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Italija išeina iš Tautų Lygos
ITALŲ ŽYGIS NIEKO NENUSTEBINO 
IR POLITINIO SĄJŪDŽIO NEIŠŠAUKĖ

New Yorko guber
natorius panaikino 
rusų kariuomenės 

dalį
jo paskutine šios trilipės są
jungos narė, Italija.

Sekmadienį Tautų Lyga Ge
ne voj e gavo formalų • Italijos 
užsienio reikalų ininisterio Cia
no prinešimą apie Italijos pa
sitraukimą iš Lygos.

Romoje tuo tarpu didžiau
siu smalsumu laukiama žinių, 
kaip reaguos pasaulis į italų 
pasitraukimą iš Tautų Lygos. 
O reagavimas yra menkas. 

įVVashingtone manoma, kad ita- Mes apleidžiame^ žygis vargiai pakeis Euro-
- . . n^ pos politikos vagą. Londone jis

priimta kaip formalumas. Vie
noje, Austrijoje, jis priimta 
kaip smūgis Tautų Lygai, bet

ROMA, Italija, gruodžio 12. 
— Praėjusį šeštadienį, gruod
žio 11 d., čia įvyko Fašistų 
Didžiosios Tarybos susirinki
mas. Jis tęsėsi neilgai — tik 
septynias minutes. Susirinki
mas nutarė Italijos pasitrau
kimą iš Tautų Lygos.

Apie nutarimą diktatorius 
Mussolini paskelbė, susirinku
siai miniai, pareikšdamas tarp, 
kita ko: “1 
griūvančią šventovę, kur nėra Į 
kalbos apie taiką, kur karai; 
yra ruošiami. Mes nebijome 
demokratijų grūmojimų... Mes 
turime daug sausumos, jurų ir į”reikšta’ nuomonė, jogei italų 

' pasitraukimas.Tautų Lygos ne
palaidos.

O

oro pabūklų, užgrūdintų dvie................... -
juose lairiėjimų karuose.” palaidos.

Jau pirmiau iš Lygos buvo Bendrai, JTalijos žygis nieko 
pasitraukusios Vokietija ir Ja- nenustebino ir audros politi- 
ponija. Dabar prie jų prisidė- niuose sluoksniuose nesukėlė.

“DIEVO” AUTOMORILIS. — KTe 
lydimas sekretoriaus John Lainb č 
dėl vienos jo sekėjos — “aniolo”

[ ACME-JiAUJIENŲ Foto]

Yorko negrų kulto vadas Fathcr Divine, kurį negrai skaito savo Dievu, 
ėj) ir šoferio, lipa į savo speciali automobilių važiuoti į teismą aiškintis 

jį užvestos bylos.
■3ET

Gaujas nuostatas Didžiulis laivas

Japonai sudarė dar 
vieną Kinijos val

džią

JAPONAI UŽMUŠĖ ANGLĄ 
KARININKĄ

NANKING, Kinija, gruodžio viena japonų bomba nepatai-

Reikalauja informa
cijų apie amerikie

čių likimą

prieš bažnyčią Įplaukė seklumon
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 12. — Hans Keri, Vokie
tijos bažnyčios reikalų minis- 
teris, išleido nuostatą evange
likų (liuteronų) bažnyčiai re
guliuoti. Pagal šį jįuostatą Mo
kytos bažnyčios reiŽaTų vedi
mas bus pavestai-tam tikslui ve. Keturi kiti Maiva^ sktibina- 
paskirtai valdžios tarybai.

MANILA, Filipinų salos, 
gruodžio 12.—-Puošnusis Ame
rikos laivas “President Hoo- 
ver” užšoko ant uolų prie Hoi- 
shoto salos, Pacifiko vandeny
ne. Pasažieriai išlaipinti į sau
sumą, dalis įgulos pasiliko lai-

gruodžio 12- — Japonų lėktuvai metė ke.
vadovybė 
paskelbė

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 12. — Kelios dienų atgal 

>, kad Maskvoje pra-

si nukentėjusio laivo gelbėti.

Nauji keliai Jungti- Montgomery Ward 
nių Valstijų pirkly- darbininkai strei- 

bos laivams

PEIPING, Kinija, 
12. — Japonų karo 
praėjusį šeštadienį- 
suorganizavimą ketvirtos auto
nomines kinų valdžios, kitaip 
sakant, nepriklausomos nuo 
centralinės kinų vyriausybės. 
50 Shansi provincijos delegatų 
sudarė laikinąją šios Kinijos 
dalies valdžią. Kiti trys japo
nų sudaryki autonominiai re
žimai Kinijoje dabar yra: pie
tų Chaharo valdžia Kalgane, 
mongolų federacija Kweishui 
mieste ir Hsinpei valdžia Ta- 
tunge.

kuoja

bombas į britų karo laivus 'Sekmadienį kinai Nankingo
Yangtze upėje prie Wuhu. gynėjai atmušė japonų atakas, paaiškėjo, __  ______
Vienas tų ląivų buvo Lady- Iš visko atrodė, kad kinai ne- žuvo amerikietis rašytojas Do- 
bird, o kitas Bee. atiduos j jonams miesto be^nald L Robinson ir jo žmona.

Keturios jaįonų bombos pa- atkaklių kautynių. | praėjusi šeštadienį Jungtinių
taikė į laivąįLadybird. Viena Japonų kariuomenė povai Valstijų’ užsienio reikalų sek- 
bomba, sprogusi, užmušė jurei- slinko, apsupdama i ‘ ' 
vi karininką ii'
Z*' 1 < •

Kuone tufrfeačiu Jaiku japo
nų lėktuvaiz užpuolė. britų lai
vus stovėjusius prie Nankingo. 
šie laivai buvo Scarab ir Crick- 
et. Abu laivai atsakė japonų 
puolimui priešlėktuvinėmis pa
trankomis. . Į’ šiuos laivus ne

miestą iš retorius Gordell Hull įteikė so- 
sužeidė jo drau- visų pusių, tikslu nukirsti ki- vįetų ambasadoriui ■ Trojang

liams pasitraukimą. Chiang ( 
Kai -slieko- žvarbiausiai. armijai 
pasitraukus, Nankingą ginti 
pasiliko apie 50,000 kinų. Jei 
kinai geruoju nepasiduos, tai 
gali įvykti milžiniškos skerdy
nės japonams Nankingą už
imant.

skiui reikalavimą, kad rusų vy- 
riarisybė paskelbtų viešai visas 
smulkmenas apie Robinsonų li
kimą.

