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J. Valstijos, Britanija ir Francuzija 
protestuoja japonams

Reikalauja neliesti Kinijos muitinių 
pajamų

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 28.—Tarptautiniame Shan- 
ghajaus setlemente šeštadienį, 
lapkričio 27, japonai pradėjo 
imti į savo rankas visą kontro
lę ir priežiūrą valdžios parei
gų, kurias pildė iki šiol kinai. 
Jie taipgi užgriebė franeuzų 
koncesijos susisiekimui ofisų, 
pašto ir radio patarnavimą.

Antra vertus, Jungtinės Val
stijos ir Anglija įteikė Japoni
jos vyriausybei protestui. Už
protestavo ir Francuzija. Japo
nai buvo įspėti negriebti jokių 
Kinijos muitinių pajamų \laike 
šio kinų-japonų konflikto;

Jungtinių Valstijų protestas 
įteikta japonams atskirai nuo 
anglų ir franeuzų, bet po pasi
tarimų tarp visų trijų valstybių 
diplomatų.

i Kodėl susirūpinta dėl Kini
jos muitinių pajamų?

Kinijos' muitinių pajamos už 
1935 metus (vėliausios viešai 
paskelbtos) siekė 117 milionų 
dolerių. Iš tos sumos vien Jun
gtinėms Valstijoms priklauso 
graži dalią. Muitinių pajamomis 
buvo garantuota. išmokėjimas
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pagrindinės sumos ir nuošim
čių už paskolą $16,680,000, ku
rią davė Kinijai 1931 ir 1932 
metais Export and Import ban
kas. Iš muitinių pajamų pri
klauso Jungtinėms Valstijoms 
kas metai po $1,919,000 atly
ginimo už nuostolius padarytus 
laike vadinamo Bokserių suki
limo. Po šitokią sumą panigų 
kas metas Amerikai teks dar 
gauti iki 1942 metų, o nuo tų 
metų iki 1946 metų po $539,000. 
Be to, Jungtinės Valstijos yra 
užinteresuotos tarptautine Ki
nijai paskola, kuri buvo duota 
1911 metais suma 5,650,000 
svarų sterlingų. Ir šios pasko
los garantija yra dalimi pagrįs
ta muitinių pajamomis.

Britai yra labiau už Jungti
nes Valstijas 
jos muitinių 
skaičiuojama, 
davę kinams 
muitinių 
suma $750,000,000.

Japonų šeimininkavimas Ki
nijoj gręsia kitų šalių šerno- 
lėms, tad ir protestai, ir įspėji
mai daroma.
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OPERUOJA. STREIKO APIMTĄ FORDO DIRBTUVĘ. — Streiklaužiai ir pa- 
silikusi dirbti visai nedidele dalis darbininkų bando ir laike streiko dperuoti 
Fordo automobilių dirbtuvę St. Louis, Mo. šis streikas, manoma, yra pirmas di
desnis automobilių darbininkų unijosį susikirtimas su Henry Fordu. Streikas kilo 
dėl šalinimo iš darbo organizuotų darbininkų. ’
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EXTRA Rusai sutiko įstoti Į Tarptautinę Darbo 
j Unijų Federaciją
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Šiandien kongresas gaus rekomen 
dacijas statybai išjudinti

Kitas dalykas. Nuošimčiai už 
palaukas bus sumažinti iki 4 ar
ba 314 metams.

Iki šiol valdžia garantavo 
morgičių apdraudą namams, ku
rių vertė nešė ne daugiau, kaip 
$16,000.' Dabar manoma, kad 
kongresas gaus rekomendaciją 

morgičių apdraudą ir 
pastatams, kurių vertė

siekia ikU$250,000.
Federal Housing Administra

cijos fondai norima pakreipti ta 
linkme, kad 80% jų plauktų nau 
jų namų statybai, o 20% senų 

[pataisoms. Iki šiol, kaip žinia, 
ši agentija ddugiau fondų skyrė

sudominti Kini- 
pajamomis. Ap- 
kad jie 
paskolų

pajamomis

turi f3- 
pagrįstų 

bendra

Ispanijos fašistams Francuzija ramina 
nepavyko ’kolonijų gyventojus >

MADRIDAS, Ispanija, lap- PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 28 —• Ispanijos fašistų kričio 28. — Albert Sarraut, 
bombonešiai lėktuvai sumanė buvęs Francuzijos premjeras, į- 
vėl mėtyti bombas į Madridą teikė ministerių kabinetui pro- 
praėįusį šeštadienį. Bet juos gramą neramumams Afrikos kp- 
pasitiko miesto apsaugos pat-: lęnijose likviduoti, Sarraut prj- 
rankos. Lėktuvai sugrįžo į sa-jgrama numato Algerijai, Moro-
vo vietoves nepadarą praktiš
kai jokios žalos-

Fašistų žiniomis, generolas 
Franco pasiuntęs Ispanijos lo- 
jalistų vadovybei♦ ultimatumą, 
reikalaudamas ją pasiduoti 

gruodžio 5 dienos šių me
lš to daroma išvadas, jo- 
Franco jau yra prisiruo- 
naujam ofensyvui.

iki

gei 
šęs

ko ir Tunisu*! eilę viešųjų darbų, 
kurie duos užsiėmimo bedar
biams, ir įvedimą apla'istymo 
(irigacijos) apielinkėse, kurios 
kenčia dėl sausrų.

Gal būt, kad šitokios priemo
nės Afrikos gyventojams ramin
ti geriau veiks negu kulkosvy
džiai, lėktuvai ir areštai.

VOKIEČIAI KALTI
NĄ LIETUVĄ

Sudegino valstijų 
vėliavas

Fašistai užmušė 49 
vaikus ir moteris

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
lapkričio 28. — Praėjusį šešta
dienį viešose apeigose buvo su
degintos paskirų Brazilijos val
stijų vėliavos. Reiškia, parody
ta, jogei valstijos teisių nebe
turi ir jas valdo viena centrali- 
nė vyriausybė, kuriai vadovau
ja diktatorius Vargas.

Išsiveržė ugniakalnfs 
Japonijoj

KUSATSU, Japonija, lap
kričio 28 — Penkis metus ne
veikęs, praėjusį šeštadienį vėl 
išsiveržė ugniakalnis Shirane. 
Išsiveržimas sudrebino leng
vai ir Tokio miestą. Drebėji
mas jausta didesnis apielinkė
se esančiose arčiau ugniakal- 
nio.

COLMENAR VIEJO, Ispani
ja, lapkričio 28. ,— Dvidešim
ties mylių į šiaurę atstumoje 
nuo Madrido Ispanijos fašistų 
lėktuvai mėtė bombas į mieste
lį Colmenar Viejo.

49 asmenys, buvo užmušti. 
Visi jie buvo vaikai ir mote
rys. Franco lėktuvų bombos 
praktiškai sunaikino visą mies
telį. Aštuoni lėktuvai dalyvavo 
Užpuolime. ,

Miestelio gyventojai po lėk
tuvų atakos bėgo kur kas iš
manydamas.

Gen. Franco paskelbė blokadą 
visiems loja'listų uostams, jų 
tarpe ir salai Minorca.

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

pidėją debesiai; šalta; len
gvi šiaurės vėjai.

Rainsay MacDonaldo 
palaikai palaidoti

Statybos atlygnimas paveiks kitas 
pramonės šakas

■ ■ ■! ■■ oiiA ■ . i

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
29 — Šiandien prezidentas Roo- 
seveltas įteiks kongresui specia
lias rekomendacijas bizniui iŠ*- 
judinti. Prezidento rekomenda
cijos ypatingai palies namų sta
tybą.
/A Nes per septynis metus prak
tiškai rezidencinių namų Jungt. suteil 
Valstijose nestatyta. O vėl tur tokie 
būt jokia kita pramonės šaka 
nereikalauja taip įvairios veik
los, kaip statybą. Taigi atgiji
mas statybos, manoma, išjudins 
visos šalies pramonę.

Kokias rekomendacijas įsak
miai prezidęntas padarys,, tai 
paaiškės, kai jas gaus kongre- pataisoms negu naujai statybai, 
sas. Bet jau žinoma, kad jis re
komenduos finansinėms įstai- ryti tokias lengvas, tokias pa
gonis duoti paskolų norintiems traukiančias namų statybai Są- 
namus statyti iki 90%. Tatai lygas, kad privati iniciatyva 
reiškia kad asmeniui, norinčiam’ (kontraktoriai) pasiskubintų jo- 
įsigyti namą pavyzdžiui $5,000 mis pasinaudoti juo platesniu 
vertės, tereikės turėti tik $500. maštabu.!

Bendrai valdžia ketina suda-

MASKVA,; sovietų Rusija, Jei tarybos užgirs susitari- 
28 —- Sovietų Rusi- mą, lai paskiau bus išspręsti 
Tarptautinės Darbo klausiniai surišti su rusų įsto- 

Darbo
j,°s > ir ’ t 
Unijų Federacijos delegatai jimu į Tarptautinę 
sutiko pagrindinėms sąly- Unijų Federaciją 
goms, kuriomis rusų unijos Rusų linijos, sakoma, tu- 
gali įstoti į Tarptautinę Dar- rinčios apie 20,000,000 . narių, 
bo Unijų Federaciją kovai- Beje, tenka pastebėti, kad 
prieš karą ir fašizmą i pirm pusės metų į Tarptauti-
zDabar delegacijos kreipsis nę Federaciją įstojo ir Aineri- 

į savo prgai|izacijų pildančia- kęs Darbo
sias tarybas; pasiūlymu užgir-, bendrai imant, yra nepalanki 
ti susitarimu. _komunistams.

pmjusj^icmadienįį? Kumgai^ivis - nenori 
pasiduoti valdžiai

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 28—Vokietijos spauda 
sekmadienį atkreipė atakas 
prieš Lietuvą. Kaltinimas Lie
tuvai daroma tas, kad ji pra
sižengia Klaipėdos krašto sta
tutui, atimdama iš vokiečių, 
gyvenančių Klaipėdoje, jų 
nuosavybę.

Įspėjimu šalims, kuriose gy-

taipgi Drv* Wįlhelm Frick, vi-[ 
daus reikalų ministeris, kal
boje pasakytoje mieste Glei- 
witz, i 
rubežiaus.

Federacija, kuri

Atmetė fašistų SU- | Nuo gruodžio 15 d šofe-
manymą

arti Lenkijos-Vokietijos! VERA CRDZ) Mexico. lapkri- 
Jis pareisite, kad čio 28. —JeMeksikos įstatymas 

senieji vienos didelės Vokieti- sako, kad vedyboms Meksikoj 
jos idealai dar neužgesę vo- reikia pirmiausią atlikti civiliai, 
kiečiuose ir kad Vokietija formalumai, o paskui porai gali 
privalo reikalauti svetimas- ditoti šliubą kunigas.. Dėl to nu- 
šalis gerbti vokiečių tautą irjsikaltimo kunigas Lopez buvo 
vokiečių savastį.

JeMeksikoą įstatymas

lapk-

Mėgins konkuruoti 
su Paryžium dėl 

, madų
BERLYNAS, Vokietija,

ričio 28. — Berlyno Institutas 
Madoms išleido nurodymus vi
siems naujų madų braižytojams 
ir drabužių siuvėjams. Nors 
kriaučiains palikta galimumo 
vartoti savo iniciatyvą, bet nu
rodoma geriausios galimos kom
binacijos spalvų, raštų ir , dra
bužių linijų. Sakytas institutas 
yra užsimojęs laikui bėgant pa
veržti iš Paryžiaus madų pir
menybę.

areštuotas. šalies įstatymas 
taipgi reikalauja kunigus turėti 
laisnius savo profesijai prakti
kuoti. Už praktikavimą be rei
kiamų laisnių du kunigai, Garcia 
ir Ortiz, taipgi areštuoti. Mek
sikos kunigai vis dar nenori 
pildyti šalies įstatymų, kurie lie
čia juos, kunigus.

Dair-vieną valdžią^ 
sudarė Kinijoj

TOKIO, Japonija, lapkričio 28. 
’—Japonai sudarė praėjusį šeš
tadienį dar vieną “autonominę” 
valdžią Kinijoj, Honan provinci
joje:. Kitaip sakant japonai pa
skyrė vyriausybes vietoms pa
klusnius sau kinus ir paskelbė 
provincijų esant nepriklausomą 
nuo centralinės Kinijos valdžios.

1

Vatikanas pagerbė 
Delbosą

Įspėjo Kongresą

Rasta sudužęs lenkų 
lėktuvas

SOFIJA, Bulgarija, lapkričio 
28. — Kalnuose prię S\veti 
Wrač rasta sudužęs lenkų lėk
tuvas, kurio pas gęsta, per ke
turias dienas. Trys lėktuvo pa- 
sažieriai užmušti.

VVASHINGTON, d. C. lapkri
čio 28. — šiuo laiku J. Valsti
jų kongresas dębatuoja progra
mą šalies ūkininkams pagelbėti. 
Prezidentas Ęooseveltas tuo rei
kalu parašė laišką senatoriui 
Barkley, senato daugumos lyde
riui. Prezidentas nurodo, kad 
kongresas neturėtų skirti u- 
kiams pagejbos daugiau, kaip 
$500,000,000, jei norima; kad ša
lies biudžetas butų subalansuo
tas. O jei kongresas skirs šiam 
reikalui daugiau, tai jam teks ir 
naujų pajamų, kitaip sakant, 
taksų, ieškoti. .

CREMONA, Italija, lapkričio 
28. •— Vatikanas įteikė Francu- 
zijos užsienio reikalų ministeriių 
Delbosui dekoraciją. Del to la
bai įsižeidė fašistų spauda, kuri 
dabar smarkiai atakuoja Fran- 
euziją.

Įspėjo svetimšalius

BERNAS, Šveicariją; lapkri
čio 28 — Kai kurios š’veicari- 
j os : organizacijos, turinčius fa 
šistinių palinkimų, buvo padą-

riai, konduktoriai ir ve
žikai Kauno mieste bus 

uniformuoti
. KĄUNAS. — Kauno burmi- 

sfiTis paskelbė įsakymą, kad
-mioi Yefertmrlnmu nubsfettott-m
suinariymąi’rėrka!avtišį iikyiduo- 8,al , ,f rt’\les‘S ^'valdybes 
,. . ... A. , autobusų kontroneriai, 3ofe-ri viltie moonniclrinn e o hno nvnn_ ~ti visas masoniška's šalies drau
gijas. Prieš įnešimą balsų pa
duota 508,000, o už jį 232,000.1

Sudegino valstijų vė 
liavas

ir

d.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, lapkričio 28 — Praėjusį 
šeštadienį viešose apeigose 
buvo sudegintos 
zilijos valstijų vėliavos. Beiš-
kia, parodyta, jogei valstijos 
teisių nebeturi ir jas valdo 
viena centraliTiė * vyriausybė, 
kuriai vadovauja diktatorius 
Vargas.

riai ir konduktoriai turi įsi
gyti nustatytas uniformas 
jus, vilkėti.

Antru burnistro įsakymu 
sakoma nuo gAiodžio 15
įsigyti uniformas ir Kauno 
miesto verslinių keleivinių ve 
žinių vežikams.

Uniformos braižinius,^ kas 
nori, gali pamatyti Kauno m. 

paskirų Bra-■ savivaldybes raštinėje, (k)

Dėl elektros žuvo 
42 arai

LONDONAS; Anglija, lap
kričio 28 —: James Ramsay 
MacDonaldo, pirmojo Anglie 
jos darbo valdžios premjero, 
kūnas buvo sudegintas. Pele
nai palaidoti praėjušj šešta
dienį, lapkričio 27, Lossie- 
mouth 
Siame 
MacDonald buvo gimęs.

miestelio 
miestelyje

kapinėse.
Ramsay

JmH

Vien plieno narna
1 > ’ • ' A ’ •' ‘‘C/ / ' ■

PEORIA, I1L, lapkričio 28. — 
Letourneau fondas gavo leidimą 
pastatyti čia vien įš plieno de
šimtį namų. Namų dalis padirbs 
dirbtuvės, o didelės keliamos 
mašinos (eranes) sudės jas į 
vietas. Beieškant pigesnės t sta
tybai med&ągęs įr, ypatingai; 
našesnių statybas priemonių jįu

Rusai japonams pareiškė, kuris laikąs Amerikoje kalbėta 
kad jie neturi jokių teisių^, ku- apie statymu plieno naAiųJ Da
rios liestų piliečius gyvenančius bar kalbos bus realizuotos Peo-

Maskva atmetė 
japonų protestą

SHANGHAI, Kinija, lapkrič’o 
28. —• Kinų karo vadovybė įs
pėjo mažą skaičių svetimšalių 
pasilikusių Nankinge, kad į ke
letą dienų miestas galįs tapti 
musių lauku ir kad svetimša
liai turėtų pasiskubinti išva
žiuoti iš miesto.

Japonų lėktuvai numetė 114 
bombų į miestą Chinkiang, prie 
Yangtze upės, kurs randasi 40 
mylių atstumoje j vakarus nuo 
Nankingo. Amerikiečiai ir ang
lai, buvusieji Chinkiange, pabė
go iš Chinkiango ir surado 
prieglaudą anglų karo laive 
Aphis. .

Pavogta carui pri
klausiusi biblija

NEW YORK. N. Y., lapkričio 
28. — Iš Shaffer meno galeri
jos pavogta biblija, kuri se
niau priklausė Rusijos carui. 
Bibliją ir keletas kitų pavogtų 
daiktų vertinta apie $10,000— 
$15,000. .. .

