S. Union avė. Visi nariai dalyvaukite.

B. žolynai sekr.
Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laįjkys metini 

susirinkimą rytoj Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsited St. 
7:30 vai. vak. Malonėkite visi atsilankyti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti. —Frank Bakutis, nut. ragt.

Bridgeporto Lietuvių Namų Sąjungos metinis susirinkimas 
įvyks rytoj 7:30 vai. vak. Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Hal&ted St. Visi malonėkite laiku susirinkti, neį bus ko
misijų raportai ir šiaip daug dalykų* —S. Kunevičja, rašt.

SL.A 63 kp. metinis susirinkimas bus sausio 7 d. Tuley Parko 
svetainėj, 90 St. ir St. Lawrence avė. 7 vai. vakare. Narių 
pareiga dalyvauti, rinksime darbininkus vakarui, kuris 
įvyks sausio 30 d. ir valdyba išduos metinius raportus.

i atneša, būna ligo- 
ligonei malonus. JUOKAI

SLA radio programas šį va
kar bus pašvęstas Roselando 
139 kuopai.

Kuopos vardu kalbą pasakys 
pirmininkas J. Pųčkęrius, o dai
riuos du RoseJapdo dainininkai, 
pp, R. Pažertai.

Nuo ŠLA Centro kalbės Ur. 
A. Moptvįdas.

Programas i yrą transliuoja
mas nuo 7 :45 iki & vai, yakare 
iš stoties WGES,

""RSitSre&"Fixtdr^....
Rakandai-Itąisai

f*^*<vv?rwrv»**y*^*****^*<**w*’*WM,,*MW-*** 
»K*5XDa®, s® sės 
ir sinkom. Taipgi Moru fikčerius dal 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice bakąus, Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur,

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

CALumet 5259. 
(Naujoj Vietoj)

hanees
Bizniai

šįvakar ir Rytoj Ste 
ponavičių Pro-

■ gramas
Iš stoties WSBC, 1210 kilo- 

ęycles, šįvakar ir rytoj nuo 9:30 
vakare iki 10-to^ bus transliuo
jamas Steponavičių radio pro
gramas,

Programas susidės iš dainų, 
kurias pildo solistai ir kvarte
tai, ir žinių.

Pavogė cemento 
maišytoją iš kon- 
traktoriaus sandėlio

ANT PARDAVIMO Tavern fik- 
ėeriai—pigiai; 134 E. IfiBl St. 1-st 
floor. /.

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

BRIDGĘPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St. 
; yfcfrr, _

Mezgimo Dirbtuvės

THE BRIDGĘPORT KNITTING 
MILLS

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Vįętory 3486 ' 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieųįais.

Help Wanted—Feniale
parbinlnkių reiki*

REIKIA patyrusių skudurų rū
šiuotojų—nuolatinis darbas, gera 
alga, Economy Rag and Paper Co. 
1560 N. Sheffield Avė. Diversey 3883

PARSIDUODA kampinė taverna, 
biznis išdirbtas ketvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompeticijos nėra, Kreip
kitės .8659 So. Hoyne Avė.
- ................I" m ..................................................... y........ ..... ............... .

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

’ 2436 West 47th St
*................... į ■ .................... ..................... i ■■■■............................ ................................................. ,■ ■■ A,i,r

PARSIDUODA Tavern^’Visa ar
ba priimsiu pusininką. flPragyveni- 
mul kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1537 
West 63rd Street.

PARSIDUODA taverna geriausias 
kampas Chicagoj. Pardayjmo prie
žastis—liga. Rašykite Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Ęox 550,
* —I-II— —■■■      —    If I immi WI»

PARSIDUODA taverna per dau
gel metų išdirbto] vietoj, g&roj 
apylinkėj. Turiu parduoti greitai už 
prieinamą kainą. Tel. Wentworth 
0481.

PARDAVIMUI Taverna gera vie
ta. Paaukausiu už pirmą pasiūlymą. 

3539 Archer Avė.

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

BRIDGĘPORT. Deering 
policija turi didelį galvosūkį. 
Nakties laiku, iš šeštadienio į 
sekmadienį iš kontraktoriaus 
Frank Ų. Nordmeyer, 3256 So. 
Canal street, sandėlio vagis iš
sivežė cemento maišytoją. Ma
šina sveria apie 600 svarų.