Gandai plinta, kad amerikie*- 
čius areštavo suptoji sovietų 
policija.

NEW YORK, N. Y., gruod
žio 12. — Gubernatorius Leh
man įsakė tuojau likviduoti 
rusų batareją, kuri priklauso 
24^th Coast Artillery of New 
York.

Vyriausybė gavo pranešimų, 
jogei du rusų batarejos kari
ninkai ir 12 kareivių dalyvavo' 
fašistų pritarėjų baliuje lap
kričio 13 dieną laive U.S.S. Il
linois, kurs stovi Hudson upė
je prie 135 gatvės.

Tuo pačiu laiku išleista pa
tvarkymas, kurs draudžia at
eityje karininkams arba karei
viams dalyvauti pasirėdžius 
uniformomis panašiuose paren
gimuose, kaip » sakytas aukš
čiau.

Trockis pripažintas 
nekaltu

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 12. — Tarptautinė komi
sija, tyrinėjusi kaltinimus Sta
lino valdžios Trockiui, kad jis 
ruošęs teroristinius suokalbius, 
sabotažą ir su fašistais suo- 
kalbiavęs prieš Stalino režimą, 
sekmadienį paskelbė Trockį 
esant nekaltu.

Studentai priešingi 
karui

VVASIIINGTON, D. C., gruo
džio 12. — Jungtinių Valstijų 
pirklybos laivyno komisija pa
skelbė naujus kelinį (rautus) 
šios šalies prekybiniams lai
vams. Naujieji rautai paskirti, 
kad Amerikos laivai 
lengviau konkuruoti su 
nijos laivais dėl Pietų 
kos prekybos.

galėtų
Brita-

Ameri-

ST. PAUL, Minn., gruodžio 
12. — Praėjusį šeštadienį bu
vo areštuota 11 pikietuotojų 
ryšium su Montgomery 
kompanijos darbininkų 
ku. Pikietuotojai bandė 
bėti streiklaužius nuo
dėl to įvyko susirėmimų, o pa
sėkoje streikieriai buvo areš
tuoti.

lyrinės kyšių ėmimą 
valstijos ligoninėse

Sukilėliai pradėjo 
ofensyvą Ispanijoj
HF1NDAYE, gruodžio 12. — 

Ispanijos fašistai sekmadienį 
pradėjo 
ruošėsi. 
Toledo, 
tuose.

Puolimai Brunete ir Toledo 
kreipta Madrido linkme, o Te
ruel fronte — Valencijos link
me.

Saragossa fronte kautynėse 
dalyvavo iš abiejų pusių per 
270 lėktuvų.

ofensyvą, kuriam ilgai 
Jie išvystė puolimus 

Brunete ir Teruel fron-

Potvyniai Kalifornijoj
SAN FRANCISCO, Cal., gr. 

12. — Potvyniai apsėmė kele
tą Kalifornijos ir Nevadą mie
stelių. Per* 2,000 gyventojų ne
teko pastogės.

Ward 
strei- 
atkab 
darbb,

SPRINGFIELD, III., gruod
žio 12. — Jackson ligoninėje 
proto ligomis 
lo skandalas, 
patarnautojai 
nių pinigus ir 
girtuokliavimo

15

Prez. Rooseveltas 
paskyrė naują 

teisėją

Reikalauja vietų pa
žangesniems repub 

likonų partijoj

Taika plona kaip 
popieris

Užtiko sąrašą 40 nu 
žiūrėtų aukų

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
12. — Ryšium su nužudymu 
Paryžiuje amerikietės šokėjos 
Jean De Koven (iš Brookly- 
no) buvo areštuotas vokietis 
Eugene Wiedmann.' Darydama 
kratą Wiedmanno rezidencijo
je Paryžiaus policija užtiko 
sąrašą 40 vyrų ir moterų. Ji 
įspėja, kad tai yra sąrašas as
menų, kuriuos Wiedmann ir jo 
bendrai dar rengėsi nužudyti.

Reikalauja, kad Hoo 
veris atsisakytų nuo 

kandidatavimo į . 
prezidentus

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 12. — Prieš porą dienų 
buvęs praėjusiuose prezidento 
rinkimuose republikonų kandi- 

i datas į prezidentus, Alfred 
• Landon, kategoriškai pareiškė, 
kad 1940 metais jis hebesta- 
tys savo kandidatūros Tinki- 
mams. Dabar įtakinga repub
likonų dalis griežtai^ reikalau
ja, kad ir p. Herbert Hoover 

sniegas; povai paskelbtų, jogei jis nestatys

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

Debesuota;
kjlanti temperatūra; vidutinio savo kandidatūros. į preziden 

rinkimuose.stiprumo pietų rytų vėjai. <tus ateinančiuose

sergantiems ki- 
' Paaiškėjo, kad 
skolino iš ligo- 
veždavo ligonius 
pramogoms,

ligoninės 
atleista iš darbo. 
Illinois ^valstijos 
rovės direktorius 
tyrinėjimas bus
kitose panašiose valstijos įstai 
gose.

patarnautoj ų 
A. L. Bowen, 
viešosios ge- 
paskelbė, kad 
padarytas ir

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 12. — Jungtinių Valstijų 
Apskrities Apeliacijų Teismo 
Chicagos’ Srityje teisėjui AL 
schuler išėjus pensijai, prez. 
Rooseveltas nominavo vakanci- 
jai užpildyti Indiana valstijos 
Vyriausio Teismo teisėją Wal- 
;er E. Treanorį. Teisėjas Trea- 
lor yra žinomas kaip libera^ 
as. Prezidento nominuotąjį tei
sėją dar turi užgirti. Jungti
nu Valstijų senatas.

Uždarė ispanų-fran- 
euzų rubežių

HENDAYE, gruodžio 12. — 
Ispanijos sukilėliai uždarė fran- 
euzų-ispanų rubežių toje sek
cijoje, kurią sukilėliai valdo 
Rubežių ’ pereiti' neleidžiama 
net sukilėlių šalininkams. Iš to 
daroma išvadas, kad Franco 
yra pasiruošęs pradėti didįjį 
ofensyvą prieš lojalistus.