ST. ANTHONY, Idaho, lapk
ričio 28. — Elektros srovė šio
je apielinkėje praėjusią savaitę 
užmušė 42 arus. Jei arai neiš
moks saugotis elektros laidų (o 
to sunku tikėtis), tai jiems 
grūmoja išnaikinimas.

T

MASKVA, Sovietu Rusija, lap
kričio 28—Rugai išgabeno apie 
130,000 korėjiečių iš. Vladivos
toko apielinkės ir perkėlė juos 
gyventi į vidurinę Aziją. Dėl 
to japonai užprotestavo.

28.

Šerų kainos pašoko
NEW YORK, N. Y., lapkričio 

žinios apie valdžios ir 
privataus biziiio kooperavimą
namų statybai išvystyti paveikė 
biržą.; Įvairių Šerų (akcijų) kai
nos pašoko praėjusį šeštadienį 
nuo $1 iki $5 aukštyn.

Rasta sudužęs len
ku lėktuvas

' J f ’ , » ■ ‘

SOFIJA, Bulgarija, lapkr^ 
čio 28 — Kalnuose prie Sweti 
Wrač rasta -sudužęs lenkų 
lėktuvas, kurio pasigęsta per 
keturias dienas. Trys lėkĮuvo 
pasažieriai užmušti.

Vokietei paskirta mirti 
, kovo 10 diena
CINCINNATI, Ohio, laf>kri- 

čio 28. — Vokietei Annai Ma- 
rię Han už nunuodijimą Jokų- 
bo Wagnerio teismas pąsĮcire 
mirti kovo 10 dieną 1938 m.

CINCINNATI, Ohio, lapkri
čio 28 — Vokietei Annai Ma
rle Hhn už nunuodijimą Jo? 
kubo Wagnerio trismas — 
kyrė mirti ] 
1938 m.

;rio teismas pas- 
kovo 10 dieną i

PASIUSKIT 
GIMINĖMS ‘ 
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

K I

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL

CHICAGO, ILLINOIS 

pfisas atdaras kasdien nuo 
; 8 ryto iki 8 vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 r. iki
1 vai. popiet.

Rusij<$'.£Į; m .



NAUJIENOS, Chicago, IU.

Iš Pietų
Pirmadienis, lapkr. 29, 1937

B. K. Algimantas

MALONIOS IR NEMALONIOS NAUJIENOS 
K ARGENTINOS '

m., r l i J Kur Gauti Old 
Gold Konkurso 
Blankas

tįimiii.ii iiii iTi> i ĮmtĮii'<i«».i... .

Haye You Heard?
A' ' ' ■* " .. .........

Medžioklėje žuvoivieazioKieji 
du jaunuoliai

R M,

, Du New Trlėr High 
mokiniai, Jaėk Jennipgs 
CnoweU, abu 17 metą ir 
WiUmette, per šventes išvyko 
medžioti į International Falls, 
Minn. apielinkę. Ir daugiau ne- 
besugryžo, Jie. plonu Black Bay 
dedu nusitarė eiti į Ranier atsi
imti laiškus ir kaip manoma, į- 
Ittžo ir prigers (lankoj, Vienas 
ūkininkas sakosi matęs ledė 
akylę Ir Šate jos dvi kepures.

Ofise Tek Virgiui* D0|6 
Residcnce Te], BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

!—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M, 
Nedalioj pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapj 

and Midwifs 
6630 So. We»teru 
Avė., 2nd fioor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prit 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massagi 
electric t r e a t 
ment ir nmgne- 
tic blankets ir Ot 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

School 
jr Jay 
abu iš

nuo

Reikia rašyti New Yorkan 
Loriltard vtfhipany, . Varick

Station, N. Y.

,What?
Why, of the LUC “College 

Nite!”
What “Nite’*?
Dec. 4, 1937.
Mąybe I can interest you in 

a tięket? A varied pro^rąm 
with excel!ent danee rmieie by 
Mickey Union Orchestra te 
be-en planned. An evfehtąg pep* 
py ąnd entertaining with coV 
legiate nnmbers cannot be pa^- 
sed ųp eertainly. And of course, 
you know—this gala affair is 
for the purpose of augmahting 
the LUC acholarship loan fųnd. 
Our guests are to.be Hon» Con- 
sul Dauzvardis and hls wife, 
Judge L T. Zuris and his wife 
and Dr. Svoboda. AH this is ta- 
king place Sat, eve», Dec. 4, 
1937 at the Medinah Chvb, 
Celtic Room. Tickets are only 
$1 and may be had from any 
meinber^ or Sočiai Committee.

Ann Skrickus 
Algird Pruste 
Valerie Skrickus

* Al Drigot
Genevieve Ketvirtis
Birute Rutkauskas

DR. L E. MAKARAS
10758 S, Michigan Avė. 

IIO6ELAND—CHICAGO, JLL. 
Tel.'PULLMAN 1193-8277

(Specialio “Naujienų” korespondento Argentinoje) 
•Ji .

me, kad gal musų žmoneliai at
gaus pezą-kitą jš tų pinigų, ku
riuos kunigo sląjstuosna sukišo. 
Kas išdrįs nueit policijon ak* 
teisman su bilietu, ta gal ir 
atgaus, o kas bijos ėit prieš 
DULRo 
agentą,
reikės vaikščioti po teismus, bet 
ir °rifos” (loterijos) inžinierius 
tada galės naują, jau kelintą iš 
eilės aferą pradėti ir tame kal
tinti kitus, kaip <tOj Krylovo pa
sakėčioj...

Tik tiek keista, kad jau pa
garsėjus kunigo Janilionio žų- 
likystėms, ministeris p. Aukš
tuolis (generolo Nagevičiaus 
akyvaizdoje) rekomendavo ku
nigą Janilionį lietuvių koloniza
cijos komisijon!

Argentinos respublikos prezi
dentas įsakė teisti kunigą Ja- 
nuhonį. 9^^ Rifininkai Ituri grą* 
žinti pinigus, arba eit kalėj man

Bs> Aires dienraštyje “La 
Nacion” 1-9-37 rašoma, kad 
Argentinos respublikos prezi
dentas 
einant 
iriam 
švento
nieriai”. 
ca”,

su bilietu, ta gal ir

išlaikomą Vatikano 
tas nieko negaus, ne-pasirašė dekretą, kuriuo 

atiduodami kriminali- 
teismui lietuvių katalikų

Kazimiero rifos “įnži- 
La Prensa”, “Criti-

E1 Mundo” ir visi teismo 
laikraščiai plačiai rašo apie lie
tuvių švento Kazimiero rifinin- 
kų žulikystes.

Kaip yra žinoma, tą “rifą” 
(loteriją) sugalvojo kunigas 
Juozas Janjlionis ir ačiū savo 
sutonui gavo leidimą ją reali
zuoti. Atsispausdino pusę mili
jono bilietų po vieną pesą. Pre
mijoms turėjo paskirti 83 tūks
tančių pesų, o už likusius 420,- 
000 pesų apsiėmė pastatyti baž
nyčią, mokyklą ir prieglaudą. 
Bet kunigo kišenėn patekus.eji 
pinigai daugiau saulės nematė. 
Du kartus buvo atidėtas loši
mas ir pagalios visiškai nere
alizuotas. Nei bažnyčia, nei mo
kykla, nei prieglauda' nepradė
ta statyti ir ret joįių premijų 
nenupirkta, tik skolintais au
tais iš argent niečių ir lietuvių 
katalikų pinigai išvilioti.

šia baisia afera sudultas 
skaudus smūgis geram lietuvių 
vardui Argentinoje. Tai jau ke
lintas iš eilės smūgis, suduoda
mas DULRo še piamais „ “pa-, 
siuntiniais”. ----

Janilionis pripratęs khygtts 
skusti, kad paslėpei plšalplnųį* 
litų panamas. Jis manė taip 
lengvai apsidirbti ir su Argen
tinos įstatymais. Bet š os šalies 
vyriausybė rimčiau žiūro savo 
piliečių turto apsaugos, negu 
kai kas kita.

Ant pirmųjų rifų bilietų yra 
vien kunigo Juozo Janulionio 
parašas, ant antrųjų “skamba”) 
šios pavardės: kun. J. Jasiulio
nis, Ignas Padvalskis ir Z. Juk
nevičius. Tai 
simiro”, kuri 
tūryje”, kad 
padaryti...

Daugybė lietuvių katalikų, 
platinusieji iš kun. Janulionio 
gautas rifas, tapo įšmesti iš 
tarnybų. Daugelyje namų ir įs
taigų dėl to uždaromos durys 
lietuvaitėms tarnaitėms 
tuviams darbininkams.

Kas turite prisipirkę 
Kazimiero rifų, surinkę 
dėsnį skaičių nuneškite Centra- 
linin Policijos Departamen'tan 
arba stačiai j Palacio de la Jus- 
ticia, nes Federalinis Fiskalas 
ruošia šios skandaluigds aferos 
bylą.

DULRo šelpiamas ir. per Lie
tuvos Pasiuntinybę algą atsi- 
imantis kunigas Janulionis su 
kompanija privalo visiems grą
žinti pinigus už rifas arba sės
ti kalėjimam

O skandalingai suterštas Ar
gentinos lietuvių vardas vęl 
ilgai teks taisyti.

šelp amieji tinginiai savo 
spaudoje sau teberado panigiri-’fl 
kas, bet visa Argentinos lietu
vių visuomenė stebisi,’ kokiais 
sumetimais Lietuva mus aplei
do tokiais “kolonijos tvarkytei 
jais ir kapelionais?

Ne tame malonumas, kad tę
siamas lietuvis kunigas, bet ta- 
__________ _ _______ :___ I .________________________ 4

4‘Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų t^>ie f M kur ir 
kaip galima fabti 61d Gold 
eįgaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa* 
veikslų pavygdįius..

Tų blahk^-instrukpiją eiga- 
retų krautuvėse bei vaistinės^ 
dabar nebegalima gauti. Bhm 
kos buvo dalinamos krautuve^ 
se tik konkursu pradžioje..

Nors konkursas jau |pus&» 
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old GOld gigaretij bendro-

’ ‘ } Y

Prašant blankos reikia sius
ti laišką, "OId Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
3t, 8tation> Nėw York. Jokių 
pinigu už blankas’ siųsti nerei
kia, . ’ (gp.)

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
RODY BRACES, ELASTIC 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ka padįrbsim tamprias pančiakas 
įllsų mierai, Mes esam specialistą} 
planavime ir padirbime dirbtinų 
ialių ir visų kibi mokslinių kunui 
prietaisų. Joj turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—-Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyra* ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO ORTHOPEOIG CO.
183 W. Lake St.
Arti prie Wells Street
linu l'uitu IIII I........... . ................. I

ADVOKATAI

ADVOKATAS
bfiuasH—127 N. Deąrbom 
1431-1434—Tol. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonai Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Bouleyard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUk
Ręs. 6515 So, Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

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

2400 WEST MADISON STREET
VaJ, 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Studentai Rengia 
Šokius Stipendijų 
Fondo Naudai Cihcagos Lietuvių 

Dailininkų Kuriniai 
Jau Lietuvoje

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

• Tel. Republic 8402 
ROCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened). .................. . tonas
SMULKESNĖS \ $7 25
Tonas ...... ............ ............... .

Perkant 5 •n--—. — r.-----

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas 
Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kyr žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—-ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
įaus pas ,-r- 

atstovalija
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OVVNERS ASSOCIA. 
T1ON OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Te),. Boulevaid 8450 

(Atdarų nuo 10 ryto iki 9 vak.)

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lokc Avė. Tek Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

Balrui- 
Univer- 
‘College 
atsijan-

Padėti i Vytauto Didžiojo 
Muziejų.

Lietuvos spauda praneša, 
kad “Čikagos lietuviai meni
ninkai, kurie prieš kurį laiką 
buvo surengę Čikagoje savo 
kurinių parodą, išrinko du ge-

J.aukia daug žymių svečių
Gruodžio 4 dieną, devintą 

valandą vakare Medinah Ath- 
letic Kliubo -“Celtic 
myj” įvyks Lietuvių 
siteto Kliubo dideli 
Night’’ šokiai. Į juos
kys d/ug gerai žinomų ir pa
sižymėjusių žmonių. <

Atsilankys Chicagos Lietis 
vių konsulas gerb. P. Dauž- 
vardis ir p-ia Dauzvardis, teis, riausius kurinius ir pasiuntė
J. Žiiris ir p-ia Zuris, Dr. juos į Lietuvą. Šjbrnįs dieno-

Jobn Svaboda ■ gerai žinomas mis abudu,... payeiksjąį .bųvoį 
■ univeristeto profesorius. - ( Lietuvoje • gautp'nir?rperduoti

Tą patį vakarą irgi atsilan- Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejui.

Vietinė spauda apie parodą 
gana palankiai atsiliepė. 
Straipsnelį apie parodą pas
kelbė ir ‘Chicago Tribūne’ 
meno kritikė Eleanor Jewett.”

kys Universiteto K 1 i u b o 
“Board of Trustees” į kurią 
įeina Dr. S. Biežis, Dr. A. K. 
Rutkauskas, Mrs. A. Kiras, 
Rr. A. Olis, Mr. V. Varkala, 
Mrs. J. Rakštis. —A. V. F.

‘obra de San Cą- 
taip gyrėsi “Švy* 
kiti nieko nega:i

ir Ije-

švento 
po di-

GERB. Naujieną •kaityto
je* ir skaitytojai . prašomi 
pirkinių reikalais eiti P ta» 

i krautuve*, kurkia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
■ . ■ KM . h* B ■■ ■John F- Eudeikis

SENIA^IA IR AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCE
• -iss DIENAI IR NAKTĮ .„. I I,
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

•'/ '"’lFA ■tTetiLAT'AVF.TTE 0727

T ’ S r 1 i koplyčios visose
J—1 Chicagos dalyse

■■ f - - ■ -- ■ ■ -------------- ............................ ' ■

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

?CAVALCADE?
* Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklos supilstyta ir distiliuotą, kuri buvo įsteigta 
1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road ■

CICERO, ILLINOIS
........1 i----------------------------—T-—->

' Klausykite musų Lietuvių rądio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P, ŠALTIMIERAS.

■ ■ ■ .... — — . I.I , ■ I ■ . ■ 'i,   •« '■■■ ■ U1"' ' >'l" • ‘

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, .
Cicero J

Lietuvių ■ 
Laidotuvių V 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

f

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NA U JIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai ‘

Už 10 CENTU-
Prisiuskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.,

NAUJIENOS
1739 SOUTH H AUSTEI) STREET 

. Chicago, Illinois

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. )Vesteri! Avė. Phone Virginia 0883

J. LIULEVIČIUS
ria Avenue, Phone Lafayetle 3572j

» ' ■ V /. , , L . < . , 1 / f ‘ •» * f, ' ■ •
< Tlf I ųil... ■»" ■■■ .y.........  1 | |>I ■■■■ —

A. MASALSKIS
3307 Lituuničą Avehue Phone Boutevąrd 4139

7 " ■? ‘ A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 40th Gouit Cicero Phįhfe Cicero 2109

" ■■■ "i " . ..................    ■■**■»*■+

. J. RIDIKAS
Boulevard 4089

♦

L. J.ZOLP Phone Boul. 5203
1540 VVeąl 4fith Street Phooę Boulevard 5566

3354 So. Halšted Street 
t" — -me- e'****”**—i—■»'

* -■■■■» r-t* ’- . -    i ■ i .u M v'

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

Yards 1139
1138

718 Wetd 18th Street Phone Monroe
A "I   - H i ■      ■■■■». ■».< III IM , „ Į Į .■> I Ib ■ II I

S. P. MAŽEIKA Yards 1
3319 Lįtmmick Avenue * Phone Yards

>»<* * «"» „, i, ,i«-4.i - — . .■■■ <■ .......................... .4..

LA CHA WICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place ' Phone Canal
fiKYRlfrsi 4^44 Kast iosHi {Street Tel. failiniai

Canal 2515 
failiniai) H70

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 Iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniam ir 

Sekmadieniai* nusitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafeyette 801S

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo ii iki o 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu T$L: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

DR' VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, Jfuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
-rumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirmą 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

Kiti Lietuviai Daktarai ___
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

t . Ofisas ir Rezidencija 
3335 Sh. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
U  ——,  -- ---

i)r. Margelis
3325 So. halsted Št

Valandose uuo 10 r. iki po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phoųe BOULEVARD 8483

•.pf'm.'ti-

Res. Phone: Office PhOne:
Laf. 7883 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL,:.9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadieni.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

>Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
- - Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wvst 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
‘ Draugijos Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė,

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Phone CANAL 6122

gydytojas ir chirurgas
2201 West 22nd Street

Valandos: njuo 1—8 Ir 7—8 
Sercdomis ir nędčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So.' California Arenu*

Tolofnnaa Republic 7x68

Ofiso Tel,. Boulevard 5913

DR. BERTASH
7.W West 3Mh St.