REIKIA merginų dirbtinoms gė
lėms ir novelties dirbti. Kambarys 
807, 65 East South WateY St.

MERGINA nesenesnč kaip 35, 
namų darbui, paprastas virimas, nė
ra skalbimo, išeiti, suaugę, $10.00. 
Krriptes 6—9 vakarais. Kesner, 
1947 North Kildare.
- -------- - - Į J| . .. ........................ ... —...... ... , ,

MERGINA bendram namų darbui 
padėti virti; 8050 Harper; Saginaw 
8997. ,

CLASSIFIED ADS
..... . I H ll|lll>!llW|IJĮI..l|ROWI>lli>llll IHH|l!ii.|IIHII.WIUHllilllĮI

iOKOiar
Darbininkų Reikia

MERGINA 20-35 namų darbui, 
prižiųrėti metų amžiaus kūdikį, būti 
—$7; Mrs. Goroff, Irving 4041.

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo, būti, savas kambarys, 
$7, nuolatos; Pensacola 2499

PARSIDUODA Taverna pigiai, 
biznis išdirbtas per daug metų. Par
davimo priežastį patirsite vietojo.

824 West 59th St.

PARDAVIMUI Tavernas, labai 
pigiai, apleidžiu dėl '-sveikatos; bįz- 
nis išdirbtas, pigi renda. 1549 N. 
Cicero Avenue.

GROSERNĖ ir bučernė, 30 metų 
apgyvento] lietuvių kolonijoj, turiu 
kitą biznį. 3401 So. Lituanica Aye

PARDAVIMUI taverna su gražiu 
užpakaliniu kambabriu ir virtuve— 
seniai išdirbta. 8428 Vineennes Avė. 
po 1 vai. dieną.

Apleidęs Cook kauntės ligo
ninę p. Kučinskas ir kun. 
Mockus nuvyko į Oak For.est 
prieglaudą. Čia aplankė Le- 
chavičių. Lechavičius nuplau
tomis kojomis, važinėja ratu
kais. Tai jo nelaimė. Šiaip 
gi jis atrodo sveikesnis negu 
buvo, praeity, kada jo dar ne
laimė nebuvo ištikusi. Teko, 
jiems matyti ir kai kuriuos ki
tus prieglaudos įnamius ir 
jiems suteikti dovaną, kitą.
J Z - Vp

' Trumparegis gydytoja^: 
Slauge, slauge' — kur tu esi?
/ Slaugė: Aš Čia ant tavo ke
liu-

i —p— 
žioplys: Kodėl tu rėki, 

rai? . A
Petras: Aš "išmainiau 

pačią į degtinės bonką.
žioplys: Tai ■; tu nori 

ją atgal?
Petras: Ne, aš esu vėl 

troškęs.-

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos dirbti ant visados. Atsišau
kite šiuo antrašu; 906 Prescott St., 
yaukė^įlĮ^,,.......  , ___ _

REIKALINGA patyręs virėjas res- 
taurantui. 3907 $o. Halsted St.
• ■ .............j x ...JA1 ** -»■ '•* "

REIKIA patyrusio, vyro formai, 
100 mylių nuo Chieagos. Turi turė
ti gerus paliudymus. Kreiptis tarpe 
6 ir 9 vai, vakaro. 2413 W, Š9th 
St. antram aukšte užpakaly.
, .R,,,., .1 tl-ri*.m.l.. .'■'■UllTf'.B'gĮ'l.

REIKIA vyrų geležies skrąpų 
y arde dirbti. Wąrshawsky and Co. 
1920 So. State St.

REIKALINGAS Bartende^is j 
Smith’s Palm Gardens. Atsišaukite 
4177 Archer Avenue.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, virti—-lengvas' skalbimas, 
kambarys ir vana. 425 Aldine Avė., 
Wellington 6642. , (
—------------R— .,■■■■ R . . ... ........................... ........., — ........................................................ ..

MERGINA bendram namų darbui 
ir virti. Geri namai—gera alga— 
nėra skalbimo, būti. Dorchester 
7129.'

1 ir.w.i.į»i i. <»'i',   .iwi.—■ ii. i i /

REIKIA jaunos merginos bendram 
namų darbui-r-bųti —mažas apart- 
mentas, Kaplan, 3722% Pinegrove 
Ąve. Tel. Bittersweet 4169.

■ ................uuJi'-^'T.Tt-r.vy u.