Kuone 12 bilionų 
ginklavimuisi

Mississippi upė 
nuslugus

ST. LOUI'S, Mo.f gruodžio 
12. — Mississippi upėj e dabar
tiniu laiku vaųduo tiek nuslū
gęs, kad nuslūgimas sudaro 76 
metų rękordą

$1,200,000 namų staty
bai.

PEORIA, III., gruodžio 12.— 
Illinois valstijos atstovų buto 
narys Dirksen pranešė, kad 
valdžia paskyrė $1,200,000 na
mams pigiomis rendomis sta 
tyti šiame mieste. ■

PARYŽIUS, Francuzija, gr.
12. — Tautų Lygos metraštis 
apie ginklavimąsi pasakoja, 
kad viso 1937 metais pasau
lyje išleista ginklavimosi rei
kalams $11,857,000,000. Tai 
yra suma kuone tris kartus 
didesnė nei 1913 metais išlei
sta tiems patieks reikalams.

Visame ‘ pasaulyje kariuo
menės, tarnyboje šiandien yra 
5,500,000 žmonių, o 1913 me- 
.ais jų buvo 6,000,000.

Į šias skaitlines neįeiną iŠ- 
’ąidos pusiau militarėms orga
nizacijoms, kurias palaiko įvai
rios* šalys greta reguliarių ar
mijų,

Jungt. Valstijos, Britanija, 
Francuzija, Italija, Vokietija, 
laponija ir sovietų Rusija su
daro 76 nuošimčius visų pasau
lio išlaidų karo reikalam^. Jų 
išlaidos karo reikalams nuo 
1932 metų padidėjo 80 nuo-

NEW YORK, N.-Y., gruod
žio 12. —■ Dvylika vadinamų 
jaunesnių republikonų išleido 
pareiškimą, kuriame sako, jo
ge! republikonų partija, kokia 
ji dabar pasirodo, yra “bevil
čiai atžagareiviška fašizmo^ pe- 
retoj a”.

Šitokia partija negali tikė
tis daugumos Amerikos gyven
tojų pritarimo. Todėl jaunes
nieji republikonai reikalauja 
įleisti į aukštesnes partijoje 
vietas naujo “kraujo”. Jie re
komenduoja, kaip naujus žmo
nes, pulk. Charles Lindberghą, 
Thomhs Dewey, William Grea- 
ną iš A.D.F., žinomą laikraš
tininką Wm. Allen White ir 
kt.

'j' --------------------------------------- -

Kunigui visą amžių 
kalėti

PITTSFIELD, III 
12.
nigui Newtx>nui, nužudžiusiam 
savo parapijonę Maybelle Kel
ly, teismas formaliai paskyrė 
bausmę iki gyvos galvos kalė
ti. Išklausęs bausmės paskyri
mą, kunigas Newton pareiškė, 
kad jis nekaltas.

šimčią.

., gruodžio
- Baptistų bažnyčios ku-

Nepavyko pabėgti iš 
kalėjimo

COLUMBIA, S. C., gruodžio 
12. — Olin Sanders, šios val
stijos kalėjimo sargybos kapi
tonas, buvo užmuštas, kai še
ši kalimai mėgino pabėgti iš 
kalėjimo sekmadienį. Kaliniai 
buto sulaikyti.

WA<SHINGTON, D. C., gruo
džio 12. Admirolas Clark 
II. Wood, atstovaudamas karo 
sekretorių Swansoną, Aztec 
kliubo metiniame bankiete pra
ėjusio šeštadienio vakare tarp 
kita ko pareiškė, jogei rūbe- 
iius tarp taikos ir karo šian
dien yra taip plonas, kaip po- 
pieris, kuriame taikos prižadai 
įrašyti.

Pasak admirolo, tautų sau
gumas, prižadėtas sutartimis, 
yra miglota pasaka. Džiunglių 
statymas vis dar tebeveikia, 
kai stipresnė tai/ta užsimano 
atimti ■ ką nors iš silpnesnės 
tautos.

AUSTIN, Texas, gruodžio 12 
— Šiomis dienomis Texas uni
versiteto studentai balsavo 
klausimą, ar jie dalyvaus, kaip 
savonoriai, busimam Europos 
kare. 61.3 nuošmiČių visų bal
savusių studentų pareiškė prie
šingumo karui.

Du studentai nušau
ti demonstracijoj
BELGRADE,, gruodžio 12.— 

FrancUzijos užsienio reikalų 
ministeriui Delbosui atvykus į 
Belgradą, studentai, dainuoda
mi Marseljetę surengė demon
straciją prieš savo šalies, val
džią. Policija du demonstrantu 
nušovė, o daugelį sužeidė.

Išrinko vyriausią 
sovietą Rusijoj

PASIUSKIT > Į 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 12. — Sekmadienį bu
vo vyriausio sovieto rinkimai 
Rusijoj. Kaip pranešimai sa
ko, dauguma iš 90,000.000 kva
lifikuotų balsuoti piliečių bal
savo.'

Dauguma kandidatų neturė
jo opozicijos. Stalinas išrink
tas vienbalsiai, Tačiau rinki
mai šukelė kalbas, kad dar trys 
žymus sovietų valdininkai pa
teko bėdon* Jie yra: viceprem
jeras Valerij Mezlauk, genero
las J. I. Alksnis-Astrov ir ge
nerolas Gustav Bokis.

Šie trys valdininkai buvo 
įrašyti į kandidatų sąrašus, o. 
vėliau juos pakeitė kiti. Rusi
joj gi šitokie pakeitimai daž
nai ženklina, kad galima lauk
ti /daugiau ir didesnių nema
lonumų.

DOVANŲ
KALĖDOMS

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 St

• CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki
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VVhat is Education For?

ADVOKATAI

st.

Irene fooling 
$he had ca- 
ring, an ac- 
rest of tliat

S-:-zZŠ:
sV.v

-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras'kasdien nuo 8 v. ryto 
il$i 8 vai. vak. NedėliomU 
nuo 9 y. ryto iki 1 v. p. p.