Cor. of 35th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuof>i30-8:3<

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MlCHIGAN MYf)

Tet Keavood 5107

Tel.' Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris,

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W, 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vąkąro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
♦-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki8;8Q vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų
7 iri 8 vah NedFl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitčs “N-nose”
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THE WORLD AT 
A GLANCE 

by Dr. E, G. Peten

The New Monroe Doctrine
Plucking the Geese
Hooded Fascists in France

The New Monroe Doctrine

among the 
bulwarks that 
can erect ag- 
tide of fascist

The New - Monroe Doctrine 
i s hardly too strong a term to 
apply to the Anglo-American 
trade agreement now being 
worked out between this coun
try and the British empire. 
This taiiff agreement, bringing 
together the United States, 
Englandz ar d her colonies, the 
dominions and India, and per- 
haps also Argentine and Uru- 
guay, includes the nations 
which posess the great soi/rces 
of rąw materials. Hence that 
trade treaty is 
mote powerful 
the democracies 
ainst the rising 
dictatorshiį.

(The German-Italian-Japanese 
so-called anti-communist alli- 
anęe is rcally aimed at the, de
mocracies of the world—first 
at China and Spain, then at 
France and Czechslovakia. 
VVlren the dietatorships hav^ 
strengthened their position, 
they will then Strike at other 
demoeratie nations.

Either fascism will spread 
and extinguish democracy, or 
democracy will rise in its might 
and put an end to fascism. As 
this country could not exist 
permanently half slave and half 
free, so fascism and democracy 
cannot permanently exist side 
by side.

Fascism thus far has taken 
hold in nations štili new at de
mocracy and in the throes of 
post-war disaster or deep ec- 
onomic depression. Then, be
cause solid, well-£rstablishpji>de- 
mocraciei likę England, France, 
and.the United States failed to 
work together in defending the 
demoeratie principle, fascism 
spread. Fi^hting to conąuer 
republican Spain and China 
today, fascism tdmorrow plans 
to march into France and Cze- 
choslovakia.

' A united front of the leading 
democracies against fascism is 
necessary, if the Black Death 
of reactiopary dictatorship is 
to be halted. The Anglo-Ame
rican trade agreement, the 
New Monroe Doctrine, is a long 
step toward such a united 
mocratic front.

der

Plucking the Geese
Plucking the geese with 

least sąuaking—that is the ac- 
tual practice of taxation in all 
countries whose raising of re- 
venue is controlled by, the 
wealthy. The geese, of course, 
are Lincoln’s great common 
people, the workers likę you 
and me, who mušt earn our 
living by the sweat of our fa- 
ces. We are the geese, you 
know, because we are so silly 
as to allow this plucking. For 
we believe the champions of 

, champions of the wealthy and 
the privileged when they tell 
us that the rich pay most of 
the taxes.

Mussolini and Hitler, Vargas 
of Brazil and the war lords 
of Japan—they are all past 
masters of the art of pluteking 
the geese with the least sąua
king. In this - country, the 
Hearsts and McCormicks,. the 
Fords and Morgans and Du- 
ponts and their henchmen likę 

’Senators Byrd, Glass, and Cope- 
land are highly skilled in pluck
ing us American geese.

Just now, on the theory of

the

speaking on budget-balancing, 
indicated that we “are to have 
a general overhauling of our 
tax system.”

Such an overhm&ng wc most 
jertainly need, if we are to 
.nake taxes do the two things 
zhat a good system of taxa* 
tion should do: first, to in- 
ercase and rot to lessen econo- 
mic prosperity; second, to tax 
us in proportion to our ability 
to pay.

Since economic prosperity 
today depends upon a wide, 
steady rnarket for consumers 
goods, the regular employment 
at good wages of all persons 
able and wiHing to work is in- 
dispensable. Taxes on homes, 
on visible personai property, 
the sales tax, .and most of the 
“nuisance” taxes eut down
the buying povvers of the great dio sending 
mass of eonsumets. Hence, 200”, many of them near mi- 
such taxes help destroy the Jtary airdromes, the frontiers 
rnarket for consumers goodš, ;nd garrisons, sending messa- . t 
and so in turn such taxes aid ^es in Spain and Italian; plav--^‘^e su £arsiais Labiau-Su

Po 
Ruth 
tore,

visų metų dvejojimo 
Hilliard, mūviu ak- 
ištekėjo už Jimmy 

mūviu komiko.

that thę police have thus far 
uAieovered.

Discovery of “clandestine ra- 
outfits totali ng

NAUJIENOS, Chicago, tll
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on the fascist march from
I ,

Spain into France.
No matter how viewed, don t< 

the above facts point to this 
conclųsion: Beliėving Spain is 
ąlready in the bag, the Black 
International of fascism is no\v 
preparing for the conųi.'est of 
republican France?

Dviguba Dovana Nati 
jame Old Gold 

Konteste

Dideli pinigai tai dar ne vis
kas, kų gaji la nied š.ame di
deliame, naujame viena ketvir
tadalio miliono dolerių vertės 
paveikslų konteste. Jus čia b ei
site dvigubai apdovanoti. Be pi
niginės dovanos, jus susipažin-

in shutting do‘xvn plants and 
in laying off vvorkers.

And anything that 
the size of the pation’s 
redu’ces pnosperity and 
to bring on the next depression. 
For this basic truth should 
never be lošt sight of: Cutting 
dęwn the size of the nation’s 
payroll either by lowering wa- 
ges or by laying off vvorkers 
breeds the new depression.

Next, taxing us in propor- 
tion to our ability to pay, the 
second point in a good system 
of taxation is both justice and 
sound economics. Among to- 
day’s taxes, worst offenders 
against “ability to pay” 
the sales tax, most of the 
sance taxes, indirect taxes 
those on liąuor, tobacco 
sugar, and to a less extent the 
tax on real estate and on visi- 
ble personai property. For all 
such taxes put a far heavier 
burden on.the poor man.thąnjQn 
tho rich one.

Because of such taxes, many 
persons today with an income 
of about $1200 annv/ally pay in 
taxes nearly $300—or about a 
fourth of their income. A per- 
son with an income of $8,000 
or $10,000, on the other hand, 
will pay būt little more tax in 
dollars, and hence will pay a 
much smallęr percent of his 
income in taxes. Yet, the pos- 
sessor of the larger income is 
easily able to give a larger pro- 
portion of his bigger income 
as taxes. For after he has paid 
the larger per cent, he wįll 
štili have much more left than 
the $1200-a-year man. What 
counts for the individual is 
what he has left to live on af
ter he has paid all his taxes, 
both direct ąnd indirect.

Thus, both fo justice between 
us citizens and for stable eco- 
nomic prosperity, we need to 
do this: To get rid of -the pick- 
pocket sales tax, to abolish 
most of the nuisance taxes, 
to revise carefully the tax oh- 
real estate and on visible per
sonai property. Then, to run 
our ciiy, statė, and federal 
government we should depend 
chiefly u«pon taxes on incomes, 
on inheritances, on sizable 
gifts and on Iuxuries and 
vices. { t

lessens 
payroll 

helps

are 
nui- 
likc 
and

ing down of the ‘ Cagoulard” 
plot by the French rightist 
press; and the German and 
Italian trade mark of Schmeis- 
ser and Beretta on 'the largo 
eac|iė of weapons of these hood
ed terrorists—-all these facts 
point unmistakably to foreign 
support from the Black Inter
national, whose two largest 
members are Germany and 
Italy. •

Preparations of the Cagou- 
lards, probably the French 
branch • of the Black ‘ Interna
tional, include “caches or arms 
in secret cellars rcinforced 
with eonerete—a seven-ton
truck load was found in the 
basement of a house near the 
Place de la Bastile; hidderf in- 
firmaries with stores of hospi- 
tal eąuipment and stretehers; 
clandestine telephone lines; and 
even ą clandestine prison e- 
ąuipped with Instruments of 
torture,” accordirig to the Chi
cago Daily News. ( i > i 

- Among the vveapons', mostly 
of German and Italian manu- 
facture, of. this secret fascist 
order already found are “ex- 
plosive bullets, nine-millimetre 
rifle birilets, a number of thir- 
tcen-miUimetre cartridges'- 
khown as anti-tank bullets, 
rifles, submachine guris, time 
čloęk bombs similar to those 
vvhich čaused the Etoile blast, 
hand grėnades, pistols and shot- 
guns.” '
• To the above findings of the 
French police add these: the 
Etoile bombings, the unurder 
of the anti-fascist Italian Rosel- 
li brothers, and various other 
terrorist activities in France 
during the past months; French 
Senator J3erenger’s fecent 
speech stating that the Ger- 
man-Italian-Japanese anti-com
munist pact istaimed at France; 
French fascists pinning' their 
hopes on an insurgent vietory 
in Spain; and the greeting of 
Italian and'German officers on 
General Franco’s staff: “See 
you in Madrid this year, and in 
Toulouse next year.” Toulouse 
is the first large French city

švelnintais OJd Gold cigaretais.
. Tie cigaretai yra padaryti iš 

rinktinio derliaus tabako. Jų nie

*
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Budriko Krautuves
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 7010

ashės

ČIUS, RADIOS, DULKIŲ 
DIDELIS

Kita P^ioga Savo L imel 
Išmėginti

Išparduoda geras prekes su didele nuolaida ‘daug pi- 
giaus, kaip kitur, čionai rasite geriausius rakandus, PE- 

VALYTOJUS, ACCORDIONUS. 
PASIRINKIMAS

kad negausi sugedusių, ' sausų 
ar sudrėkusių. Jų dvigubas celo 
fano Įvyniojimas apsaugoja 
kiekvieną Old Gold pakelį.

Kitas dalykas. U.a Gold ciga- 
retų gamintojai, paskelbdami šį 
kontestą per Naujienas, parodė 
savo prielankumą ateivių drau
gams. Jie, matyti, tikrai nori 
matyti musų skaitytojus dova
nas laimėjus.

Tad, jei dar nesate Įstoję į 
šį naują Old Gold kontestą ir 
dar nesate susipaž nę su Old 
Qold„ tai nueikite i artimiausią-4 
cigaretų krautuvę ir paprašy
kite oficialių Old Gold paveikslų 
biuletenių su taisyklėmis. Per
skaitykite jas ra^id?iai. O jei 
čia negautumėte Aaįį pasiųskite 
savo reikalavimą Naujienoms.

Atsiminkite^ beto, clar ir tai, 
kad paprasčiausias mechanikas 
ar darbininkas galUJaimėti auk- 
šęiausįą;^Qhvąn,ą lygiai, kaip ir 
kolegijos profęsorius. čia nerei-

. > 'Lų * .• Ą g ' •' 'j j t •

kia kokios ypatingos žinios.
. "   -'^4--------—’r----------------

flCA Victor Radios, Philco, 
Zenith,, Grosley.

Kainos nuo $19.50 
ir aukščiau.

Maži Radios po $7.95
Seni Radio patąisomi ir 

išmainomi

O1L BURNERS po $29-50 
(100 gal.1 Oil dykai)

Anglin. Pečiai po $14-50 
Gasiniai Pečiai /po $29-50 

ikl $69-5o

Gražus Lietuviški Rekordai po ................
Siunčiame į kitus miestus.

65< vienas

r • > '•>

APDRAUDA
(INŠtĮRANCĘ)

-AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kauciją) iki $500.00» 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE
PEK

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį ,
• nuo Ugnies , .

Į nu4 Vagių
nuo Langų išdaužymo

14062—Spaudos Baliaus valsas ir
Rytiečių Meilė, A. ŠabaniajJs- 
kas ir orkestrą.

14063—Nutilk širdie— Tango ■ ir
Kanarkų-Fokstrotas, A*, šaba- 
niauskas ir ork.

14064—Veltui Prašysi—Tango ir 
Rudens Pasaka, A šabaniaus- 
kas^ir orkestrą.

140C5—Paskutinis Sekmadienis—
Tango ir Vyrai Užkim. A. ša- 

4 / baniauskas ir ork.
’ 1406f>—Ruduo T^ngo ir Nepa

miršk Mane—Valsas. A. žaba
li iauskas ir ork.

3001— 7 Pačios ir Daktars dai
na. S. Rimkus ir Budriko ork.

3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ra
tai, K. Pažarskas ir Budriko 
orkestras.

14014—Klausyk mylimoji ir Bur- 
dingierius praktikuoja, Žiūro
nas ir grupė.

14021—Pas motįnėle ir Gaspadi- 
nės bankietąs, Žiūronas ir gr.

’ 14024—Nepamiršk manęs, polka
ir' bevilnisrvalcas, Instrumenta- 

. lis trjo.j . ...
14025—Sėdžiu po langeliu ir pas

Močiutę Augau. ; Krasauskienė 
ir Volteraitė

14042—Užmiršai tėvų kapus ir
Laivyne,. Jonas Butėnas, bar. 

26056—Visiem tinka, polka ir
Sesutės Valeas. Kabino ork.

26068—Eisim grybauti, polka ir 
Kareivėlis, valeas, Kauno ork.

26072—Ukvei ir Senas Bernas.
Olšauskas ir Vanagaitis 

26074—Ant kiemelio, polka ir
Pas Malūnėlį, valeas. Kariškas 
benas. *

26080—Godelės ir Urėdas maiše,
Kriaučiūnas ir Vanagaitis 

26085—Tėvynės polka ir Ku-Ku, 
valeas, /Tarptautinė orkestrą . 

26086—Nauja polka ir Bučkio
valeas. • '

26087—Sibiro tremtinys ir Ber
nužėli nevesk pačios, J. 
skas.

2091—Agotėlės, valeas: ir 
mas jaunimėlis, polka, 
orkestras.
Kalėdinės Atvirutės' su Lietuviškais Pasveikinimais.

Dėl patogumo krautuvė atdara nedėliomis iki 5 v. vakare

Olšau-

Links- 
šokių

26092—Ant Marių Krantelio ir 
Prirodino Seni žmonės, Jonas> 
Butėnas.

26095—Levendrelis ir Grybai,
Marė Str(Uinskicnė ir Petraitis

26096—Močiutė, valeas ir Lietu
vaitė polka, Armonika ir klar
netas.

26097—Gaspadinė Razalija ir Jo
nas pas Rožę, Stasys Pilka,

26098—Alutis ir žemės Rojus ir 
Barborytė Nosj Trina, Stasys 

z p’lka.
26099—Amatninkų daina ir O- 

buolis, Petras Petraitis.
26102—Karės Lauko ir Didmies

čio Polkos, Juozo Sasnausko 
orkestrą

26106—Ar žinai kaip gerai, pol
ka ir Mano Tėvelis, valeas, 
Sarpaliaus orkestras.

26107—Džiaugsmo Valeas
Kriaučiaus Polka, Petro 
liaus orkestras

16169—Kur Tas šaltinėlis
rodino Seni 
Petrauskap.

16173—Čigonai
Ij, Budriko radio orkestras.

16192—Trauk Simniški ir £jo 
Mikas, polkos. Dirvelio ork.

16200—Seni, duok Tabokos ir 
Eiva boba Dupų Kult., Jonas 

’ Butėnas, baritonas.
16204—Polka “Jovalas" ir 4-2-3 

Brr... Kupletai, Lietuvos dra
mos artistai.

16239—rDziedukas ir Tykiai, ty
kiai Nemunėlis Teka, Vyrų 
Oktetas

16261—Studento Sapnas ir Sve- 
‘ tima Padangė, Stasys Pauras 

ir Giraitis.
16273—Kaukazo Vaizdelis, dalis 

1 ir 2. Lietuvos viešbučio- ork.
16293—Tekėk Dukra už čigono 

ir Ar Aš rie Jauna, Kast. Men- 
kelioniutė.

16269—Aukso Miglos ir Meilės 
Tu Mums Nedainuok, S. Pau
ras ir J. Giraitis.

Žmonės,

ir 
Sarpa-

ir Pri- 
Mikas

ir Vakar Vakarė-

Jos.F.Budrik,1™
3417-21 SOUTH HALSTED STREET
3409-11 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7010
BUDRIKO nedėlinis programas iš WCFL, 970 kil. stoties pasiekia 

visus lietuvius Amerikoje. Laikas 7;30 iki 8 vai. vakaro.
DALYVAUJANT SIMFONIJOS ORKESTRAI.

Chicagros Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
“LIETUVA" BENO VAIDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct.. Cicero, III.; F. 
Bistrą—rpirm.-pageib.. 4548 South 
Francisco Avė., Chicago. III.; J. 
BALA KAS—nut. rašt., 1432 So. 
5Qth Court, Cicero, III. J. Belakąs, 
Jr.—fin. rašt., 1432 Sp. 50th Ct., 
Cicero,. III.; K. Jenušauskas —ka
sierius, 8461 So. Morgan St., Chi- 
ergo, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fąirfield Avė., 
Chicago, il|.; L- JeseviČe—kasos 
globėjas, 4624 So. Paul:na St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3847 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J, Keturakis—Lyderis, 
1625 So, 51st Avė., Cicero, 111. 
Telefonas Cicero 4534.1

MOLNING STĄR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METĄM^- Pirm.—An- 
t nas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas AmhruleviČ, 
2006 Place; Užrašu rašt.
—Michaėl ChepuT, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903: Fin. rašt. 
—Bruno Hpgers. 2345 N. Kedzie 
Blvd.: Tel, Spaulding 8180; Pagel- 
bĮnjnkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie įJlyd,: Kasos trlo- 
hėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wab nsia Avė., Te!. Humboldt 
3284; Maršalka?—Jnnas MHaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila. 4830 Winnemac 
Aye. Susirinkimu^ Uikome kas 
pirmą ketvjrtądienį pa antrašu: 
3904 Armitage Avė, — Rašt. M. 
Chepul.
•-------- 1—■,—•—< ■■ ■ -

DRAUGYSTES RUST VIENI J T M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdybe, ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Gen.' Jakubauskas.
čanalporf Avė ; Vien hirri., Ant. 
Žellon. 713? Sų. Rafb'c
Nut. rašt.—Kązvg Batutis. 2627 
Gladvs Avė.; Fin. rašt.—Peter
Viršila, 3415 So. Wąl1ace St.; Iž
dininkas— Mik. Rankeyičins, 628 
W. 18th St Metinis Rnvrų perž. 
Peter Lapenas, 724 W.' 18th St.; 

' Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kiR. 193R Canąlnort Avė.