MERGINĄ bendram namų darbui, 
prižiūrėti 2 vaikus, geri namai. $6.

Austin 2549.

-------- -- ---------- ■■■■■-■>■ um ■ i ■ .j mi » <

PARSIDUODA Road Hanse už 
auką. 2 barai—užpakalinis baras :— 
radio—piano—stalai ir krėslai—-pe
čius—indai—kėdės ir elektrikos re- 
frigeratorius. Visų rūšių stiklinės. 
Geriausias pasiūlymas im.a viską. 
Caųary Cottage. Turi parduoti laike 
5 dienų apleidžiant miestą.
123rd and Wth Avė., Palos Purk, |U.

............ ... .... ..... .... .'II ...... .. 1,111 .'.riĮIRI I

PARSIDUODA taverna. Kaina 
$450.00. Skubus pardavįmas. 2540 
Węst 45th Place,

Real Estate F©r Šate
Namal’žemė Rąr&riMMl

TIKRAS BARGENAS
4-fiatų muro numas, kampinis, 

2-garąge, steam bent? H metd se
numo, Parsiduoda už $11,560. Taip-* 
gi didelis pasirinkimas bitą barme
nų. :

Z. S. MICKEVICE and C& 
6816 So. Western Av«m 

Hemiock 0800

Pet-

savo

gauti

is-

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvėms— 

Bąnkietama—Laidotuvėms^ 
Papuošimams, 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Springf ieldieciai sve
čiuojasi Chicagoj

MARQUETTE PARK.—Sau
sio 3 dieną pp. Visbarai, 7023 
So. Campbell avenue, sulaukė 
svečių iš Springfield, Ohio. 
Pp. James ir Helen Checkeos, 
kurie apsivedę sausio 2 dieną, 
atvyko į Chicagą pas švogerį 
p. Visbarą, nes lįelen Che- 
ckeOs-Metičkaite yra sesuo p- 
nios Viąbarienės.

Jaunieji paviešėję kurį lai
ką Chicagoj grįš atgal į bpring- 
fieldą, Ohio, kur jie turi val
gyklos biznį — Wagon Wheel 
Restaurant, 16 North Fuęn- 
tam avenue, Springfield, jOhio, 
o taipgi yra z krutamu jų pa
veikslų teatro bizny.

Pp. Visbarai labai linksmi, 
sulaukę jaunuosius švogerį ir 
seserį į svečius.

Senas Petras.

y Maikis: Aš savo Kalėdų do
vanas anksti renku.

Jonas : Tai k| tu darai krau
tuvėje Kalėdų vakare?

MĮaikis; Aš .r-perku dovanas 
ateinančioms Kalėdoms.

LOVEIKIS
KVIUTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams •

Telf BPUlevaH 7M4
į> U. JH W.<IT''?

< ’-.'V , -A ' ‘•* ’■

Floridoj busi smarkiai nu-/ 
baustas, jei nuo gavę kaimyno 
paviliosi tarną ar tarnaitę.

Mk PuUski, IJL įstatymas 
draudžia berniukams mėtyti 
Snieguoles į medžius miestelio 

,•. j.... .

. NUSIŽUDĖ • '

■■•įį;t™

S

LOLITA 
KUnfž, 34 metų, kuri nu
sižudė apverkdama pasąu- 

, lio|^upu0i^^dopojp??

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, virti — refereneas. Ma
lonus kambarys—3 suaugę, $8. Krei
ptas vakarais Plaza 6454.

. MERGINA 25 iki 35 lengvam na
mų darbui—lengvas virimas dirban
čiai porai—vaikas 6, būti, $6 iki $7 
pradžioj. Van Buren 5294.

RESYVEBIS turi parduoti bųn- 
galow$, 2 flatųs ir didelę biznio 
prapertę, į ūsų pačių kaina, išmokė
jimais. Telefonuokįte Central 5303, 
kambarys 1604, 228 No, La Šalie 
Street.