W O.,R .U 0 . F A M O U -t

LI H I M E N T?.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Biunswičk 0597

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

A. Montvid, M. D
Wje$t Town State Bank Bidg. 

2400 WEST MADISON STREET
Va). 1 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak

Ofise TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

’ 4157 ARCHER AVENUE
\ Ofiso valandos:
—4 ir nuo 6—8 vai vakari 

Rezidencija:
SOUTH CLĄREMONT A VE 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartj.

What is Education For?
“Then Everything Went Black”

What -js education for? This 
ųuestion, which has tręubled 
educators aiįd statesmen for 
centuries, has- been given new 
interest and importancę by thę 
plan of Superintendent William 
II. Johnson to make Chicago’s 
public higji schools about 20'/o 
academic and 80% vocation-

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

>4■< 
a

»«| U.S.

PAIN-E^PEILER

Pečiy muskulus gelia "f 
Petys H.tampyto? 

Suteiks malonų palęngvlnimą 
keli vykrųs iitrynimai.

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. Ir 70c. 

visose vaistinėse.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physicąl Therapy 

and Midwife
6630 Sp, VVestam 
Avė., 2nd flopr 
Hemiock 9252 

., Patarnauju pjip 
gimdymo nąmup- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie fc r e a t - 
jnęnt jr mągnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.*

life for all its 
three phases 

cultural, civic,

to 
to 
to

person technically 
some job needing 
for society. A steno- 
course, for example, 
to turn out an abie

great power isn’t 
personai happi- 
to open up to 

mankind’s great 
of art and lit-

of muši c and sculp- 
cultural education be- 
increasingly important 

the growing 
and more

■'[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

DŽIAUGIĄSI ŠALČIAIS. Jaunuoliai \ne tik neboja Chicago užklupusių'šal
čių, bet dagi tuo džiaugiasi, nes dėl šalčių ledas yra kietesnis ir visos Cliicagos 
čiųžykjos dabar yra pilnos besičiužinėjančių jaunuolių.

blood poisoning, then gangrene 
whenever any considerable 
part of its voters are ignor- 
ant, dishonest, or negligent. 
Without an alert, intelligent, 
and courageous citizenry no 
democracy can continuę. Grad- 
ually or spddęnly jįt changes 
into an oilgaręhy likę Jąpąn’s 
or' into a 
many’s.

Henęe, 
likę ours 
education 
vocational 
vocational 
world won’t .create j.obs where 
they don’t ejpst. Such train^ 
ing mejfely shąrpens the eom- 
petition for. existing jbbs.

What is needed pre-eminent- 
ly today is emphasis upon the 
culturąl and civic phases of' 
education, npd more particular- ^re ^hęse: YVheji Mrs. Szczy 
ly upon the civię phase. With 
an. alert, inforpied, and con- 
scientious citizenry 4c can so. 
re-prganizė our sočiai, political, 
and economic life that eipploy- 
ment at proper hours and good 
wages will he possible for all ih dėbt whep she left the shop. 
persons vvilling and able to Upon learning that her hus- 
work. z 1 band Rudolph had given Irene

Consequently, true statės- Kirstein, bakery cashier, a 
manship today will not em-* diamond ring and an accor- 
phasize vocational edųcational dian, Mrs. Szczytowski got a 
at the expense of cultural and pistol, bolstered up her cou- 
civic edųcational. Sufch statės- rage with brandy and beer,

■ ..II.      mbl I ■■ Į————7— n ■ 4111 ■■■ II I 1 !■■■ I»l I II.... į..... . ...... . .......... —  ............ .. .................. —— —
manship, on the contrary, will 1 then went gunning for her 
stress cultural and espėciąlly. husband and the cashier. When 
civic education to f it the eiti- she h*ad killed Miss Kirstein, 
zeps t)f today and tomorrow 
to obtain and to enjoy the full, 
the abundant life for all.

dictatorship likę Ger-

“Tlfen Everything Went 
Black”

“Then everything

Mrs. Szczytowski t-old the po
lice, “I wanted to shoot my 
husband; too, but I' didn’t 
know how to ^eload the gun. 
I fired five šhbtš at Irene. 
She vvas fooling aroupd

went Whęn the ąbųve
black - will most Ūkelyje’^en (put, .int'ū 
the jist of the story of Mrs. I ^CZytoWsk‘ Slgned the 
Ada Szczytowski, if she 13 tried i ession- 
for the mtfrder of h^r alleged Sornething likę this, 
lover rival, ]

Ry- 
had 

Mrs. 
con-jn troiibloiis times 

today, emphasis in
is not needęd on the
phase. For the best'

tiaining in the sUein.‘ Kor that phrase has be-! 0^ trjąl, if Mrs, Szczytow-

wę
Miss Irene Kir- ^mag^ne» ^’ill be the outeome

come classic among women 
who kili another person in a 
sex tangle.

The fačts ųf the case, ąc- 
cording to what Mrs. Szczy- 
fowski tol.d the police, briėfly 

towski, wjio had gone from a 
Chicago hospitaĮ to Wis.con.sin 
to recuperate, returned to this 
.cjty, / slje foųnd • the / Szczytow- 
ski bakery $3,000 in thę red, 
whepeas it ha.d been only $800

t

>
1

ski isn’t released on the 
grounds of ju’stifiable homicide 
in self-defense.

'“When I retunied from Wis- 
consi'n, I found 
arouhd Rudolph. 
joled a diamond 
ęordian, and the 
money out of him. He was 
always so generous, ypu know. 
...There was a pi sM...Then 
everything went black...VVhen 
I came to, Irene was lying on 
the 
I’m 
n’t 
me 
darling children. I love him 
terribly I”

After the jury, the twelv.e 
good men £nd true, had found 
Mrs. Szczytowski “nof guilty”, 
the judge instructed the slie- 
riff to see that shc is tau'ght 
how to load a revolver quick- 
ly. Then she can always de- 
fend the sanctity of her home, 
in case everything should go 
black agaių/

floor...I ealled the police. 
mighty glad Rudolph \vas- 
hprt. He’s so fajthful tp 
and so good to our three

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1481-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto 
Kamb. 
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boųleyard 131Q
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
z Rea. 6515 So. Rockwe)I St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

Garsinkites “N-nose”
• ' «

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Ėydeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.. AM3ULANCE
■ DIENA IR NAKTĮ "

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitąge Avė* 
4447 South Rairfield AvOnue

Tel. LAPAVRTTE 0727
■.................. - .............................m...............................     .1 w 1 >M| į,

* koplyčios visoseT J 1 Cliicagos dalyse

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedūlj, 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

Dr, A. J, Shimkns
GYDYTOJAS 1$ CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki A v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vąk. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
/ Tel. Lafąyette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vąk. Nedėlioj pagal sųsijtaripią

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th btreet
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Education, broadly consider- 
ed, has three main phases 
which natųrąlly overlap • and 
inter-relate, but which shoųld 
finally blend into one to pro- 
duce an intelligent, self-sup- 
porting, and fairly happy Citi
zen of a democracy whose goal 
is the abundant 
members. Those 
of education are 
and Vocational.