1004

Ava.;

GALFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RU TR MOTERŲ P Aš ALPINTO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS

Pirmininkas—George Medai inskas, 
Pirm, pagelb..r— Juozapas Garsei; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala: Nutarimų rašt.—M. Medalin- 
skas; Kopt. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Dav’donis, J. 
M. Bruchas; Kasfarius- M. Kaziu- 
nas: L’gnn^U lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —-T. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Dąktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madison Street,

AMERICAN MTHUANTAN CTTT- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius. 2630 West 
40th St.; Pirm, nagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut 
raštininkas—Paul • J. Petraitis,
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finšnsų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 S-o. Turner Avė., Virgiriia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis. 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jeslunas, 2440 
West 39th SL; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W. 48rd St, . Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma
nikes, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Bąlčitis. Su
sirinkimai atsibuna treti (8) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
ma, vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali js- 
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avą.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F..Kasparas—fin. rašt.,3534^ 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 8187 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.: L. Ju
cius — maršalka; Dr. J. P. Poška, 
Draugystes Daktaras. 8133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Vietory 8687. Drau-^ 
gystės susirinkimai {vyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 8133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

KLAUSYKITĖS
ĮDOMAUS

CHICAGO, ILL.
of “the tremendous suma” 
which obviously werė necessary 
to supply the secret organiza* 
tion with arms and accessorles

Girdėsite Orchestrą, kuris grieš‘lietuviškus šokius ir dainas, kurias 
dainuoja Rosėlando , Moterų “Šakrfr-Makar” Choras 

Bus juokdariai ir dainininkai,
P. Sophie Barčus, vakaruškų programos vedėja dalyvauja 

asmeniškai .
GOLDBERGO CREDIT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ fR MOTERIŠKŲ 

RŪBŲ — SUTEIKS JUMS KREDITĄ Į DVI MINUTES.
• z • ,■ * 1 • . *•:*’ - ■

4756-58 So. Ashland Avenue

MOTERYS..
Hooded Fascists in France
Republican France is tearing 

the cowls from the hooded 
fascist orgapization known as 
the “Ca-goulards”, who are 
planning a putsch to ovėrthrovv 
the present government and 
likevvise to wipe out the repu
blican institutions in that coun
try as a whole.' Premier Chau- 

_ , ___  __ temps referred to the affair ‘as 
lessening the burden on busi-J“of serious gravity” and%spokę 
ness to bring back prosperity, 
congress is talking much about 
changes in taxation. Secretary 
of the Treasury Morgenthau

RADIO
GOLDBERGO RADIO PROGRAMO

Pirmadienį, Lapkričio-November 29 d. 
nuo 7 iki 8 valandos vakare 

iš Stoties W. G. E. S., 1360 Kilocycles

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą ;■

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

DR-STF.S TAUT. GARSUS VAR
DAS UET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple • St.; 
Pirm, pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt. 
—Stasvs Ivanaitis. 7008 So. Rock- 
well .St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna. 1425 West 
45tb St.; kontr. rašt.—Karolis Ci- . 
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka- 
šoš glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.: truR- 
tisas—Justinas Yuškėnas. 2547 W.
45th St.; sudžia— Franat, Diktas, * 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We<.t 
61st SL Susirinkimai būna kas nir- 
mas nedšldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St, Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Publiflhed Daily Except Sunday by
rhe Lifhuanian News Pub. Co., Ine
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Subecription Kates:
$8.00 pėt mr ih Canada
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March 7th 1914 at the Post Office 
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Užaakjato kalnai
Chicagoje — paštu:
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Pusei mėtą
Trims mėnesiams 2.00
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Trims Yhėnesiariis ... ........i____ 1.60
Dviekn menesihmš __________ 1.00
Vienafh knėhesiui , *.*.ub..***^**»... .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
KAtpiginU)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadieniais. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III. Telefonas Ganai 8500.

Metams ........................................ $8.00
Piksėi metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus teikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu bu užsakymu.

kaip Lietuvoje vaikščiodavo “kraujo nuleidimo specia
listai”, kurie sergantiems žmonėms statydavo “bonkas” 
arba dėles. Tie šundaktariai aiškindavo, jog visokios li
gos pareina nuo “sugedusio kraujo”. Girdi, kai tas krau
jas yra nuleidžiamas, tai ir liga pranyksta.

Tokį šundaktarišką metodų Stalinas vartoja ir So
vietų Sąjungos negerovėms pašalinti. Der paskutinius 
Jora metų laikraščiai beveik kasdien skelbia apie nau
jus ir naujus sušaudymus. Beveik visi senosios gvardi
jos bolševikai sunaikinįi; sušaudyti liko pasižymėję aiv7 
mijOs vadai, o dabar jau atėjo eilė diplomatams. Vė
liausiomis žiniomis^ ir juos jau pradėjo areštuoti bei 
šaudyti. Vadinasi) Stalinas vis Jąbiau ir lab’au leidžia 
‘Nugedusį kraujų” iš Sovietų Sąjungos organizmo.

Tačiau galima drąsiai sakyti, jog tas Stalino šun- 
daktariškas metodas kraštui nieko gero nežada.

■ ; imr«
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Naciams nesiseka
Nepalankus. Amerikos žmonių nusistatymas) prieš 

nacius, matyti, vis labiau ir labiau pradeda pasiteikšti. 
Prieš keletą savaičių Wisconsind Valstijos nacių organi
zacija (Amerika-Deutsęh Volksbund) buvo sumaniusi 
laikyti savo sąmburj Kenofeha miesto parke. Vienok 
miesto taryba atsisakė parkų duoti Hitlerio šalinin
kams. Taip ji patvarkė pd to, kai įvairios darbininkiš
kos organizacijos pareiškė griežtų protestą. Bundo vir
šininkams buvo suteikta proga pasiaiškinti. Tačiau tas 
pasiaiškinimas, matyti, niėko neįtikino, nes visi tarybos 
nariai pasisakė už tai, kad parkas naciams nebūtų duo
tas. Tiesa, bundo atstovai"buvo susirinkę į svetainę, vie
nok jie jautėsi prislėgti ir be ūpo*

Bet štai dabar jiems liko suduotas dar skaudesnis 
smūgis. St. Louis mieste turėjo prasidėti Amerika- 
Deutsch Volksbund’o konvencija. Konvencijoje butų da
lyvavę delegatai bent iš kelių valstijų. Fritz Kuhn, visų 
Amerikos pronaciškų organizacijų vadas, butų pasakęs 
svarbiausią kalbą.

Viskas buvo sutVąrkyta ir pakvietimai išsiuntinėti 
delegatams. Bet čia ir prasidėjo bėdos. Tarp St. Lpuiš’o 
organizacijų ir šiąip piliečių kilo toks didelis Subruzdi
mas, jog didžiausios Vokiečių salės direktoriai pasisku
bino nacių konvencijos rengėjams pranešti, kad salės 
jie negalės gauti. Rengėjai kreipėsi į kelias kitas vietas, 
bet visur buvo tas pat atsakymas: salė konvencijai ne
bus išnuomotą. n a ( zį 5 r

Ir štai didžiuliame mieste, kuris priskaito ‘ apie 
900,000 gyventojų, naciai negalėjo gauti tinkamos Salės 
savo konvencijai! O tai privertė juos nuo konvencijos 
atsižadėti. 1

Kaip ten bebūtų, o vis dėlto tai rodo> jog Amerikoje 
nacių veiklai sąlygos gali pasidaryti visai nepalankios. 
Ir juo daugiau bus kalbama ir rašoma apie tai, kas de
dasi nacių valdomoje Vokietijoje, juo nacių .agentams 
bus sunkiau savo Veiklą vystyti Amerikoje.

■............... o, ■! M »• e 1.1 e

Kaimyninio sugyvenimo pavyzdys
. ............. . B I.A.AAAn.1 mni

Švedijoje, Suomijos pasienyje, gyvena apie S0,00<5 
suomių. Kraštutiniai Suomijos nacionalistai buvo pra
dėję smarkiai švedus pulti, kad bušią jie persekioją tau
tinės mažumas, būtent, suomius.

Norėdami padaryti tiėms nepagrįstiems priekaiš
tams galą, švedai pakvietė įžymesnius suomius aplan
kyti tas vietas, kur gyvena jų tautieč’ai. Ne tik jie, bet 
ir valdžios at&tovai tą pakvietimų priėmė. Drauge su 
švedų Vyriausybės atstovais tie suomiai aplankė savo 
tautiečių gyvenamas vietas ir apžiurėjo jų mokyklas ir 
kitas įstaigas* Jokių kliūčių nebuvo daroma: SUOtfiia 
galėjo laisvai kalbėti su savo tautiečiais ir laisvai važi4* 
nėtis po Visų kraštą.

Viską apžiūrėję ir viską ištyrę, suomiai buvo pri
versti padaryti pareiškimų, jog Švedijoje niekas nevar
žo tautinių grupių. Vųdinasi-, tame krašte gyveną suo
miai gali laisvai steigti savo kultūrines įstaigas, laisvai 
leisti laikraščius, O bė to, naudotis visomis tomis teisė
mis, kokiomis naudojasi ir kiti piliečiai.

Tas įžymių suomių (jų tarpe buvo ir kabineto ftii- 
nisteriai) pareiškimas išrųušė kraštutiniams nacionalis
tams ginklą iŠ rankų* Jie nebegalės skelbti pramanytus 
dalykus ir drumsti ramybę. Be to, tas suomių atsilanky
mas išėjo j naudų ir švedams: Suomijos vyriausybė pa
sižadėjo visais budais stengtis, kad nebūtų naudojama 
jokia diskriminacija prieš švedus, kurie gyvena ir SU* 
daro, tautinę mažumų Suomijoje. /

Tai tikrai puikus kaimyninio sugyvenimo pavyzdys. 
Jei kitos valstybės panašiai savo nesusipratimus spręs
tų, tai .pasaulyje tikrai ramybė įsigyventų. .

šundaktariškas metodas
Dar visai netolimoje praeityje visokios ligos buvo 

gydomos ‘‘kraujo nuleidimu”. Kai kurie dar ąteimena.

Neapykantos sėjimas

•Nuo to laiko, kai įsigalėjo 
Hitleris, Lietuvos santykiai su 
Vokietija niekuomet nebuvo 
labai draugiški. Prieš pora me
tą jie buvo nepaprafetai įtemp
ti. Vėliau kiek pagerėjo. Ta
čiau pastaruoju laiku nacių ata
kos prifeš Lietuvą vis labiaū ir 
labiau, kartojasi. Ir ne tik prieš 
Lietuvą, bet ir kitas'tautas, su 
kuriomis naciai yra pasimoję 
sąskaitas suvesti, štai ką apie 
tai. “Lietuvos žinios” rašot

Vokiečių “Hetzpropaganda” 
žodi's, mūsiškai /tariant, neapy
kantos sėjimas, .dabar gana daž
nai linksniuojamas vokiečių 
spaudoje, kaltinant kitas šalis 
nedraugingu nusistatymu Vo-1 
kietijai. Tačiau bene ryškiausi 
pavyzdį tokio neapykantos sė
jimo duoda pati Vokietija san
tykiuose su Lietuva, šis pavyz
dys yra tuo labiau- pažymėti
nas, kad jis liečia Hetzpropi- 
gandą, skelbiamą per ihekyk as. 
Tai yra b'ehę blogiausios rųšies 
neapykantos platinimas.

Tokios mintys turi ateiti į 
galvą pavarčius ne
senai išleistą Vokietijoje kny
gutę “Das Memelland, Schiek- 
sal eines deutscheš Grenzlan- 
des°, Wilhelm Grūtebueschėn, 
Julius . Klinkhardt, Verlags- 
būchhandluftg in Lęipžig, 1937. 
Šita knygutė yra skirta Vdkie- 
tijbs mokykloms. Kaip matyti 
iš jos pavadinimo, joje kalba
ma apie Klaipėdos kraštą. Ta
čiau, tik perskaičius įvairių još 
skyrių pavadinimus, jau gali
ma numanyti, kokioje dvasioje 
toje knygutėje apie Klaipėdos 
kraštą rašoma:

“Svetimas jungas slegia Klai
pėdos žemę”, “Vokiečiu darbas 
— VbkieČiy gamtos reiškiniai’*, 
“Lietuvių smurtia®”, “Popierinė 
teisė klaipėdiečiams*’, “šitma- 
ttas Klaipėdos krašto kanki
nys” ir t. t.

Toki straipsnių pavadinimai 
sutinka BU jų tūriniu* Įžangi
niame brošiūros straipsnyje 
“Svetimas jungas slegia Klai
pėdos žemę” pasakoj ūma, pa
vyzdžiui, apie tai, kaip “ŠeC- 
dienst Oslpreussen” laivu at
vyksta į Klaipėdą vokiečiai ir 
kaip juos pasitikdami Klaipėdo
je gyveną vokiečiai priversti 
esą susilaikyti nuo bet xkurių 
jausmų pareiškimo* Gilesniam 
įspūdžiui sudaryti straipBhiB 
baigiasi tokiu eilėraščiu (diro 
dame jb vėrt’m^):

“Vokiečių kalba, vokiečių pa
pročiai, vokiečių širdis, smoge5- 
nys ir ranka — dėl to tū tiek 
turi kehtėii. Klaipėdos žeme, tū 
Vokiečių žeme! Teisės ir ĮsCU’- 
tymų ryšiai sutraukyti, s BVttb 
mas jungas slegia Klaipėdos že* 
-męt broliai, sakykit, ar ilgai 
dar?’*

Nereikia ir minėti, kad bro* 
Žiūroje siekiama įrodyti, jdg 
Klaipėdos kraštas turįs prikiau- 

I Byli Vokiečiams. Tik tie “įrody* 
mai° čia .yra tos rųšies, kad 
jų negalima tylomis apeiti, čia 
pripasakota štai kokių “teisy- 
biU”: c’ • :

“Niekuomet Nemunas nebuvo staltuto laužymus. Visti r. y ra pa- 
politinė siena* Abiejose Upės brėžiamas Klaipėdos krašto gy-

- kas svaU- 
perimtax ta pač’a

pusėse gyvfena viena ir ta pati 
žmonių padermė su tais pač'ais 
gyvenimo įpročiais, papročiais 
ir tradicijomis, su ta pačia kal
ba ir tikyba, su ta pačia aukš
ta ūkio kultūra ir 
biaųšia -
meile bei ta pačia stipria valia 
priklausyti Vokietijai. Bet ana
pus senosios reicho sienos... 
viešpatauja-kitas, rytų Azijos 
pasaulis, gyvena kita tauta su 
kitokia, daug žemesne, kultūra, 
su kitokia kalba ir su kitokia 
tikyba. Niekas neriša šitų žmo
nių su Vokietija, kaip klaipėdie
čių, niekas nėriša su tais lietu
viais. Senoji reicho siėna dėl to 
yra tikroji reicho siėna” ir 1.1.

Čia gal ir yra tiesos, tiktai 
kiek kitos, negu pasakyta: bū
tent ten ir čia seniai gyveno 
vieni lietuviai, Dabar daug jų' 
suvokietinta, paskutiniu metu 
ir vietovardžiai vokietinami.

Gretą tokių geografinių “tei
sybių0 knygutėje plačiai panau
dotos ir Ąemažiau prašmatnios 
“istorinės ; teisybės”. Tariamai 
istoriniais.v atpasakojimais sie
kiama įrodyti, kad Baltijos pa- 
jūrys ntio ‘amžių priklausė vo
kiečiams, kad kryžiuočiai kar
žygiškai atvadavo rytus ir dė
jo pastanga^ susijungti su ki
tu vokišjzpęju kalavijuočių or
dinu, kuris 'taip pat buvęs vo
kiečių kultūros į rytus nešėjas. 
Brošiūroje apgailestaujama, kad 
tam susijungimui šukliudęs įsi
veržimas iš rytų, iš Azijos.