STEFANUA BAČIUNAITĖ
Pėrsiskyrė su šiuo pasaulių 

Sausio 4 d., 5 vak ryto, 1937 
-m. sulaukus 30 metų, gimus 
Chicagoje,

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Juzefįną, po tėvais 
Ulytę, seserį Kristiną, brolį 
Juozapą, krikšto tėvus Uršulę 
Maženienę ir Jokūbą Adomaitį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachawiez?aus koplyčioje, 2414 
West 2j3rd Place. Laidotuvės ; 
įvyks Ketv, Sausio 7 dieną, 
8:30 vai. ryto kopi. į Aųšr j 
ros Vartų pąrtejijos bažnyčią, ’ 
kurioje atsibus Veduhngos pą- » 
maldos veliones sielą, o iš i 
ten bus nulydėta\ į ŠV, Kaži- ! 
miero kapines. )

Visi Ą. A, Stefanijos Ra- ! 
čiunaitės giminžs, draugai ir < 
pažįstdmi esat nuoširdžiai I 
kyiečiaiųi dalyvauti ląidotųyė- I 
še ir suteikti jai paąkutinį pa- j 
tarnavimą ir ątsisvpikinimą.

Nuliu<j§ .liekame
Motina, sesuo, brolis ir kitos 

giminės, ' :
Patarnaują Jaid.. djr. Laehawic;} 
ir $unąi, tel CANAL 25|J5.

.. •

JUOZAPAS PILUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 3 d., 6 ;37 »• vai. ryto, 
1937 m„ sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Velio
nes parap., Raudonėnų km.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

/ipoterį Josephine, po tėvais 
Petrauskaitę, 2 podukras Es- 

. tella Juozaitienę ir Anną, žen
tą Jurgį, seserį Frances Li- 
nauskienę, švogerį Stanislovą, 
2 pusbrolius Antaną ir Joną 
betilai, pusseserę Tessie Toti- 
lą, Bridgeport, Conn., švogerį 
Antaną Klimaitį ir šeimą, pus
seserę Marijoną Vaitkevičienę, 
pusbrolį Viktorą Miller ir Det
roite Mich. pusbrolį Frank 
MiHer ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Zuzaną ir švogerį.

Kūnas pašarvotas 2049 W. 
23rd St. Laidotuvės įvyks 
Treč., Sąusio 6 dieną, 8:30 vai. 
ryto, iš nąmų į Aušros Vartų 
parap., bažnyčią kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio . sielą o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap. -

Visi A. A: Juozapo gilučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka 
Moteris, podi 
kitos gimines

Laido, patarnauja laid. dir. 
Lachawįcz ir Sūnūs, tel., Ca

nal 2515.

—     III III M   ■■III —IRR Ų > I      

ŠIĄ SAVAITE TIKTAI!
Pietų vakarų kampas 66 ir Fair- 

field avė. 4 flatų plytinis, 7 metų 
amžiaus—štymąs-^du 5 įr du 4 
kambarių. General Electric refrige- 
ratorius randuojamas • forklau- 
sura. $12,000. Išmokėjimai,

6420 So. California— 6 kamba
rių plytų rezidencija. Buvo $10,000 
dabar $5,300. Išmokėjimai.

5743 So. Roman—5 kambarių ply
tų bungalow—garažas, Bergenas Už 
$4,400. Išmokėjimai. -
West Highland Realty Company 

8110 So. Ashland Avenue 
Stewart 3601

imii!iw,.|nwiFy ...................... ui

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturials, 
parduosiu ar mainysiu i mažesni 
namą.. Randasi Bridgeporto apieiin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So, Tabnąn 
Ąve. Prospeęt 3938, 

i f įU. »ivsj i.

[ SMULKIUS 
GARSINIMUS

Pardavimus 
Pirkimus

PRIIMAM 
TELEFONU

Garsintis 
Naujienose

wrr

ros, sesuo ir

''"'vm .n ji,!.—, . . .......... ■.<

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE-t

.. yn|

/ P Ai A UKIT MUS TVOJAU

CANAL 8500
Mm ap«areli)l»a 
prieinamos. Už pakartoji- j] 
mus duodame gerą nuo- 1

-------



Antradfe

Nežinomas
OSi?

Pajau
Iš šiaurės ateina šalčiu banga

pnemies

Taigi Biznierius nusižudė
XXX

Kantrus banditas
lavė banditams

tapati

Streikai Plečiasi - Vokiečiai Apšaudė Ispanų Laiv
sS±x?Ss
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iM

nas vyras 
vyras atėmė išGaydos $15 
nusiskubino savais keliais.