Vocational education aims 
train a 
do well 
be (jone 
graphic 
strives
stenographer. One in eleetri- 
city shouid prOvide an a good 
electriciąn; and one in plumb- 
ing ought to deyelop a capable 
phimber. -Formerly, except for 
the professions, this phase of 
education was usualjy given 
not in the school, but in the 
occupation itself. Even today, 
many firms likę the Ford Mo
tor conipany prefer to give to 
their owii employees the tech- 
nical training they need.

Cultural education, usually 
represented by the academic 
courses likę English, literature, 
and art, aims to teach ''people- 
that “man does not live by 
bread alone”, that the great 
wealth or
necessary for 
ness. Striving 
the individual 
treasuTe-house 
erature, 
ture, 
comes
to insure that 
leisure of more 
people shall be used vvisely ra- 
ther than harmfully. Sųch ed
ucation, for instance, teaches 
that attending a good play or 
concert is better for the im 
dividual and for society than 
betting on the ponios or fre- 
ųuenting poolhalls and taverns.

Finally, civic education aims 
to give the yoųthfu‘1 studeųt 
a broad understanding of the 
sočiai, economic, and political 
forces that shape modern life, 
and to teach the individual to 
perform his duties as a Citi
zen vvith intelligence, courage, 
and gęnuijie satisfactioų.

To train citizens to vote abr 
ly and honestly was the pur- 
pose of education in the minds 
of leaders likę Jefferson and 
Horace Mann who fought the 
good fight for ta,y-supported 
schools. VVhen in 1867 the Brjr 
tish conservatives had extend- 
ed the ballot downward, Dis- 
raeli, their leader, exclaimed, 
“Now we mušt educąte opr 
masters.” So England embark- 
ed upon a wide extension of 
tax supported schools.

In times of economic and 
political stress and change, 
such as ours today,, civic ed- 
i/cation becomes particularly 
important. For then it is often. 
a race between the civic in-Į 

moral courage 
and tlie chaps 

a Hitler. While

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORAS DAINININKĖS ARTISTAI-ĖS <»

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

Klausykite mpsų Lietuvių radip programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. II. F. C, sįptįes (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMJERĄS. ,

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

_____Kiti Liet uyiąi Rakta r ai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

" , CHICAGO, ILL.
h > v. i i J ~«L

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Rėš. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akrų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteminip, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. ‘ < r < m 1 r T Xi i ¥

• Nedėlioj pagal sutartį. J lillAEAlflAI 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos *“*****»VvWlĮ 
be pkinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av

Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po,pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis
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■KALENDORIUS
*4 k — .. —-K. ...

8

LIETUVIAI
■

GYDYTOJAI ĮĘ DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Ąkinių Dirbtuvė 
' 756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4^ nuo 6 iki 
Nedėlioįmis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5915

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. ,of 85th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-$:80

Nedel°so.s MioniGAfir^j^vp. Garsinkites “Nonose
TeL Kenwood 5107 ”

RAIH0 PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— • — ■ — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— _______ ____________ — 7:p0 VAL. VAR.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ šEIMYNA-^žinių Skyrius

NAUJIENŲ
I "  > "1UJ1 111JĮI'

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveiksĮąįs Kalendorių 
tiktai, •1

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas clii- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superioę 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandoj: nuo 1—8 ir 7-rS 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So, California Avenue 

Telefonai* Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So, Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

o f the voters 
that ends in 
a dictatorship thrives. on a 
citizenry composed of igno!< 
ant, unthinking yesmen, a de- 
niocracy likę ours fioon gets

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MARGUMYNAI

Kur Gauti Old 
Gold Konkurso 
Blankas

... .’ ’■ ■

JUOKAIną “Naujienose” tilps kuponas' 
su skirtingu numeriu, šeši to-i 
kie ku-ponai, su numeriais nuo 1 
L iki 6 ir 99 centai suteiks Neišprendžiamas uždav’nys 
kiekvienam skaitytojui po to
kį setą.

Jie yra- geriausios kokybes tris, tai kiek 
stalo įnagiai ir ypatingai tin- ta?” 
k a Kalpdų dovanoms. Mote
rims, jie labai patiks, tad, vy- sis): 
rai, kurie neretų savo žmonoms nemoku dėti
suteikti gražią Kalėdinę dova-| ------- -------
aą, yra raginami po tokį setą1 Iširkite savo apielinkes 
ar daugiau joms nupirkti. krauluvėse

Mokytojas: 
siu ketur'us

Kenoshos Choras Jau 
Veikia

KENOSHA, Wis.—Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugija ne
seniai suorganizavo chorą. 
Gruodžio 2 d., atlaikėme pirmas 
repeticijas. Mokytoja yra pa
nelė Bernice Malelo iš Wauke- 
gan. III. Ji yra gabi, gera mo
kytoja ir supranta muziką. At
rodo, kad turime gerą chorą ir 

kad visas darbas eis gerai.
Kviečiu visus Kenoshiečius— 

jaunus ir senus kurie myli dai
lę ir dainą, ateiti ir dainuoti 
su choru. Jis nepriklauso par
tijai, nei interesuojasi politi
ka. Kas tik myli dainą, gali da
lyvauti musų tarpe.

Repeticijos laikomos kas ket
virtadienį Burger Salėje, 4917 
7th avenue, pusę po septynių va
kare.