“Kaip tik šioje susijungimo 
vietoje, ton, kur Klaipėdos pilis 
saugojo ordino kelius pajūriu, 
veržėsi lietuviai prie jūros ne 
tam, kad Užsiimtų jurihitikyste, 
bet kad suduotų ordinui į jaut
rią vietą, kad jo žemę čia per
skirtų į dvi dalis. Jie atėjo iš 
didžiulės rytų Europos, Azijos 
sausumos vidaus. Jie buvO kon
tinentine iOulta; iki šiol jie nie
kad nieko bendro ne su jūrinin
kyste, fitei sU juros Žvejyba nė* 
ra turėję”..*

Taigi, pasak brošiūros, azija
tai lietuviai sutrukdę vokišką
ja! kultūrai toliau plėstis į ry
tus, kaipo to norėjo abudu or
dinai. v

Taip pat prašmatniai aiškina
mas brošiūroje ir “lietuvių at
siradimas Rytprūsiuose”. Girdi, 
kai Lietuvos valstybėje vėliau 
pasireiškė anarchija, tai Lietu
vos gyventojai pradėję bėgti į 
ordino žemę, ieškodami čia 
tvarkingų ir kultūringu gyveni
mo sąlygų. Čia .jie .atsinešė lie
tuvių kalbą ir šUliėtūVino vie
tovardžius ir riet vokiškas pa
vardes padarę iš Becker Bė- 
keraitį, iš Sčhneidbr — šrtėide- 
ra’itį.. Tačiau vokiečių kultūros 
paveikti, lietuviai gyvenę ir 
dirbę vokiečių vadovaujami. 
Laikui bėgant ir jų atsineštoji 
kalbą taip pakitėjusi, kad įtapu
si tik tiek panaši į lietuvių kal
bą-, kiek olandų kalba esanti pa
naši į vokiečių.

Panašiai yra atpasakota bro
šiūroje ir Visa VČiybesnė Klai
pėdos kraštų istorija. Ypač 
daug nebūtų dalykų prirašyta 
apie tariamus Klaipėdos krašto

Ventojų tariamas prisirišimas 
prie Vokietijos ir vokiečių kul
tūros. ’ Gaha smulkiai, tik, žino
ma, savotiškai atpasakota bro
šiūroje ir Neįmano — Zaso by
la, o po to atpasakojimo įdėtas 
kiršinantis prieš Lietuvą straip
snis “šitman — Klaipėdos kraš
to kankinys”. Brošiūra baigia
si “Klaipėdos krašto giesme”, 
taip pat kiršinančio tūrinio.

Taigi, visa brošiūra ūbo pra
džios iki galo yra kupina nu
kreiptos prieš Lietuvą tendenci
jos. Iš jos matyti, kad vokiečiai 
yra perkėlę šmeižimo ir kiršini* 
md propagandą prieš Lietuvą į 
savo mokyklas*

Tačiau minėtoji brošiūra yra 
tik viena iš keturiolikos iki šiol 
pasirodžiusių brošiūrų, skirty 
mokykloms ir nagrinėjančių šių, 
dienų rupimus vokiečiams klau
simus. Rinkinys yra pavadintas 
“Nėuland in der deutščheh 
Schūle”. Viso rinkinio tikslas 
yra tas pats: įdiegti besimoki
nančiai kartai prūvokiškas idė
jas, sukeliant neapykantą toms 
tautoms, kurioms likimas skyrė 
gyventi Vokietijos kaimynystė
je. Dėl to ne tik mums, bet ir 
kiekvienai šių kaimyninių Vo
kietijos tautų tokio jaunosios 
Vokiečių kartos auklėjimo aki
vaizdoje, girdint taikingus iš 
vokiečių puses patikinimus, ten
ka statytis klausimą — ar ši* 
teks kelias veda į taikingą 
tų sugyvenimą?

MIRĖ GENEROLAS
ŽUKAUSKAS

tau-

Dr. K. Draugelis gavo 
Kauno telegramą, kuri praneša, 
kad tdn lapkričio 23 d. mirė 
generolas Silvestras Žukauskas, 
pirmasis nepriklausomos Lietu
vos karo ministeris. Vakar jis 
buvo su didžiausiomis iškilmė
mis palaidotas. <

Generolas Silvestras Žukaus
kas gimė Pakruojo apylinkėje 
spaliu 21 d. 1861 m. Mokslus 
jis ėjo Marijampolės gimnazijo
je, o vėliau ’Petrapilio karo aka
demijoje, kurią baigė su pafei- 
žymejitnū* Būigęfe akademiją, 
jis tarnavo rusų armijoje ir pa
sižymėjo rusų-japonų kare. Kai 
kurį laiką jis buvo Kauno pul
ko VadaS* Kai prasidėjo pasau
linis karas, tai ir jis buvo pa
siųstas į frontą. Per tą karą jis 
buvo net keturis kartus sužeis
tas. Už pasižymėjimą jis liko 
pakeltas į generolus -ir apdoVa- 
notąs aukščiausio laipsnio Ordi
nais. •

Į Lietuvą gėh. Žukauskas grį
žo 19m* ir tuoj buvo paskir
tas 'pirmuoju nepriklausomos 
Lietuvos karo ministėriu. Ne
trukus iš tų pareigų dėl HgOS 
turėjo pasitraukti, bėt Vėliau ir 
vėl grįžo į Savo darbą.

Kai prasidėjo rimtas ^Lietuvos 
kariuomenes organizavimas, tai 
gen. Žukauskas buvo paskirtas 
vyriausiuoju karo vadu. Iš tų 
pareigų, rodosi, visiškai pasi
traukė 1921 m. Dėl senatvės ir 
silpnos Sveikatos, per paskuti
nius-kelis metus jis visiškai bUu 
vo ir iŠ armijos pasitraukęs.

1S
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Miss Befnice Cross, W. P. 
A. mehininkė, kūri nupiešė 
prieš kelias dienas “Nau
jienose* tilpUsį paveiksią

< sulig “Mother Goose” pasa
kos. Tas paveikslas pakal
bintas yra džiovininkų sa
natorijoj Gleftn Dale, Md., 
ir iššaukė didelių ginčų.

Kaip Lietuvoje yra 
platinami gandai

(Mūsų specialaus korespondento)

Lietuvoje dažnai laužoma 
galva, kaš platiha Visokius gan
dus. O tų Visokių gandų daUg 
plinta. Ir dažnai taip būva, . 
kad kai kurie tų gandų turi 
pagrindo. Patsai oficiozas Lie
tuvos Aidas kartais visus tuos 
gandus patvirtina, ir patvirti
na savo polemikoje sU kitais 
dienraščiais. Maža ką patvir
tina, bėt kartais juos net saVo- 
tiškai išpučia.

Štai sicmiš dienomis Vienam 
iš Suvalkijos Ūkininkų, sam
būrio dalyvių,' teismo sprendi
mu4 įvykdinta mirties bausmė, 
tai yra jisai einant nauja nu
statytą tvarka nunuodytas. Vi
si dienraščiai vienaip ar kitaip 
tą žinutę paskelbė. Ką gi, skai
tytojas pasiskaitę, kiek pagal
vojo ir aprimo. O kiti tos ži
nutės net nelabai pastebėjo, 
nes ji kronikoje tarp daugelio 
smulkių žinelių tilpo. Tyčiomis 
ar netyčiomis XX Amžius tą 
žinutę sugretino su kitoje by
loje teismo sprendimu ir štai 
Lietuvos Aidas neiškentė užtai 
dienraštį XX amžių įgnybti, i 

Ir štai ką tuo reikalu jisai, 
tai yra Lietuvos Aidas spalių 
23 diehą rašo:

Tendencinga informacija
Vakar rytinėje laidoje mes 

pranešėme, kad Mauruški- 
čiui mirties bausmė įvykdy
ta ir pažymėjome už ką jis 
buvo nubaustas, būtent, už 
vieno ūkininko nužudymą, 
už kėsinimąsi nužudyti po
licijos vaidininką ir už ūki
ninkų ' turto padeginėjimą. 
Kariuomenės .teismas jį nu
baudė mirties bausme, ir 
Vyriausias Tribunolas ka
riuomenės teismo sprendimų 

.< patvirtino.
“XX amžius”, rašydamas 

apie tą patį dalykų, deda ant
raštę: “Nunuodijo suvalkie
tį Maurušaitį” ir tekste pa
žymi, kad jis “dalyvavęs 
Ukinihkų sambrūzdžiuose”, 
tiksliau nubaudimo priežas
čių nenurodydamas. Ką rei
škia arčiau nežinančiam da
lyko skaitytojui “dalyvavęs 
ūkininkų sambrūzdžiuose?” 
Ką jam tie žodžiai pasako? 
Nieko. Dalyvauti “šambriiz- 
džiūoBė*” galima įvairia for
ma, bet he Už kiekvieną da
lyvavimą baudžiama mirties 
bausme. Į tokią “XX am
žiaus** “informaciją0 negali
ma kitaip žiūrėti, kaip į pik
tą norą tam tikra spalva 
nušviešti kalbamą įvykį.

Tų musų mintį patvirtiha 
ir kitoje Skiltyje įdėta žinia, 
kur kalbama apie bUV. A. 
Panemunės kelių rajoho vir
šininku inž. A. RačiUkaiČio 
baūsmėš Sumažinimą* čia 
laikraštis neužmiršo pami
nėti už ką RačiUkaitis bu
vo nubaustas, būtent, *‘UŽ 
pasisavinimą ir pardavinėji
mą valstybės turto”, o skliau
steliuose dar prideda, bū
tent, kokio turto: “akmenų0. 
Vadinasi, nusikaltimas api
budinamas visiškai tiksliai.

; Išeiha, khd Už Valstybės tur
to pasisavinimą baūsmg het 
mažinama, o už “dalyvavi
mą ūkininkų BambriiždžiUo- 
se” > baudžiama mirties baus
me! Eilinis / skaitytojas su
šuks! ku? teisybė? Bet vi
siškai kitas įspūdis jam su
sidarytų, jei .laikraštis butų 
tiksliai nurodęs, o nebūtų 
pasitenkinęs bendra- tvarka, 

‘ už kokius, būtent, nusižen
gimus buvo nubaustas nusi
kaltėlis mirties bausme.

“XX amžius0 mėgsta pa
kalbėti apie spaudos reika
lus, pamoralizuoti, bet kad 
jo skelbiamais šūkiais kas 
patikėtų, tai jis neturėtų

elgtis pagal principą: tikslas 
pateisina
Taigi, jei 

tytojų dar 
Maurušaitis _____ ,
Lietuvos Aidas čia viską kaip 
ant delno išdėsto ir dar dau
giau pasako, kad tikrai val
stybės turtą vogusiam bausmė 
sumažinta. Kitaip tarus, čia 
sietuvos Aidas atliko tikrai 

meškos patarnavimą Lietuvos 
teismams-.

Lietuvos Aido polemika vi
suomet yra tokia “gudri”, kad 
jie visuomet save išduoda ir 
tai kas gandais plinta dažniau
siai tik patvirtina.

Bet ne vien tik Lietuvos Ai
das šiokiu meškišku patarna
vimu užsiima.

Yra ir kitų įktafgų, kurias 
padeda daug neaiškių dąlykų 
išaiškinti.

" Štai dėl to pačio sprendimo 
Lietuvos žinios įdėjo pas sa
ve tokio turinio žinutę:

(Bus daugiau)

priemones.
kaip kas iš skai- 
nesušivokė už ką 
nunuodytas, tai jau

IŠ LIETUVOS
Bylinėjasi dėl nepilna

mečiu perkrikštijimo
KAUNAS. — Du kauniečiai 

jaunuoliai mttę gimnaziją, ir 
nutapę eit “margo svieto pama
tyti”. Atsidūrę Skuode juodu 
nutarę mest žydų tikėjimą ir 
persikrikšlyti i evangelikus; 
vienas evangelikas juos prikal
binęs tai padaryti, nes persi
krikštiję . lengviau gausių dar
bo. U< tarpininkavimą sutarę 
evangelikui sumokėti 100 lt.; 
60 lt. tuojau įmokėję ir pasto
riaus buvę apkrikštyti. Iš čia 
nuvykę į Liepojų, kur žabotin- 
skininkų buvę tnhloniai priimti, 
vaišinami, nes pasisakė esą Lie
tuvos žydų jaunimu fašistų Va
dai. Bet kadangi tie vyrukai 
Lietuvoj padarę nusikaltimų, 
tai Lietuvos policija pradėjo jų 
ieškoti. Vieną vyruką tėvai su
siradę Latvijoj ir susigrąžinę, 
o antrą latvių valdžia ištrėmus.

Dabar Už krimfn. nusikalti
mus jų byla bus sprendžiama 
Kauno apylinkės teisme. Skuo
do apylinkės teisme evangelikas 
iškėlė ieškinį, reikalaudamas 40 
lt., o vyrukų tėvai padavė pro
kurorei skundą, kad evangeli
kas su pastorium apkrikštiję 
be tėvų sutikimo jų nepilname
čius vaikus*

• Girlard Scala, 42 m*, 2604 Su- 
pėrior St., tėvas 9 Vaikų, prie 
WCstern A ve. it HūfOn gatvių, 
liko parblokšti vieno aūtomobi- 
lio> kuris jį nUsVfedė po ratais 
kito automobilio. Seulu liko už
muštas Vietoj.

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

KomUnilfchio ir fe'kšlzmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj ~ J. Paleckis.
Žuvys surijo •— J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir

Adatas.
Kaš buvo Vladimiras

, Ldv. Lėvinskas.
PopUlfarušis Mokslas 

ir t t

liaudis

Čertkovas —

— Apžvalga

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO* HALSTED STREET 

Chicago, III.
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vėliniu papročiai Lietuvoje
■ Al...

Lietuviai, kaip ir kitos kulfU- 
rfngoš tautos, jau žilosios seno
vė tikėjo Žmogaus sielos nema
rumą. Jte tikėdavo, kad mirusio 
Žmogaus Vėlė pareidavusi į ku
rią hOfts kitą būtybę: į gėles^ į 
medžius ar | gyvulius. Pasak 
musą tautosakos, mirusi ar tik 
iŠ savąją tarpo atsiskyrusi mer
gelė Virstanti.- pilkąja antele, 
plaukiančia jūrėmis marelėmis, 
ar raibąja gegele, lekiančia ža
liosiomis girelėmis ir graudžiai 
kukuojančia rytą vakarėlį mo
čiutės sodelyje; mirusi močiutė 
virstanti žaliąja eglele ar liepa- 
liepužėle; bernelis — margu sa
kalėliu, marių narunėliu ar die
medėliu ir berželiu svyruonėliu. 
Tvirtas vyras Virstąs ąžuolu, uo 

* siu ar beržu, silpnesnis — kU-i 
riuo nors augalu. Tuo tikėjimu, 
kad žmogaus vėlė virstanti ku
riuo nors augalu, yra paremta 
ir visiems gerai žinoma “Eglės 
žalčių karalienės” pasaka.

Lietuviai, tikėdami vėlės po
mirtinį gyvehimą, mirusįjį 
stengdavosi palaidoti iškilmin
gai, su tam tikromis apeigomis, 
kurios vėlei palengvindavusios į- 
eiti į pom rtinį pasaulį. Kadangi 
senovės lietuviai tikėdavo, kad 
velės po mirties gyvendavusios 
tokį pat gyvenimą, kaip ir Šio
je žemėje, tai mirusįjį stengda
vosi aprūpinti visais kelionei 
reikalingais daiktais. Pavyz 
džiui, karį laid3davę, t. y. su
degindavę, ant laužo su šarvais, 
ginklais ir drauge su jo myli
muoju žirgu. O jei įnirdavęs ar 
kare žudaVęs bajoras ar kuni
gaikštis, tai, be aukščiau minė
tų daiktų, dar drauge su juo 
sudegindavę keletą vergų ar bė- 

■ laisvių, kurie velioniui po mir
ties turėdavę tarnauti. Kodėl lie
tuviai lavonus degindavę, o ne

> žemėje laidodavę, yra toks XIII 
amžiaus metraštininko tfžrašy- 

' r tas padavimas i
— Kažkoks Savis savo miru- 

šį tėvą iš pradžių palaidojęs že-
mėje. Kitą dieną jis ant kapo 
tėvui nUhešęs Visokių valgių ir 
klausęs, kaip tėtušis miegojęs; 
šis jam atsakęs, kad labai blo
gai, nes kirminai, sliekai ir ki
tokios bjaurybes jį graužusios. apraudojamai vėlei

Tada' geraširdis šunus iškasęs 
tėvą ir įkėlęs jį į medį. Kitą diė- 
hą vėl nunėŠęš tėvui Valgyti ir 
klausęs, b kaip jis dabar mie
gojęs. TČvaš atsakęs, kad btogai, 
hes uodai ir kitokie Vabalai ne
davę ramybės. Tada JsUnUs, nė- 
beišmaąydamas ką daryti, su
krovęs laužą ir ant jo sudegi
nęs savo mirusį tėvą. Ritą ry
tą vėl klaušiąs kaip tėvas ilsė
jęsis: šis šunui atsakęs i “Kaip 
kūdikis lepšyje saldžiai miego
jau”. Nuo to, ešą, ir pradėję lie
tuviai lavonus deginti.