< Chicagc 
vandenį 1 
017,000. Į 
negu ktfr: 
tais gaut

George R. Sweeney 47 me
tų, 110 North Franklin Street, 
rasta

ja prieš 3 dženitorių 
prašalinimą

Trečiadi 
Springfiel< 
valstijos J 
ros naria 
1,000 Si 
valstijos 
atmesti, i 
pildyti ar 
įstatymų 
suktis.

žiavo, iki 63 gatvės ir čia pa
ėmė kitą gatviakarį. Kartu pa
ėmė tų patį gatviakarį ir ne
pažįstamas jaunas vyras. Gay- 
dos 63 gatvėj išlipo iš gatvia- 
kario prie Iloyne avenue. Iš
lipo taipgi' ir nepažįstamas jau

čia nepažįstamas
Revolveris betgi

Augjjst Gaydos, 5515 North 
Ne v 
avenufe paėmė Western avenue 
gatviakarį. Su juo kartu, įlipo 
į gatviakarį jaunas sportiškai 
pasirėdęs vyras. Gaydos atva-

Šiandien prasideda 
stambi byla

MMNMMMIMMMMMMb

Susirgęs nepagydoma liga ir 
neturėdamas pinigų ligoninei, 
iš Atlantic viešbučio, prie Jack- 
son ir Clark, iššoko ir užsimu- 
še, Harry Levitan, 37 metų, 
Passaic, N. J. gyventojas.

NEPAISO TEISMO DRAUDIMO—Sėdintieji istreikięriai, 
Flint, Mich., atsisako apleisti dirbtuvę, nežiūrint teismo 
draudimo prieš “sėdėjimą”. Streikas nuolat plečiasi/

NAUJIENŲ-TRIBŪNE PHOTO

eikavo Dviejų 
ro Mokyklų 
rnautojai

avenue, prie Milwaukee

į vedusį, vyrą;
. •; apleisti savo 

nusinuodijo 
27, 4514

Užsidirbo” $75 pinigais 
automobilį

Peoples Rakandų Krautuvės 
rengia įdomų ir gražų pir

mą šių metų programą

Ikišiol šalčių Chicagoje kaip 
ir nebuvo* Vakar ir užvakar 
termometrai rodė apie 10 laip
snių aukščiau zero, bet vidu- 
tiną. temperatūra pakol kas 
buvo nuo 30 iki 40 laipsnių.

banditai atvažiavę 
bojo prie Isadore Sil- 
idaskutyklos adresu 
•idan road. Nusivarę 
s savininką į užpa-

Prie Ogden avenue ir Ful- 
ton Street susidaužė du auto- 
mibiliai. Vieną mašiną opera
vo Wallace Seldon Wakem. 21 
m., o kitą William Malone 27 
metų, 3900 West Monroe. Ma
lone nelaimėj taip sunkiai bu
vo sužeistas, kad mirė ligoni
nėj. Nelaimė įvyko sekmadie
nio vakare. NAl

PINtGi

Šiandie prasidės nagrinėji
mas bylos, kurią iškėlė žino
ma likerių kompanija Hiram 
Walker & Sons aštuonioms ap- 
draudos nuo ugnies kompani
joms. Dėliąi eksplozijos liepos 
mėnesio 22 dieną 1936 metų 
tos kompanijos vienas bravo
ras sudegė, padarydamas nuo
stolių $4,182,854? Hiram Walk- 
er kompanija dabar nori per 
teismą iškolektuoti apdraudą 
suma $1,500,000 iš apdraudos 
nuo ugnies kompanijų.

giausia 
miestas 1 
tais. Tači 
mos pral, 
j amas ku 
lerių.

iečiai per pasku
Užbaigs gy

). — Streiką paskel- 
> mokyklų darbinin- 
jstuodami prieš trijų 

prašalinimą.
sseniai suorganizavo 
rdu, Suburban School 
intenance Employes 
ai No. 39.

kalinį kambarį, banditai jau 
rengėsi krauti į traką visą ge
tą/ kurs rodosi vietoj. Tuo 
tarpu barzdaskuty klos savinin
kas, pasitaikius progai, nutvė
rė vieno banditų ginklą ir mė
gino Šauti. Revolveris betgi 
Užsikirto ir neiššovė. Visgi są- 
judys išgąsdino piktadarius ir 
jie pabėgo, išsinešdami šešias 
drabužių poras ir du plos- 
čius. <■■■■'