Wanda Radavičia

Vestuvės
Lapkričio 27 d. teko daly

vauti vestuvių vakarienėje ir, 
suprantama, gerai pasilinksmin
ti šauniosios vestuvės buvo mu
sų vietinės jaunuolės Onos 
Rimkus su Petru Visockiu iš 
Oglesby, III. Svečių buvo iš ke 
lių miestų, tad buvo malonu 
sudaryti naujų pažinčių.

Pamergės buvo garsioji Pir
myn Choro dainininkė iš Chi
cagos, p-lė Stella Rimkus, ir 
Mildred Papoll, o brolaičiai 
VValter Skyrius iš Waukegano 
ir Petras Povilaitis.

Teko susipažinti su pp. Rim
kais iš Chicagos. Iš Rockfordo 
dalyvavo pp. Povilaičiai, Biel- 
skiai, Kučiauskai, Stankai, Vir
bickai ir Sielskis, o iš musų 
kaimyninio miesto VZaukegan 
atvyko p-a Skyrienė. Iš jaunojo 
tėviškės, Oglesby. dalyvavo p-a 
Elžbieta Visockis, A. Antanai
tis ir E. Bali, o iš musų gar
bingosios kolonijos teko pasi
kalbėti su pp. Mockais, Barškai 
čiais, Labenz ir daugeliu kitų, 
ypač ir jaunimo.

P. Jusis ir P. Yukpa prigel- 
bėjo p-ai Rimkienei, jaunosios 
motinai vaišinti svečius, o p. 
F. Kvederienė triusėsi virtu
vėje, prie gaminimo skanių 
valgių.

Laike vakarienes jūsų ko
respondentas suteikė jaunave
džiams geriausių linkėjimų. Vė- 

c liau kalbėjo motina O. Rimkie
nė ir broliai Jonas ir Juozapas. 
Kadangi laike vestuvių pietų, 
kuriuose man neteko dalyvauti, 
buvo pasakyta eilė linkėjimų, 
tai vakarieniaujant pasitenkin
ta trumpomis kalbomis, kad 
duoti daugiau progos jaunuo- 

Mfamš pasilinksminti.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandą 
nuo vagią 
langą 
gyvasties

gausite

raštinėje 
per A. RypKeviėių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

? I ,

Jaunoji porą išvažiavo “me
daus dienas” praleisti i Lake 
Gencva, o pastoviai apsigyvens 
LaSalle, III.

Apleidžia Kenoshą
P-lė Victoria Gabri apleidžia 

musų miestą. Būdama slaugo, 
gavo pastovų darbą šv. Kry
žiaus ligoninėje, Chicagoj e. Ji 
pirmiau dirbo Kenosha ligoni
nėje. Mes linkime jai geriausio 
pasisekimo naujoje vietoje.

Tvarko Biudžetą
Musų colmcilmonas J. Mar

tin dabar turi pusėtinai pasi
darbuoti miesto posėdžiuose, nes 
sudaromas biudžetas ateinan- 
tiems metams. Darbams suma
žėjus, ir gyvenimas pasidaro 
sunkesnis, tai jo rūpestis kad 
darbininkams būrų kuo ma
žiausiai vargo gauti WPA dar
bus ir kitokius palengvinimus.

Naują Metą 
Sutiktuvės

Smagu pranešti, kad greitu 
laiku gausime galimybę pasi
gerėti dainavimu Kenoshos Kul
tūros Draugijos choro, po va
dovybe B. 'Maleliutės. Manau, 
kad po Naujų Metų bus su
ruoštas koncertas.

Noriu dar priminti, kad SLA 
212 kuY)pa pilnai prisirengusi 
Naujų Metų sutiktuvėms, 
gia vakarą gruodžio 31 d., 
man-Amcrican salėje. Bus 
ni muzika, proga visiems 
šokti, bet bus ir kitokių
linksminimų, apie kuriuos pa
tirsite, kai ateisite. Įžanga pri
einama visiems, tiktai 15c.

H. L.

Ren- 
Ger- 
šau- 

pasi- 
pasi-

Bimbos Prakalbos
Gruodžio 3 d., German Ame

rican salėje įvyko Bendro Fron
to ir A. Bimbos prakalbos, 
žmonių dalyvavo apie 100. Kal
bėtojas pirmiausiai kalbėjo apie 
unijas, o antroj dalyje—apie 
pasaulinį padėtį. Kalba buvo 
gana švari.

Bimbai užbaigus, prasidėjo 
klausimai. Komunistų lyderis 
Bubelis, matyt, norėdamas pa
sirodyt smarkesniu ir už Bim
bą, davė šitokį klausimą: gir
di, pernai bendro fronto pra
kalbose kalbėjo drg. P. Grigai
tis ir V. Andrulis. Drg. Grigai
tis savo kalboje pasakęs, kad 
Ispanijos fašistai yra kvaili, 
nemoka kariauti ir nepaeme ka
riuomenės į savo rankas. Va
dinasi, Grigaitis užtariąs fašis
tus.

Tada vienas iš katalikų klau
sytojų atsistojo ir pareiškė, 
kad Bubelis meluoja. Sako, “aš 
buvau ir girdėjau abu kalbė
tojus.” Jie kalbėjo rimtai ir nu
rodė, kad Ispanijos fašistai ne
sugebėjo urnai pulti liaudies 
frontą, ir, ačiū tam, liaudies 
frontas gavo progos maždaug 
sutvarkyti beginklius 
ginti šalį nuo fašistų.

Pasirodo, kad musų 
frontinininkai keisti
Jeigu kitaip mąstančius nega
li užkabinti, tai bando melus 
sufabrikuoti.

Bimba, atsakydamas į pa
klausimus, atsake, kad Ispani
jos fašistai ne kvaili, bet la
bai gudrus. Kas kitaip mano, 
tas klysta.

Gerbiami komunistai, jūsų 
pastangos organizuoti bendrus 
frontus yra bergždžias darbas. 
Pirmiausiai, aš jums patariu 
išmokti nemeluoti, o antra, iš
mokti ne kolioti, bet gerbti ki
tų įsitikinimų žmones. Per 18 
metų neišmokote nieko geres
nio kaip rodyti savo silpnumus. 
Jei norite dirbti teisingą ir nau- 
dingą visuomenei darbą, tai

žmones

bendra- 
žmones.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Miss Ivy Tale iš Londono, 
dar neturinti nė 16 • metų 
amžiaus, tapo išrinkta Lon
dono šiaurines miesto da
lges “Glamour Giri ’. Ji dir
ba skalbyklos raštinėj, bet

kaip turtuole.