Prieš laidojant. Velionis kurį 
laiką savo namuose dar būdavo 
pašarvotas* Artimieji ir tam tik
ros raudotojos Velionį apraudo
davo. Viena' iš seniausių tokią 

(raudų yra ši: “Ulele,ulelei ko 
numirei? Ar neturėjai grąž os 
žmonos-, dailaUs žirgo, rimtą 
ginklų, darbščios šeimos, didžią 
turtą, lakių sakalą, greitų pėd- 
Sekią? Ko nUfnitei? Ulele, Ule
le, ko nepertekęs buvai, ko sto
kojai, kO numirei? Ulele, Ulele! 
ar neturėjai plačios giminės, 
turtingą genčių, meilingų ben
drų, ko numirei? Ulele, Ulele, 
ko numirei, kas tau kaitėjo?’ 
Raudoje būdavo suminima visa, 
kas mirusiajam šiame pasauly
je buvo malonu, kuo jis gyven
damas džiaugės ir gėrėjos. Pa
sak senųjų raudų, vėlės po kiek 
laiko patenkančios į amžiną tė
viškėlę, kurion jos nuskrendan- 
čios paukščių keliu. Pro vėlią 
vartelius patenkančios įį aukš
tą kalnelį, kur jas priimąs tėvą 
ir protėVią vėlių pulkelis; imąs 
jas už baltų rankelių, sodinąs į 
vėlių suolelius. Čia' jos gaunan
čios tokią vietą, kokią yra nusi
pelniusios gyvėhdamos šioje že
mėje. Ypač Čia esančios labai 
gerbiamos vėlės tų .karių, kurie 
žuvę narsiai begindami savo tė
vynę. Čia jie gyveną linksmai, 
laimingai, be jokių5rūpesčių; tu-, 
r j tuos pačius žirgus, ginklus ir 
rubus, kurie juos laidojant bu
vo sudėti į kapus; iš aukso tau
rią alą midų gerią, medžioją, tė
vynę saugoją. Kartais raudoto
ja tiesiog kreipiasi į anksčiau 
mirusiųjų vėles, prašydama jos 

padėti: 0,

atkelkite vėlių vartelius, o, ati
darykite vėlių dureles, o, paso
dinkite į vėlių suolelį 1 O, tėveli,, 
atleidžiame tau slugėię, o, pa
imk UŽ baltų rankelių, o, priimk 
į Savo pulkelį, b, pamokyk jį, — 
jis dar nieko nežino.

SehOVėS lietuvių manymu, ve
lės gyvendavusios ne tik joms 
skirtame pasaulyje, bet jos taip 
pat labai dažnai klaidžia-1 
davusios ir po šią žė- 
mę ir neduodančios gyviesiems) 
ramybės. Dr. Jonas Basanavi
čius yra paskelbęs stdrą tomą 
pasakų apie vėles ir velnius, pa
vadintą aIš lietuvišką vėlią bei 
velnių gyvenimo”. Siamė veika
le plačiai pavaizduoti lietuvių 
santykiai su vėlėmis taip, kaip 
jie atsispindi mūšų liaudies pa
sakose ir padavimuose. Šios pa
sakos ir padavimai, kuriems 
pradžią bus davę žmonių sapnai, 
haliiicinac'jos, ir iliuzijos, mums 
vaizdžiai rodo, kiek artimai lie
tuviai yra susigyvenę su miru
siųjų vėlėmis. Jie mato jas klai
džiojančias po laukus/ giedan
čias ant kapų ir bažnyčiose, at
silankančias pas gyvuosius, ku
rie nuoširdžiai jas prie savęs 
kviečia.

Senovės lietuvių vėlią kulias 
tiek buvo stipriai įaugęs į liau
dies sielą, jog nei‘krikščionybe, 
su naująja pašau ėžiura, nepa
jėgė jo visiškai panaikinti. Daug 
to kulto liekanų mes trenkame 
ir krikščioniškų vėlinių papro
čiuose. Adomas Mickevičius, . 
naudodamasis liaudies padavi
mais ir dainomis, yra. parašęs 
veikalą, vardu “Vėlinės”, kuria
me vaizduoja senovės lietuvių 
vėlių vakaro papročius.

Vėlinių vakarą kaimiečiai, 
burtininko vedami, susirenka 
apleistoje koplytėlėje. Susirin- 
kusiems, burtininkams įsako už
daryti ir geležiniais raktais už
rakinti duris, užpusti žvakes 
liepsną, langus užtiesti tamsio
mis marškomis. Visiems susto
jus aplink grabą ratu, jis pra
deda, darydamas burtus, iššauk
ti Vėles./ susirinkit visos šičia’, 
kiek tik ■ yr’ i jus; ton koplyčiom 
sekant tėvų padavimu, jus mes 
burtais apkerėsim/ valgių, gė
rių ir meldimų, kiek galėsim, 
tiek padėsim?

Kaimiečiai pučia aukštyn bur
tininko uždegtą pakulų kuode
lį, kuris palubėje sudega, o pats 
burtininkas šaukia vėles. Pir-

KAD JUS GALĖTUMĖT MATYTI SAVO 
VIDURIUS, JUS NEIMTUMEI 

LIUOSINTOJU!

nėgėriau 
vartojant 
kaip art- 
^aprastų

Lluosuotojų tikslas yra labai 
išjudinti ViaUrius. Kartais jauties 
po jp sUšiįpusiU. Af 
LAIKYTIS reguliąriam 
Sveika, UatilValų maistą 
tai Kellogg’s AH-BraU 
užkietėjimų, atvejais?

All-Bran {VEIKIA —
skirtingai nuo vaistų* Jis (juoda 
viduriams DU dalyku Pirmas,

bet labai

Aii-Brun pateikia w.
geria Vimdai iV minkštimą kaip 
kempihg* Ta VUftdfehfe minkštinta 
masė pUdeda viduriams Iššivąlyt. 
Antra, vidurių tonikas vitaminus 
“Bt”-^klynės yra getas m balti
nis. Tai vitaminas, kurs taiso vi
durius ir Nukelia iMvnhma- Tai 
gera jums Tai dirba ■SU gamta, 
ne prfeŠ ją* . <

KeUbtfg’s All-Bran yta grūzdus, 
spraginti grudai, valgyk su pie
nu ar smetona ir vaišiais. Bet 
valgydamas valgyk rbgUliariai. 
•Sek ši kasdieni paproty valgyk 
All-Bran po du šaukštu it gerk 
gana Vahdenk. Jėi jus darysit taip 
kasdiert* galit išvengti užkietėji
mo ir liUOšintdjų. Viši krautuvi
ninkai parduoda All-Btah* Kel
logg irt Battle Creek padarytas*

■ ■i......... .ui.
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miausiai jis’šaukia nekaltas vė
les, kurios šiame ašarų, vargų 
ir piktybių pasaulyje neilga'! te
buvo: pasirodė ir išdilo, kaip šie 
dūmai to kuodelio. Jos su vėt- 
trom ir audrom paprato skrajo
ti po padangių šalį, bet dąn- 
gun įeiti negali. Burtininke 
šaukiamos pas-rodančos vaikų' 
vėlelės, kurios į dangų negalin
čios įeiti, nes joms šioje žemė
je buvę gera. Jų prašomas bur
tininkas duoda kiekvienai’po du 
grudu garstyčių, kaip kartybių 
simbolį, nes kurie nepažįsta že
mės kartybių, tie negalį pama
tyti nė dangaus saldybių.

Vidurnakčiui besiar tina n.t, 
burtininkas su tam tikromis ap
eigomis šaukia Vėles p ktybės, 
kurios Visos esančios ka’tos ir 
prieš gamtų ir prieš žmones. Jo 
šAUkiAmas lange pasirodąs bai
sus vaiduoklis-, kuris esąs ne 
kas kitas, kaip dvaro ponas. Jis, 
būdamas ^yVa’s, žiauriai kanki
nęs savo kaimiečius ir už tai 
numiręs neturįs ramybės. Jo 
skriaustųjų žmonių Vė!ės, pavir
tusios paukščiais, dabar jį viso
kiais budais (kankihahČios, ne
duodančios jam nieko nei Val
gyti nei gerti. Tos vėlės skun
džiasi, kaįp Žiaurus ponas jas 
nežmbniškAi skriaudęs ir kahki- 
nęs. To ^pono * Vėlei, pavirtusiai 
vaiduoklių, ne per vėlių švėntę 
nieko negalima esą padėti, nes 
kas žmogumi būt nemokąs, to 
žmonės gelbėti negalį.

Jau daug musų tautinių pa
pročių yra išnykę, tačiau vėli
nių diena kiekvienam lietuviui 
yra brangi švehtė. Tą dieną di
džiausios'-žmonių minios lahko 
kapines, mirusiųjų amžino poil
sio vietą, puošia gėlėmis ir žva
kutėmis savo artimųjų kapus, 
šelpia pavargėlius, prašydami 
juos pasįhi'elsti už mirusias giu 
minės. Ypač labai graž ai per 
vėlines papuošiamos laikinosios 
Lietuvos sostinės Kaupo kapi
nės. Ant kapų tiek daug sude
gama žvakučių, jog visos kapi
nes atrodo lyg viena liepsnų ju
ra. Tą dieną laikomos iškilmin
gos pamaldos prie žuvusių ka
rių paminklo-. Taip pat gražiai 
papuošiamas ir iliuminuojamas 
Vytauto Didžiojo Karo Mužie- 
jaus sodelyje Nežinomojo ka
reivio kėpas. Visa tai mums ro
do, kad lietuviai graž ai ir nuo
širdžiai gerbia savo mirusius*

—Tsb.

“Reikia Remontuoti 
Namus, Reikia Taisy
ti ir Organizacijas”

WĖST ftJLLMAN. — Sek
madienį Bimbos svetainėje, 
SLA 55 kuopa laike susirin
kimą. Narių atsilankė viduti
niai.

Kai kurie ligoniai serga pavo
jingai, daryta operacijos. Lin
kėtina greičiau pasveikti ir 
stoti prie darbo.

Jau yra nominacijos Man
kos, bet kadangi susirinki
mas nebuvo sušauktas atviru
tėmis, tad balsavimas palikta 
ateinančiam susirinkimui.

Pranešta, kad sausio 16 d., 
1938 m. įvyks balius parapi
jos. svetainėje. Susirinkimas 
pageidavo kalbėtojos, kuri 
kalbėjo šiame stisirinkime,

taipgi reikalavo, kad butą 
pakviesta Šakar-Makar cho
ras iš Roselando.

>irmą kartą musų kuopai 
kalbėjo p-lč Mfkužtutė- Ji kai* 
bėjo apie Susivienijimo rei
kalus apie jo gyvavimą ateity
je, Ragino tėvus kalbinti savo 
vaikus prisirašyti prie Susi
vienijimo. “Juk-hUo jūsų vai
ką—jaunimo ( priklauso Susi
vienijimo ateitis* Be ‘remon
to’ namas, nors jis butų ir 
naujausias negali ilgai Imli. 
Taipgi reikalinga ir organizu- 
ftija taisyti, dapildyti naujais 
nariais. Ji linkėjo Susivieniji
mui gyvuoti amžinai. Buvo 
kelt klausimai į kuriuos kal
bėtoja rimtai ir teisingai at
sakė*. Buvo pageidauta, kad ji! 
it kitą kartą atsilankytų mu4ų1 
kuopos susirinkimuose pakal
bėti* Ypač pageidauta, kad ji 
butą kuopos vakare, kur galė
tą kalbėti jaunimui angliškai, 
o paskui Ir lietuviškai.

Komisija buvo raginama, 
kad ji pakviestų bent po vie
ną kalbėtoją į priešmetinį su
sirinkimą ir vakarą, kuris 
įvyks sausio 16 d* 1938 m. pa
rapijos svetainėje. Manau, 
kuomet kalbėtojai bus kvie
čiami susirinkimuose, nariai 
skaitlingai lankysis- Gali Ir | 
pašaliniai žmonės atsilankyti i 

į musų susirinkimus, paklau
syti prakalbų. Įžangos nėra. !

— Korespondentai.!

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

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
1K. f.
Icrprašo Lietuvos žmonėsir 

taip pataria Lietuvos banka*

Try» (MbUtartS* UbaiuU fa* 
užffyrS i| feMt* linfanent* kaipo f.

ANGLYS
BLACK BAND LUMP $9.25 

OR EGG .....  i
SUNRISE LUMP «7.2S

EGG OR NtlT .... ...
W. VA. POCA. MINE $7.25

RUN, COARSE
DORA SOOTLESS $8*25 

LUMP OR EGO ....
6 MSN. IŠMOKĖTI

Liude—Plūs Taksai
Virginia Coal Co.

l55th ST. & NORMAL AVĖ.
Tek BOUievard V090

, ■ I Ai    —ii., a ■■■ ■■■ ■

Nori Būt
SveiKas?
Duodu pamokinimus per laiškus, 
kaip pasigydvti be Vaistą hUb į- 
vairių užsisenėjusių ligų.

Aukšto kraujo spaudimo, hefvų 
pairimo, širdies ligos, uleerių, vi
durių bžkietėjilUU, eczefria, YejU- 
matizrtio ir t.t. sutaupysiu jums 
didelius pįnigtųs ir parodysiu tik
rą kelią ’ Sveikatą.

Pilnas instrukcijas gausi tik Už 
H1.00 iki Gruodžio 10 d. Vėliau 
$2.00. Garantuoju patenkinimą ar
ba sugrąžinsiu jūsų pinigus.

J. A. S. Anatolius
8036 S. Racine Avė

CHICAGO', ILL.

- ................

TEATRO / 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Garsinkitės “N-nose”
---------- ----------------- ' r '- .---J—,T i

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegfartia. PatAthAU-

jaihfe Greitai, Pigiai i? 
Sargiai*

. ParthrodhnVe Laivakbrtes 
iaril Vibą Liniją*

PAUKŠČIO PRIEGLAUDA DIRBTUVĖJ. — Mlchael Hbjhackl laiko rankoj stĄr*. 
ling (špukij veisles) paukštį, kuris įskrido per ketvirto aukšto 1 a ilgą Ėkcelsior Brėss 
Mfg. Go. dirbtuves. Darbininkai palesino paukštį ir paukštis nliHilarė pasilikti dirb
tuvėj, visai nebandydamas iš jos skristi, ir palikta atdarus langus.

naujienos
1V39 SOUTH HAtSTfeD ST. 

CHICAGO, ILL.
• .. J '

Čfisbb ątdatAb Icasdfeh nuo
8 vaį* lyto iki 8 vai. vakaro

LIETUVOS-AMERIKOS
\ ’ .

Termometras
A) J£ NŪS

Sm.

I Ined 
'♦(' *

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj, ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tdkį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas Specialiai pa* 

‘gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysi! “Naujie 
ftas” ant mėtų ir 
prisiėsit
Chicagoje . .... $8.00 
Kitur Su v. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
Siųskit moftey orde
ri arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 Sbifth Halsted Street 

čhIGAoO, iLl.
I ‘ . • .

' ■ ............. ‘ :........................................... » . ........

X-------r'. VI ,. ♦JMT.u.j—.4. . 1., «rr». ‘ —-rr. i r.-

USB Night dftd'
P't'rtnote'4 Cleait,licdlthy C^dili&n
bfel Aklu feufefžlhtų nub Šaldės* Vėjo, 
Arba Vartokite kėletą lasų Mū
rinė. Jis SufaffiftfejPasiliaginK

3afe for Infant oir Adult At all Druggists.
Marinė Company, Dept. tt. S., Chicago

Kai vasarą prasitauin- 
sit—rudenyje galėsite 
tv^ti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk-
dinsit.

No. 87—PRIEŠ VEJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNES ŽAIZDOS, 
4 Veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 hio- OCč 
terys ... .........
79—GERIAUŠ VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai it 3 mo- OKč 
tėrys .....................

84—Medicinos dakta
ras, Vieno veiksmo ko- 
mtedija* Lošia 6 
Vyrai ir 3 moterys"**

Nd.

No.

Užsisakydatni prisiųskite mo- 
nvy order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
i <ii« ......... . —

r t.eMtniDj miitiTiiš
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
enta vhipped to 
arnazing creami- 
oess in the /t- 

. Kraft Mir- /*?
acle Whip 
machine. Kjkj

I
P 
,į —r~~.—7—■‘r.j Kasdieft skaitydami 

“NAUJIENAS” lietu-

■, . .1 „ ■ i

------------------_ ---------------- ----------— ---------------------- į

viii įgyja naudihgV ' 
dfirtiy ir gerų paYnO- 1 
kfnlmą.
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Diena Iš Dienos
• , f

mnaittmnT i i ■^•■■■LEgaisaaaMMagaae

Užtvirtinti 
Testamentai

James Tuma—mirė rugsėjo 
3, 1937, paliko $6,000. Pasky
rė tėvui, dviems broliams ir 
dviejoms seserims. Frances Tu
ma, sesuo, testamento vykinto
ja.

Dvejos 
Sukaktuvės

BRIGHTON PARK. — Šios 
kolonijos gyventoja Kotriną 
Kazlauskienė lapkričio 2&-tą 
(Padėkavonės dienoj) minėjo 
savo gimimo dieną. Jos gimi
nės ir draugai asmeniškai at
silankę ją pasveikino ir palin
kėjo ilgiausių metų.

Beje, šiomis dienomis ir jos 
vyrui Stanislovui suėjo 
tai, kaip iš Lietuvos, 
budu pp. Kazlauskai 
dvejas sukaktuves.

--Rep. A.B.C.

25 me-
Tokitv 

minėjo

man teko turėti, vizi-

Kai, kurio ofisas ran-
6322 S. Western Avė.

Adv. Jurgelionis sveiksta
, • ■ ' ; . "'1

nustebau pamatęs didelę' kru- 
Vą zuikių ir dar porą kitokių 
gyvulių, kuriuos nujovė j vię*- 
ną cjieną. Tų žvėrių uodegomis 
buvo nusagstytas višas tavernb 
baras.

‘ Drg. Parėdnis, senas West 
Fi’ankforto gyventojas, yra ne 
vien gerai patyręs anglių ka
sėjas, bet moka ir ketuįpkpj^3 
žvėrelius šaudyti,

—Senas Petras,

iMg

Michael Reese ligoninėj tebeguli, bet jau jau
čiasi daug geriau, adv. KĮeofas Jurgelionis. Per
gyvenęs sunkią vidurių operaciją, adv. Jurgelio
nis eina stipryn, ir netrukus jį galės matyti 
lankytojai.