į mokyklas grįžo 
Ihicagcs vaikų, sek- 
žbaigę Kalėdų atosto-

Patirta, kad Peoples Rakan
dų Krautuvės rengiasi smagiai 
pavaišinti radio klausytoj us 
savo pirmu šių metų progra
mų, kuris 'bus transliuojamas 
šiandie, antradienį, 7tą valan
dą vakare iš stoties W.G.E.S., 
1360 kilocycles. Programų iš
pildyme dalyvaus grupė žymių 
dainininkų ir muzikų, kurie 
prisirengę padainuoti ’ gražių 
melodijų ir liaudies dainelių. 
Prie to smagi muzika, įdomus 
ir naudingi pranešimai duos 
gražaus pasiklausymo 
nepamirškite. x

Iš šiaurvakarių artinasi šal 
čių banga, kuri kankins chi- 
cagiečius per tris-keturias die 
nas.

Moteriškės k imas buvo rastas 
prie Chicago avenue f ir North 
Wood Street, o vyras, ieloje 
ties numeriu, 224 W. Chicago 
avenue. /

neturėjp .. s 
į miškelį p 
nusišovė. ■

/' •' ■ ■' f' ' *}'f į 4

Gyveno turtuolių 
tyje, Lake t'orest.

APŠAUDĖ ISPANIJOS LAIVĄ- 
vas, “Koenig^berg”, kuris apšai 
laivą. Vokietija keršijusi Madrid 
kavimą karo reikmenų nuo laivo 

NAU.

/ Dėl7 ;. Sveikatos ■?
George j. Jhėger, Jit, 40 

metų, žymus biržos narys, pi
nigus skaitę tūkstančiais, bet 

tos . Numykęs 
/ibertyville, jis

POPIEŽIAUS SARGYBA—Laukdama popiežiaus Pi
jaus mirties, jo garbės sargyba budi kambariuose per 
visą naktį, žinios sako, kad katalikų bažnyčios virši
ninko mirtis yrą valandų reikalas,

' NAUJIENŲ-ACME PHOTO

Dėl Pinigų
į..." ' ■

George į Sweeney, 47, 
8212 Blačkstonė avenue, nusi
žudė, persipjovęs rankų riešus 
ir 'kraujo venas su skustuvu. 
Biznis nekaip ėjo.

nusižudęs savo ofise. 
Sweeney buvo Live Poultry 
Shippers Association vice-pre- 
/identas. Pastaruoju laiku tos 
■šakos biznio darbininkai strei
kavo New Yorke. Sakoma, kad 
streikas užgavęs asmenišką 
Sweeney biznį.

Vakar nuo persišaldymo mi
rė du senyvi žmonės. Jų var
dai nėra žinomi. Viena buvo 
moteriškė, antras — vyras.

Kodėl ž
Keturi cBcagiėčiai davė at

sakymą i klausimų. kiekvie
nas dėl tam tikros priežasties 
savo ranka nutraukdamas gy
venimo

j palietė vietos mo- 
Morton High School 
>r College, bet mok- 
rukdė. Mokiniai va- 
tnko pamokoms, pra- 
lienų atostogas.

>s viršininkas, L. M. 
tiškina, kad dženito- 
prašalinti už girtuok- 

• nekompetentiškumą.

Traukite laukan futrus, 
muftas ir “duchnas” lovai.

Jei oro pranašas Chicagoje 
teisingai pranašauja, tai jei ne 
šiandien, tai rytoj, temperatū
ra nudardės žemiau zero.

jaunąs piktada- 
ris vakar anksti rytą turėjo 
“šienapiutę” vakarinėje Chi- 
cagOs dalyje.. -

Į kelias, valandas jis papil
dė šešis apiplėšimus. Užbaigęs 
“dienos darbą” grobio suskai
tė— $75 pinigais ir vieną auto
mobilį. '

Vagis apiplėšė Guyon vieš
butį, 4000 Washington bulva
ras, Alcazar viešbutį, . 3000 
Washington bulvaras ir ketu
ris praeivius.

ipArio i3A>Ai'jrkx»lS 
iioklis” su para- 
, šnipas” iškabin-

Mich., dirbtuvė- 
treikuoja Genėral 
irbininkaL .

< Dėl Meilės

Įsimylėjusi 
kuris;; nenorėjo 
invalidės žmonos, 
Čatharine Cassidy 
North Ashland avenųą;
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