Reikia rašyti New Yorkan, 
Lorillard , Uompariy, Varick

Station, N. Y.
\

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 

<kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in 
stnikcijas* bei konkurso, pa
veikslų pavyzdžius.

Tų blankų-instrukcij ų ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalimą gauti. Slan
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik kųpkurso pradžioje..

Nors kohkupaš ? jau įpusė 
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę.

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei- 

. kia. (sp.)

“Jei aš čia 
kiaušinius, 

bus iš viso

pade? 
o tu 
padė-

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinas OLSELIO 

IŠTAIGA
• Jūsų Draugas Žydukas

Mokinys (truputį varžydama- 
Bet, pone mokytojau, aš 

kiaušinių.”

Kur Galima Pirkti
I •

turite išmokti teisingai nuro
dyti kitų klaidas, jei yra klai
dos, o ne naudotis melais ir 
šmeižtais. Eks-Komunistas

JUOKAI
Vedybų Ęiure

Jaunoji (šnibždomis): 
žiūrėk, brangusai, kaip links
mai šypsosi anas, jaunikaitis, 
va, anas prie lango & . ”

Jaunasis: “Kas ei j yptingo, 
jis nesiveda, o tik liudinin
kas;”

Pa-

Ne visai tikras klausimas
“Ar Tamstai patinka moterys, 

kurios daug kalba, ar kito
kios? ’

“Ar dar yra ir iu?”

Svarbus Pranešimas
Visoms Moterims
Ir Vyrams

Naujienos” pagelbės įsigyti 
Kalėdinių Dovanų

Si? Oneida, Ltd., garsiais si
dabrinių daiktų pramoninin
kais “Naujienoms” pasisekė 
padaryti sutartis, kuri atneš 
daug naudos “Naujienų” skai
tytojams, ypatingai 
rims.

mote-

Oneida 
sidabri-

Susitarimas paliečia 
bendrovės gaminamus 
nius — peilių, šaukštų, dvie- 
jopų šakučių ir šaukštukų se
tus. Pagal nutartį kiekvienas 
“Naujienų” skaitytojas galės 
gauti setą (6-ių šmotų) — vie
no peilio, po vieną dviejų ru
siu šakučių, šaukšto ir po vie
ną dviejų rųšių šaukštukų tik 
už i 99c.', ir šešis? kuponus, iš
kirptus iš “Naujienų”. Tie ku
ponai negali būti vienodi, bet 
iškirpti iš skirtingų dienų “Nau
jienų” numerių. Kiekvieną die-

MUSU SPAUDOS DARBU
. ’ f I —

KAINOS PERŽIURTOS IR

labai
nupigintos!

ImMas Pigiais

iPiaho accordionas, 12 basų, mokintis, $16.50, 48 basų 
— $39.00’ 80 basų po $69.00 ir 120 basų pilnos mie- 
ros už $98.00; pilnas kursas lekcijų DYKAI.

Didelis pasirinkimas Itališkų, Rusiškų, Vo
kiškų ir Amerikoniškų Akordionų.

Naujos Remington rašomos mašinėlės po . *19-75
1938 model radios Philco, Zenith, RCA Victor $*|Q.75 
Hoover Spccial Vacuum Cleaner su setu tools $19’75

Gražys židhiiniai pečiai po $19-50, $38-00 ir $48-00 
i 
t'

Pilnos mieros su Baloon Tires Bicycle už .. 9.75

9x12 karpetai po $14-75, 19x12 klijankes po $3-75

Budrike Krautuvčsųitdaros kožną vakarą, 
o nedčliomis ikTSįtos valandos 

vakare

Jos. F.Budrikį
3417-21 ir 3409-11 So. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 S. Halsted St.

Pasiklausykite žymaus radio programo nedėlioj iš stoties WCFL— 
970 Kil. kaip 7:30 vakare, dalyvaujant Simfonijos Orkestrai ir 
dainininkams.

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NATHAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YARDS 0801

,Chicagos Draueriju 
Kliubą Valdybos 

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

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb.. 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
B a LA KAS—nut. rašt.. 1432 
50th Court, Cicero. III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero. III.; K. JenuŠauskas —ka
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 
Chicago, 
globėjas, 
Chicago, 
šalka, 3347 Šo. Morgan St.
ęago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

4455 So. Fairfield Avė., 
III.; L. Jeseviče—kasos 
4624 So. Paulina St., 
III.; Ignas Jureviče—mar-

Chi-

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pinp. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Bogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadieni po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

DRAUGYSTES SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrasai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racinc Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas— Mik. Bankevičins, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis, 1938 Canalport Avė.

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medalin
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius- M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienj /Lawler Hali, 3929 
W. Madison street.

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS

NAUJIENOS
' SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musą 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

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

*
NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 

atvaizdų.’
į

NAUJIENOS yra visuomenės organas

AMERICAN LITHUANTAN - CTTT- 
ZENS CLUB, POLTTTCAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicasro,

III, valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius. 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas-r-B. Putrimas, 
4586 So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa- 
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna treti (3) sek
madieni Ras naujo mėnesio n i r- - 
ma vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. KHuban gali įs
toti vyrai ir moterys ' ligi ,(45> 
metų amžiaus.

jūsų

jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

■ -----r~— • '■—- —------
n. L. K. VYTAUTO DRAUGUOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho-

mas Janulis— pirm.. 3430 South 
Morgan St.: A. Maziliauskas — 
pirm, .pagelb., 6135 So. Rockwp’l 
St.; P. Killis—nut. rašt. 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas. 2603 West 69th St.: M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—^piek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka: A. Maziliauskas—ligo
niu prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:80 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.
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Naujienos eina kasdien, iš§kiriapt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Įlalsted St., Chicago, 
III. Telefonas Cana] 8500.