Mes linkime jam kuo greičiausia pasveikti.

kyje, gi kitoj grupėj matosi djrba Aluminum dirbtuvėj. A. 
gyvieji netolimos praeities ir Stulgis yra pažangus, ištver- 
dabarties Lietuvos vairuotojai, mingas ir labai draugiško bu-

Vadinasi, advokato Kai raš
tinėj randasi vertinga portretų 
kolekcija.

—Rep. B. P

Vertinga Portretų 
Kolekcija 
pas Advokatų

MARQUETTE PARK. — A- 
ną dieną
tas pas populiarų advokatą 
Chas. P. 
dasi ties

Įžengus į raštinės kambarį, 
tuoj akysna puola ten ant sie
nų kabanti gausinga portretų 
kolekcija, susidedanti išimtinai
iš Amerikos ir Lietuvos didvy-, .
rių — gyvų ir mirusių, kaip Antanas otUlgTS 
tai: Washington, Lincoln, Roo- iŠ Amold, Pa. 
sevelt, Dariaus-Girėno, 
vos kunigaikščių — 
Didžiojo ir Gedimino; 
miesto valdininkų ir 
dvi grupės Lietuvos i 
Vienoj grupėj sudėti 
su Vytautu Didžiuoju priešą

, Lietu
vy tauto 
Chicagos 
pagaliau 
didvyrių, 
mirusieji

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

LUMR ...............................
MINE RUN .....................
EGG .....................................
NUT ...............................
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

Penktadienio rytą, švenčių 
proga, atvyko gruzdietis A. 
Stulgis į Chicagą ir apsistojo 
pas savo kaimyną, R. šniuką, 
4208 S. Washtenau Avė... Jis 
dar pirmą sykį pamatė didžią
ją Chicagą ir norėtų kuo dau
giausiai suseiti savo pąrapijo- 
nų-gruzdiečių, taip pat ir kitų 
pažįstamų, žagariečių, joniš
kiečių, meškuitiečių. P-as Stul
gio duktė Anne yra išėjus au
kštąją mokyklą — College ir 
dirba valdžios įstaigoj už pri
valę sekretorę, D. of C., Wash- 
ingtone. Sūnūs Pranas gyvena 
su tėveliu, už gerą atlyginimą

do žmogus.
1930 mėtis su dukrele aplan

kė Lietuvą,, o šioj šaly jau 34 
metai. Eilę metų gyveno Pitts- 
bur^he. Skaito pažangiuosius 
’aikraščius. Labai norėtų pasi- 

. matyti su savo giminaičiais, 
E^ena ir Juozu Kavaliauskais, 
gruzdiečiais Jonu ir Frances 
(Birutyte) Kavaliauskais, ža- 
gariečiu Juczu Dveliu, Filypu, 
Vincu, Antanu Visginiais, K. 
Povilaičiu, B. Kvasiu ir kitais. 
Prašome pasimatyti,Jikį, pirma
dienio vakaro, nes antradienį 
grįžta į namus.

21 d.

vykusi į JNorth Michigan vals
tiją, pagavo briedį.

Pareje dalyvavo gražus būre
lis svečių, ‘kaip svetimtaučių, 
taip ir lietuvių. Visi, kas tik 
oandė briedienos, ' pripažino, 
kad ji buvo labai skani. Priruo
šė pati p. Ambrozė.

Pp. Ambrose dabartiniu lai
ku užlaiko alinę, viešbutį ir ga
ražą, kuriame dirbą patyręs 
mechanikas.

—Senas Petras.
Krikštynos 
Auroroje

AURORA. — Lapkr 
įvyko krikštynos pas ęĮrg. Ale-
ką ir Sofiją Pocius, 1021 Sand 
Avė., Aurora, III., Jų mylimri 
dukrelei buvo suteiktas vardas 
Alice-Jošėphine. Krikšto tėvais 
buvo chicagiečiai Kazimieras 
Kasiliauskas, 3364 S. Halsted 
S.t., tąverno biznierius, ir Ma
rijona* Šileikienė, taipgi tavern 
biznierė, kuri gyvena prie So. 
Lituanica Avė., v prie šv. Jur
gio bažnyčios.

Krikštynų puotoje dalyvavo 
daug svečių iš Chicagos. Drg. 
Pociai, kaip krikšto tėvams, 
taip ir visiems puotos daly
viams, yra širdingais dėkingi.

—Senas Petras.

Briedienos
Vakarienė

18,,APIELINKE. — Trečia 
dienio vakare, lapkr. 24 d., 
Paul Ambrose taVerne, 1843 S. 
Halsted St., įvyko “Briedžio 
Parė.” Mat, p. Carrie Ambrose 
yra patyrusi medžiotoja ir nu-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms ( 
(Chicagoje)

Rokus Shafkus, 30, su Mary 
Marshilionis, 19

Edward Misker, 21, su 
ta Cravvford, 23

1 111J ...........  ■■ - ■ ■ I

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, pala* 
linsit slęgąs.
Mes parduodam tikį 
pavėnius. Ten ir rei
kalaukit. e
l kitus miestus ta- 
/ernams orderius pa
du nčiame ekspresu.
Pirkdami pastebekit 

musų labelį

INTERNATIONAL
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav. *
46X1 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHTCAGO, ILL.

Myr-

Gavo
Perskiras

Helen Dantovich nuo 
chael Dantovich

Reikalauja '
Perskirų \
y Bernzce Sherksnis nuo 
centas Sherksnis

Mi-

Vin-

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrauątom forničius, pianus ir 
nsolcjus rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas įplėšta dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YĄRDS 3408

>' 111 .HIPIUI............................................ —.. .......■ ■■II

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

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ

No. 4585—Sporto suknelė, kuri 
'/nka bile progai Supirktos mieros 
14. 16, 18, 20, taipgi 32, 34. 86, 38, 
10 ir 42 coliai per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept.. 1739 
So. Halsted St./Chicago, III.

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 

AMBROSE BROTHERS arba 
PALACE GARAGE 

724-26 W. 19th St. 
turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamų kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį. 

Tel. CANAL 6558. 
Sav.i Paul ir Charles Ambrose

• SEKMADIENĮ— ' — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— — 7:00 VAL.. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA+-Žinių Skyrius

NAUJIENOS Pattern DepU
1739 S. Halsted St., Chicago, 111'

Čia įdedu 15 centų ir pra&au • *
atsiųsti man pavyzdį No......

Mieros __ ---------- --- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertes 
$2.50 į Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
•vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry- ' 
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

Dirmavonių
Vaišės

ENGLEW00D. — Lapkr. 21 
d., įvyko Raimondo Vistarto, 
6108 S. State Sf. dirmavonės 
vakarienė. Jaunuolis yra sumus 
p. Anna, Dovgin. •

Dirmavonės ceremonijos įvy
ko ,St. Agnės bažnyčioje, prie 
60 ir Michigan Avė. “Tėvai” 
buvo Jonas Sutkus. Vaišės į- 
vyko p. Dovgin namuose. Da
lyvavo kai kurie artimi drau
gai. Visiems dalyviams p. Dov
gin ir sūnūs Raimondas* yra 
širdingai dėkingi.

—Senas Petras.

A 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS: 

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

Geri.
Medžiotojai

ENGLEWOOD. Daug kas 
turi gerų norų važiuoti iš Chi-j 
cagos didmiesčio toliau ar ar-Į 
čiau į ūkius zuikių, ančių ir 
kitų žvėrių šaudyti. Bet ne visi 
yra tokie laimingi, kaip tėvas 
ir sūnūs Parėdniai, 5958 x So. 
Racine Avė., tavern savininkai.

Pereitą savaitę užėjęs, net ■
-______ _____ ________ __________v... x

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

• • • ' ; ' h f ... ' ' ' ' - ’ * .‘i

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa-

• saulio..\ <
NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša ąpie 

visus įdomesnius! įvykius ir nuotykius Liė- ' 
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų, ir 
/ atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE-

< NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HAL$TED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

,Bosses Won’t 
H i re People with 
Halitosis ( B^EATH )

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

fTIth the best to chooae from theM daya, em- 
ployera favor the person who ia mont attrao- 
tlve. In business life aa in the sodai world» 
halitoaia (unpleasant breath) is considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody cuffera from thls 
offenslve condition a t some time or otner— 
many more rtgularly than they tU.k, Fermeri- 
Cation of fooa partlcles ukipped by the tooth 
bruah is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation. a major cause 
\>f odors, and overcomes the odors thamselvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■»«ii not offend others.

H you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antlseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louia, Mo.

Don’t offend others • Check
halitosis with LISTERINE

DAILY
BUSINESS 
directoryI
""..... ................. .. . ............. —

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaimį 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko- ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

i“FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Td RNG KRR8-RR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

PETER PEN

TMB
-ru-L. volu ^ave gnesj 

UIS TME PGIKJCG^SŠ/
‘ "L- '* —

Burr VOur 
N/IUUS’T'KJ'T 

UBfikVS 7ME
N4AJ=>/ .

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
■ f

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI _ ’12
PALAGUI PAGELBA <Cfl 

LIGONINĖJE ...-..........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už --------------------
EKZAMINAVIMĄS

OFISE ......
DOUGLAS PARK HOSPITAL

Bettbr 
MURRV, 
GAKIG,

1900 So. Kedrie
Tel. Lawndale

"I .■J. ‘H

• RESTAURANTAI 
>WM**WW<M**WMMW^V****yVW^*r****-W****»WW»*M****> 

Universal restaurant 
. GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKIM 

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

TeL Victpry 9670

Avenue
5727.

4'5

AL. MASIULIS
TAVERN

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gfirimai. Pilna res
tauracija su visais patogumais. Val
gius gamina Mr$. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD. 
TeL Seeley 9224.

*—»—r-...... ;---- ?———
LEGION TAVERN

Grovehill 4563 
FAMOUS BERGHOFF BEER 

Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 
ir užkandžiai.

W. C. LUKAUS, Sav. 
6425 80. ASHLAND A VĖL,

Chicago, Illinois * *
/
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Kupiškėnų vakarėlis 
buvo gana 
sėkmingas -

I . .......  l Kliu

V e ii u r int nepalankaus oro 
publikos buvo nemaiai* Buvo 

išpildytas ir programelis 
šeštadienį, lapkr. 20 d., She-

meto svet„ Cicero, įvyko Ku
piškėnų Kultūros 
karėlis—balius su 
liu.

Nors oras buvo
ir labai šaltas, vienok, kupiš
kėnai, ir jų remčjai vistiek ga
na skaitlingai į vakarėlį atsi
lankė.

Išpradžių 
apie 10 vai. 
trumpas, bet 
gramas.

Pirmiausia
Švelnis kalbėjo apie Kupiškė
nų Dr-jos reikalus ir jos dar
buotę. Paskui Mildred Rudin- 
skaitė savo mikliais pirštukais'spėjo atvykti gydytojas.

Dr-jos va-
programe-

nepalankus

paskambino pianu gražų ku
rinį. Frances Balęhunaitė gi 
pašoko čigonų šok; akompa
nuojant Albinui Smaleliui, 
kuris irgi paskambino pianu 
vienų kurinį. Pianu gražiai 
paskambino ir 'Frances Bal- 
chunaitė.

Baliuje be kupiškėnų dar 
dalyvavo ir jų kaimynai — 
rėmėjai — šimonieČiai, ska- 
piškieČiai ir subatenai. Visi 
gražiai linksminosi iki ryto. 
Parengimas davė, ir pelno.

Programo dalyviams ir sve
čiams už atsilankymų 
mo komisija 
ačiū. Taipgi 
“Naujienoms” 
šio parengimo-

Žvingių Parapijos 
Aukų Komiteto 
Atskaita

Surinko $259.70 Remonto 
Darbams

NAUJĮENDS. ChlcagA KL

lietuvių Chicagoje> 
iš Žvingių, sumanė 
aukų atremontavi-

sekė šokiai, o 
buvo išpildytas 
gana vykęs pro-

pirmininkas P.

rengi- 
taria širdingų 
širdingas ačiū 
už garsinimų

Mirė sankrovoj
Mrs. Mathilda, Bartnik, 69 m., 

645 Melrose St., išvyko Į vidur- 
miestį pirkti savo anūkui žaislų. 
Bet vienoj departamentinėj san
krovoj ji sukrito ir mirė pirm

Grupę 
atvykusių 
parinkti 
mui tos parapijos bažnyčios. 
Greitai susibarė ir aukų lin
kimo komitetas iš pp. P. B. 
Lazauskų ir L O, Norvilų.

Aukų darbų užbaigę, jie 
šipomi skelbia atskaitų ir aib 
kavusių pavardes. Visiems au
kotojams jie taria širdingų' 
ačiū.

Zebelįs .................. .
M. Banzinas ...........
A. Jankauskas ........

■ F. Tvarkus ............
M. Waicikauskis ....
K. Serpitaitė ........
Kraužas ........... .......
M. Javarauskis ....
Sudaitė ....................
B. Chilęnskis ........
Rogaišis ................
P. Gedraitis ....v....i... 
J. Juška -.......  •
S. Petravičius .........
J. Ewald ............... .
K. Tamošaitis ........
Patravičienė .........
Ralzarienė ............
Alijošius ................
Druktenis ...............

Viso

MAŽI IŠSIUVINĖTI ABRUSĖLIAI

J. A. Norvilas 
J. A. Čiesnas 
A. Damkus .... 
Zitautas ........

Erčius ....
Vaičiulis ... 
Kuizinas ... 
Milleris ...

M, šarnis ....... 
.T. Deksilis ....
S. Bartkus ...

A

, . ___________ k . PATTERN 1557

No. 1557—Pabandyki? paraginti savo mažų dukrelę išsi 
a šjRti šiuos gražinį abrusčMps. Ji turės daug smagumo ir susi 

pažfifeSnf ^ini«kfi*^M’g»fs 4F bėdomis. J r ■ i

ų NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 1739 So. Halsted St., Chkago, III.
I
. čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Vardas ir pavardė

| Adresas ................

Lazdauskis ........
Jesinkis ..........
Idzcjjs ..............
Lukošius ..v......
Remcikis ..........
Krušas ..............
Rupšis ...............
Mureika .... -.....
Petkus ..............
Venckcvičius ....
Gajauskis .......
Stungis ............

Kolyčis ..............
Dargčla ...........
Stirbis ..............

Goldberg .............. .
F. Ramanauskas ir

M. Girskis
Kubaitis
A. Dvylis ...i...... .....
B. Pocius ...L...........
E. Novickis ..........
P. Kvietkus ...... .
j; ' Juška ■..
A. DikSėtfc'
M. PetraŠaitč"
G. Gerzinckis ...
Lazutka .........
E. Paulius ..Z...
Pūkelis .............
J. Girskis ..........

Šeputis ........
Juraška ......
A. Sedbaras
Baubinlene

J

B.

S.

IP.

■ , v

\,/i. y

$20.00
12.60, 
10.00! 
10-00 
10.00 

.. 8.00

.. 6.30: 

. 6.30
6.30

. 6.30 
. 6-30 
.. 6-30 
.. 5.00 
.. 5.00
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 3.15 
. 3.15

3.15

3.15
3.15

. 3.15

. 3.15

. 3.15

3.15
3.15

3.15
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

NETEKO IR KELINIŲ.— 
John Crilly, kuris nuėjo 
“pasisvečiuoti” vienuose na
muose. Bet, nelaimei, šei
mininkai visai ne laiku x 
sugryžo ir jam teko dagi 
be kelinių sprukti per lan
gų. Jis pasiskolino “over- 
auzes ir ploščių iš pieninin
ko, bet bijosi eiti į Engle- 
wood policijų savo drabu
žius atsiimti, kad išnaujo 
nepakliūti į bėdų.

... i

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

..... $259.70
(Per S. P.)

Mt. Greenwood nepa 
tenkintas uždaryto
mis gatvėmis
Ketina net šaukti viešų protes

to susirinkimų, prieš ilgai už
tęstų darbų.

P. Zalipųga .................. 2.00
A. Šeputis  v.—i....... 2.00
S. Uksas .{ita.......... -..... 1.70
O. Pocius- -■.................. 1.50
A. RupŠiį A.................. 1.50
Rev. Klimas ................1.00
B. Beržinis -.,....,....—..:... 1.00
H. VaičiuĮįŠs <............... 1-00; ”
Re v: Juozaitis, O. S; A*. 1.00 ■
F. Lukpšto; (Re v.) ....
T. Ndtbūuėnė ......
Walawski ..................
Kuiiiskis ......-....

Koncouski .......
B. Pietkęwijcz
Stiigis ta—........
S. Pi kiužis ..... .

Grigas'*...........

/t...

ta-

fe’

V
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Miscellaneous
Įvairus

Personai
Asmeny Ieško

Tel. Vicl

Mes dengiame ir pataisome visokioj 
rųšies stogus, taipgi dirbame blfitiės 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRĮDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Fu Roq^
RENDON 3 furiiišiuoti KAMBA

RIAI, pavieniams ąr ženotai porai. 
4058 įo. Campbell, pirmos lubos.

For Rent
RENDON 4 KAMBARIŲ FLA- 

TAŠ, pečium apšildomas — renda 
pigį. 2025 Canalport Avė.

organizacijos, kaip Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 178 kp.

Koresp. B. W.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PAIĘŠRAŲ sąvo SESERS Liudvi
kos Šimkunienės po tėvais Stonai
tis, tąipgi pusseseres Marijonos 
Barysaitės ir kitų giminių ir pažįs
tamų. Žinantieji meldžiu pranešti. 
Paeina iš Raudėnų kaimo Šiaulių 
apskričiu, ‘

KČTRYNA SRABICKIENfi 
5959 So. Racine Avenue

ii hihihui'f* amyjMes

Situatįon Wanted
• Darbo Ieško

PAIEŠKAI! DARBO kaipo jąni- 
torjus prie namų. Visus darbus mo
kų dirbti, Meldžiu kam reikalingas 
žmogus, atsišaukti
3443 So. Union Avė., antros • lubos 
priekyje.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikią

JAUNA MERGINA namų darbui 
mažoj šeimoj — nėra skalbimo — 
būti 
Dr. Sachs, 3401 W

savas kambarys.
Roosevelt Rd.

Help VVaįited—Malė 
uarbimuku Reikią

KRIAUŠIUS VIDURAMŽIS —ne
vedęs, galįs operuoti jėgos mašiną 
—taisymo darbams. 1739 South 
Halsted St., Box 746.

1,00
1.00
1.00
1.00
1-00
1.00
1.00
1.00
1.00
1’00 vijams priklausyti prie tokios

MT. GREENWQOD. — Mt. 
Greenwood yra ne visai mažas 
priemiestis, 1 skaitįingai lietu
vių apgyventas, bet dusių ga
nytojai yra tik trys. Bet už 
tai automobilius/ia daužo kaip 
kiaušinius per Velykas.

Į musų priemiestį valdžia su
varė apie 5,000 darbininkų tai
syti gatves ir dėti srutų nuo
vadas. Tečiaus darbas slenka 
labai lėtai ir gatvės ištisus me
tus stovi uždFTytcs. Tas labai 
■vargina1' ir erzina gyventojus, 
kurie pradeda netekti kantry
bės ir lietuviai ruošiasi šaukti 
Vieša susirinkimų apie vidurį 
gruodžio mėn. protestuoti prieš, 
tokį varginimų šios kolonijos 
gyventojų ir pasitarti’ kaip ga
lima butų priversti paskubinti 
greičiau baigti tų taip ilgai už- 

pBitę^usp*gatvių ■ taisymų.
Šioj apie inkėj gyvuoja ir 

veikli SLA 178 kp„ kuri nuo
širdžiai rūpinasi padėti savo 
nariams, o ir didžiausio liūde
sio valandoj stengiasi atiduoti 
kuoiškilmingįausį paskutinį pa
tarnavimų, kad nors tuo pa
guosti likusiuosius, Todėl ver
ta visiems šios apielinkės lietu-

Biznierius Paul Smith 
Varo du Bizniu

BRIGHTON PARK — Popu- 
liarusis biznierius, Paul M. 
Smith, užlaiko gražiai įrengtų 
tavernų, vadinama Sm/th’s 
Palm Garden, adresu 4177 Ar
cher avė.

Be to, šioj vietoj yra gamin
ama visokie valgiai, ypač die
nos metu č’a gaunama pilni 
pietus, kurių kaina neaukšta.

Šalia bi/zeto su valgiais ir 
gėrimais, ola randasi kukliai 
įrengta ir svetainė, kuri turi 
vėliausios mados patogumus.

Gi antroji Paul M. Smitho 
tiin'o dalis tai real estate. Su 
real estate bizniu p. Smith yra 
kaip ir suaugęs. Jis jį prakti
kuoja jau nuo seniau ir sėk
mingai. Galų gale tenka pasa
kyti, kad biznierius Smith yra 
Visada linksmas, visada gerai 
nusiteikęs. Rep. A. B. C.

Juozas Blouzdis Už
laiko Automobiliu 
Ligoninę

X

Tos ligoninės vardas
Western Auto Service, po

yra 
num.

4318 So. Western Avė. Juozas 
Blauzdis ne tik pats yra eks
pertas bet turi ir kitus keliį> 
mechanikus. Ir jei jie pasigau
na kokį “sysinaravijusį” au
tomobilį, tai į trumpų laikų 
pųdaro jį sveikų sveikutėlį, kad 
net purkščia bėgdamas.
Juozas Blauzdis yra keistučio 
kliubo narys ir labai draugiško 
budo žmogus.

—Steponas

j / z » c 4*-1 . > ta f.* Gė|ttgifVrlKlA ^’elegramu į
IpU VLiIhIV Visas Pasaulio 

Dūlis.
KV1ETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir l'agrabanis

3316 So, Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
-r-Banlpetams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenūe

Phone LAFAYETTE 5890

> '."urwr

AR JIESKAI 
DARBO? 

NAUJIENAS 
toiyk sum— 1BKI* IMIMI"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

Furniture & Fixtures
Kakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ F1RCE- 
K1US 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir smaom. Taipgi štorų 
iiKcerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registenus ir ice 
baksius. Cash arba aut išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SO6THĘ1M & SQNS 
1915 SO. STATE STREET 

UALumet 5269
Išvykstant j Floridą paaukaus 8 

kambarių baldus, gyvenamo kamba
rio, valgomo miegamo sėtai 
French sofa, krėslai, komodos, lem
pos, veidrodis, 10x14 —į. 9x12 kau
ras $10.00, futra $35.00. Viskas turi 
būti parduoti šią savaitę.

4616 N. Clarendon, Ardmore 0277

Business Chances 
r aruavimui litrui*.

TAVERNA — turiu parduot tuo
jau — kitokis biznis — prieinamai. 
Kreiptis po 7 vai. vakaro.

8901 Archer. License included,
PĄRDĄjVJMŲI TAVERNĄ pigiai 
kambariai gyvenimui. Renda pigi 
mežastj pati rsi t ant vietos.

10863 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI TAVERNA — ge
ra vieta prie gatvekarių linijos — 
pigi renda — parduosiu pigiai, nes 
buriu du tavernų. Atsišaukite 6810 
dtony Island Avenue.

Real Estate For Sale 
N amai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandenin Šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilį, ętc.----- 5 kambarių
cųttage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis lotasK

Z. S. MICKEVICE AND CO, 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI 8 aukštų mūrinis
3 — PIGIAI. AtsišaukiteNAMAS

4118 Grenshavv St., Tel. Van 
Buren 1286

PRIVERSTAS PARDUOTI aukS- 
tos klasės 2 flatį, plytinį — 6x6 
kambariai, refrigeratęrius, 2 karų 
garažas — didelis lotas prie 65-tos 
ir RockvvulL

Tel. Stewart 3601
- ....................... --i? ■ '--ui!___

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

GERA FARMA — 80 akrų Su 
budinkais Wisconsin—Išdirtą žemė, 
30 ak. miško — aukuoja už $2,300, 
jei parduos tuojau, Savininkas 
Stanley Kontrimas, 1437 So. 49th 
Avė., Cicero. Ui. Barbernė.

VAIKŲ PARADAS. — New Yorko departamentinių sankrovų suruošta kilnių tuksiančių vaikų Dėkos Dienos paradas su visokipmis 
pabaisomis. Gal milionas žmonių susirinko pažiūrėti šio parado. Parado tikslas yra atkreipti domę į besiartinantį Kalėdų sezonų. . lįsi SiilklilsM Street CIICKL III

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT
x NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENU

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau
CANAL 8500

Apghrsįnimų kainos pri- ą 
einamos. Už pakartoji- | 
mus gausit nuolaidą.
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Gruodžio 13 — 
Kalėdų Siuntiniams 
į Lietuvą

Chicagos Pašto viršininkas 
Ernest J. Kreutgen perspėja 
Chicagos lietuvius, -kad gruo
džio 13 d. — yra paskutine die
na išsiųsti kalėdinius siunti
nius į Lietuvą. Laiškai, atvi
rutės ir kiti siuntiniai nenu
eis prieš Kalėdas, jeigu bus 
išsiųsti po tos dienos.

Siuntiniai į Lenkiją ir Lat
viją taipgi turi būti išsiųsti 
prieš gruodžio 13, o j Sovietų 
Rusiją prieš gruodžio 6 d.

Prapuolė mergaitė 
su kūdikiu

Policija ieško Alice Downes, 
14 metų mergaitės, kuri su sa
vo 1 metų suhumi Wrrd, išėjo 
iš savo močiutės namų, 1526 
Ccngress St., ir nebegryžo. .los 
močiutė, Mrs. Millie Bergner 
sako, kad mergaitė buvo pames
ta jos vyro Sherwood Rafferty 
ant rytojaus po sutuoktuvių 
rūgs. 12 d., 1936.

Automobiliai 
užmušė 31,950 
žmonių

Surinktomis žiniomis, automo
biliai Jungt. Valstijose užmušė 
jau 31,950 žmonių, arba 8 nuoš. 
daugiau, negu per tą pati laiką 
i.uvo užmušta pernai. Cook 
kauntėj automobiliai užmušė 
978 žmones, o vien Chicagoj bu
vo užmušta 735 žmonės.

Apskaitoma, kad kada visos 
šalies automobiliai pasijudina 
vieną mylią, tai žūna penki žmo 
nės.

Alkoholizmo aukos 
didėja

1 '' ‘

Pasak Keelcy instit., Dwight, 
kuris, gydo alkoholikus, sunkus 
susirgimai alkoholizmu šiemet 
žymiai padidėjo. Ypač padidėjo 
susirgimai alkoholizmu tarp 
moterų. Tarp .pastarųjų susirgi
mai padidėjo net 33 nuoš.

Streikuoja busų 
darbininkai

Prieš kelias dienas sustreika
vo astuonių Greyhound, busų li
nijų darbininkai. Streikas palie
čia sritis į rytus nuo Chicagos. 
Nors dalis darbininkų pasiliko 
dirbti ir kompanija jų pagelba 
bando busus operuoti, bet kaip 
ji pati skundžiasi, pasažierių 
skaičius staigiai tiek sumažėjo, 
kad dabar negali operuoti ir tų 
ausų, kuriems dar turėtų darbiu 
ninku. Be to ir kiti busai vaikš
to pustušti.
/ Federaliniai taikintojai deda 
pastangų streiką sutaikinti.

Vyrų Choras , 
. l Rengiasi Komedijai

“Gavau Žmona
Svarbiausioj rolėj tėnisiętas 

Juožhs Žukas
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ras rengiasi prie savo vakaro, 
kuris įvyks- gtuodži^' 5 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj-.

Bus suvaidintą dyięjų veiks
mų komedija “Gavau žmoną”. 
Tai graži ir juokinga komedi-

Plėšikai nušovė

smagus šokiai ir vaišes. Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras už
prašo visuomenę paremti senus 

dainos megėjus-vste- 
Antanėlis.

dailės ii*
ranus. -

Kviečia Bridgeporto 
Namų Savininkus 
Organizuotis

Apdegė lovoj
Albert Philpot, 81 m., buvęs 

South Side realestatininkas, 
skaudžiai, o gal ir mirtinai ap
degė užmigęs rūkant cigaretą 
lovoj, savo kambary, 4641 
Woodlawn Avė. Gal butų ir vi
sai sudegęs, bet kiti užuodė du
rnus, išlaužė duris ir degantį 
Philpot ištraukė iš lovos.

Besiartinant prie savo namų, 
plėšikai nušovė William King, 
40 m., 7324 Dante Avė., kurį jie 
sumušė ir paskui nušovė. Bet 

t$750, kuriuos jis turėjo kiše-, 
niuose, vistiek plėšikai neįsten
gė atimti.

King, buvęs Waukegano biz
nierius, pastaruoju laikų dirbo 
vienai rakandų firmai Chicagoj.

Nusižudė
' I

Frank Ziemsen, 71 m., 4008 
Sheridan Rd., buvęs grosernin- 
kas, gulėdamas maudynėj per- 
sipiovė gyslas ir nusižudė. Jis 
pastaruoju laiku sirguliavo.

NUPLAKTA. — Waverly Morton demonstruoja, kaip jis nuplakė savo 14 metų 
dukterį Marion, kurios vedybos su Harry Ruud, 24 metų, liko panaikintos prieš 
kelias dienas. ., , . , . .v

SUKEISTAS FORDO STREIKE. —Vienintelis žmogus, kuris buvo sužeistas
A 

kilus streikui Fordo dirbtuvėje St. Louis, Mo., buvo policijos Įeit. Thomas
Wren, bet jį suvažinėjo ir nesunkiai sužeidė pačių 
automobilis, kuris bandė įvažiuoti į dirbtuvę.

buvo policijos
streiklaužių operuojamas

Trečiadienį šaukia sutrinki
mą A udilorijo je.

Šį trečiadienį, gruodžio 1-ą 
jaj tarp Chipągo£.?J ečUvių bus dieną, Chicagos Lietuvių Au- 
vaidinama pirmą'/kartą. Bus ditorijoje įvyks Bridgeporto 
žingeidi! matyti kaip musų Juo-f lietuvių. .-Namų Savininkų 
zas Žukas pasįiodys vaidinime, j priešmetinis susirinkimas. | 
Mes žinom, pįad^Is yra geras 
sportininkas/moka boles svai- ------- .
dyti. J. Žukas Wimą svarbiau- svarbių^ pranešimų lak
sią rolę ir esu tikras, kad jis 
sugebės ir vaidinime pasirodyti 
kuo geriausia^. Kįtus artistus

Organizacija kviečia, narius 
ir rienarius atsilankyti ir iš-

GERIAUSIA I

DOVANA
NAUJIENŲ

PRENUMERATA■ 
=

i
3
□
3
3 1a|

Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.

sų reikalais. Iš miesto valdy
bos pakviestas valdininkas 

(kalbės tuo reikalu. Atšilau-' 
k* .Cms taipgi bus aiškina- kaip tai paneles Stella Rimkai-i ... . ..

tę, Oną Eenikaitę, Dambros ir!ma. kok,ą. na.ud’ JICL«aus. IŠ 
Sluoksnį chicagieciai yau Yra į )<urje - - - -

ū

• Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet 
šešias dienas į savaitę per visus metus.

Naujienos metams Chicagoje .......... .........
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoje

$8.00 
*5.00

□
E I

Vili vviLli J d v4 y 1 C4 | i • — •• v « • 1 —•... P . ; J | kurie norės prisirašyti, galėsmatę vaidinant ir aš manau,1. . . .. ... T. >. . . . < - i ... v.|tai padaryti mitinge. Jie bus
i j_ * • . • , , ši | priimami nemokamai, be įs-l
kartą Jie pasmidys kuo gemų- tojiino mokesčio> o mėnesines1 
šiai. /O rezisonauia musu o'.i- j_____ • .... . ___________________ v ... isiai, /O režisoriauja musų ga
bus muzikas ir chorvedys p. K. 
Steponavičius.

Po lošimo yisus linksmins 
vyrų choras savo gražiomis dai
nomis. • .. /

Po vaidinimo ir koncerto bus

duoklės labąi mažos, tik 25c 
mėnesiui. ' . .

Visus Bridgeporto namij sa
vininkus Kliubo valdyba kvie
čia atsilankyti.. Pradžia lygiai 
8-tą valandą vakaro.

—Z). Gulbinas, Ii aš t.

|

=
• S
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IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIENDIEN
1,111111............IIIIIII...................1111..........................................................................................................................................................

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems me-

tams. Pradėkit siuntinėti nuo . 
šituo adresu:
Vardas ..........................................

Adresas

dienos

i
Į s s
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I

C
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McGjnriis■ Mišs. Lois Arin

iš Cincinnati, kuri iš' 3,000

Cincinnati universiteto ; stu
NUŠOVĖ JOS VYRĄ. — Mrs. Selina Blacker iš Kokomo, Ind., kurios vyrą ne

žinomi puolikai nušovė gatvėj, abiems kartu vaikštant po Summit priemiestį, Cbi- 
cagoj. Jos vyras yra buvęs Kokomoj mųvių operatorių unijos biznio agentas, įsigi
jęs unijoj daug priešininkų, todėl turėics bėgti ir slėptis Chicagoj.

■

Z1?'1:

denčių tapo išrinkta ’ kaipo 

. typiškiąusia studentė.

Lige Dembow$ki, kuris 
dar pereitą žiem^ iiušovė 
du plėšikus \ ir pats liko 
sunkiai sužeistus, bet yis- 
tiek išliko gyvąs, džiaugs- 
minga,i|f valgo gausius Dėkos 
dieiidš pietus kaųntės ligo
ninėje, iš kurioįi^lsi išeiti 
prieš Kalėdas

Marylin Stuart, 17 m-, 
gabi aktorė, įsigavo į mu- 
vius ir su viena studija pa
darė kontraktą, sulig kurio 
ji pradžioj gaus $50 į «a- 

j vaitę. Kadangi ji yra nepil
nametė, tai jos. kontraktą 

‘ turėjo patvirtinti teismas.

■m■m

GELEŽINIUOSE PANČIUOSE. — James Helmer, 
23 m., kuris pereitais metais Marųuette universitete, 
Milwaukee, buvo futbolo manažeriu, staigiai Stevens 
Point, Wis, .susirgo vaikų paraližium. Tėvai jį specia
liu traukiniu atvežė į Chįcago, kur jis tapo patalpin
tas geležiniuose plaučiuose ir buk jau daug geriau 
jaučiasi.