^Užsakymo Rainai
Chicagoje — paštų:

Metams _________ _____
Pusei metą_____ _______
Trims menesiams _ ____
Dviem mėnesiams ____ _
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija  -------8c
Savaitei ••••••• ••••*•••••• 18c
Mėnesiui __ ...___ ___ ..... 75v

Suvienytpse Valstijose, ne Chicągqj, 
paštu: *

Metams ...............   $5.00
Pusei metų -------------------  2.75
Trims mėnesiams ________  1.50
Dviem menesiams ....________ 1.00
Vienam mėnesiui ________ ... , .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...........—.............  $8.00
Pusei metų ............ 4.00
Trims i mėnesiams -.... -........... 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Dar viena Darbo Partija

Susidarius “liaudies frontui” Franctteijoje,' tos ša
lies, komunistai pradėjo vesti smarkią agitaciją, kad so
cialistų partija ir komunistų partija susijungtų. To pa
sėkoje prieš kiek/ laiko buvo pradėtos tarpe tų dviejų 
partijų derybos apib “organinę vienybę”. ',,

* Bet staiga šitos derybos nutruko. Socialistai atsisa- 
.kė toliaus tartis su komunistais. Mat, Komiųterno sek
retorius Dmitroyas paraše aštrų straipsnį, atakuoda
mas Socialistinį Darbininkų , Internacionalą ir atskiras 
socialistų partijas. Francuzijos komunistų spauda tą 
•straipsnį įdėjo ir dar nuo savęs pridūrė, kad draugas 
Dmitrovas kalba teisingai. \

Tuomet Francuzijos socialistų partijos vykdomoji, 
taryba susirinko ir nutarė (tik vienas Jean Zyromski 
balsavo priešingai) daugiau su komunistais derybų ne
vesti. ✓ ■

Tokiu būdu savo “arkline taktika” (anot'vieno mu
sų ėks-sklokininko) Dmitrovas sugadino Maskvos pla
nus Francuzijbje.

Ruošiamės 1938 metus 
tinkamai paminėti

Sudarytas komitetas , minė j i m o sukaktuvėms rengti.
Mažiau bus oficįališkųmo. — Sporto olimpiadą, — 
Lengvatos ekskursijoms, — Lietuvos provincijos irgi 
neatsiliks. — šimutis gali nusiraminti, nes vyskupai 
nebus nuskriausti. •

Lietuvos provincijos irgi

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

New Jersey valstijoje taip pat įsikūrė Darbo Par* 
tija. y

Gruodžio m. 5 d. Nevvarke susirinko 164 organiza
cijų, daugiausia unijų, atstovai ir nutarė įsteigti New 
Jersey’s Darbo Partiją. Konferencija išrinko komitetą 
iš 42 narių ir pavedė jam pagaminti konstituciją ir pro
gramą. Tos konstitucijos ir programo patvirtinimui ko
mitetas sušauks ne vėliau, kaip už šešių mėnesių, kitą 
konferenciją.

Verta pastebėti tai, kad šitame suvažiavime daly
vavo delegatai ir nuo C. L O. unijų, ir nuo Amerikos 
Darbo Federacijos unijų, nors New Jersęy*s Am. Dar
bo Federacijos viršininkai buvo išleidę atsišąukimą, ra
gindami unijas nesidėti prie Darbo Partijos steigimo. .

Reikia pastebėti, kad New Jersey valstijoje abi se* 
nosios partijos yra labai atžagareiviškos. Republiko- 
nams Vadovauja gubernatorius Hoffman (pagarsėjęs 
Hauptmanno bylos metu savo pareiškimais apie Haupt- 
manno “kaltės neįrodymą”), o, demokratų bosas toks 
pat reakcionierius, Jersey City meras Hague. Šitos dvi 
partijos visuomet ėjo ranka už rankos, remdamos kapi
talistų interesus. Todėl darbininkams nebeliko kitokios 
išeities, kaip susiorganizuoti į atskirą politinę organi
zaciją.

IMMUI

Italija traukiasi iš Tautų Sąjungos
šeštadieni susirinko Romoje, Fašistų Didžioji Tary

bą, kurią sušaukė diktatorius Mussolini su tikslu pada
ryti “istoriškos reikšmės” pareiškimą. Koks bus tas pa
reiškimas, Italijos žmonėms nebuvo iš anksto paaiškint 
ta, bet visuose miestuose buvo sušaukti specialiai masi
niai mitingai, kad dalyvaujančios juose minios galėtų 
per garsiakalbius išgirsti, ką “ii duče” pasakys, ir galėtų 

* jam paploti.
Diktatoriškose' šalyse iš žmonių reikalaujama, kad 

jie-butų pasiruošę ploti diktatoriui, nežiūrint ką jisai 
jiems praneš.

Tačiau užsieniuose jau buvo paskelbta,” kad tas “is
toriškas” Mussolinio pareiškimas bus apie Italijos pasi
traukimą iš Tautų Sąjungos.

Tokiu budu dar viena fašistiška diktatūra nutrau
kia ryšius su .pasaulio valstybių sąryšiu, kuris buvo įs
teigtas po Didžiojo Karo tarptautinei taikai palaikyti, 
Japonija ir Vokietija jau yra seniaus iš tos organizaci
jos išėjusios. • , -y ‘ '

Kokios .reikšmės turės šis Italijos žinksnis?
Niekas dėl jo nenusistebės. Seniai buvo visiems aiš

ku, • kad Mussolipjo diktatūra yra priešinga Tautų Są
jungai. Tiesą pasakius, pasitraukti iš Tautų Sąjungos 
Mussojini turėjo jau tada, kai jisai užpuolė Etiopiją ir 
Tautų Sąjunga paskelbė Italijai “sankcijas”. Bet tuo
met jisai nepasitraukė, neg jam buvo patogiau sabota- 
žuoti Tautų Sąjungą iš vidaus, negu kovoti prieš ją iš 
oro.

Jisai nepasitraukė ir po to, kai Etiopijos karas pa
sibaigė. Jisai turėjo sėbrų tarpe Tautu Sąjungos narių 
ir su jų pagelba jisai trukdė Tautų Sąjungos veikimą 
Ispaniojs intervencijos klausime. Kodėl jisai nutarė da
bar iš jos išeiti, ne visai aišku. '

Atrodo, kad Italijos rezignaviųio iš Tautų Sąjungos 
pareikalavo Vokietija. Ji nori, kad Mussolini nutrauktų 
visus ryšius su kitomis valstybėmis ip tartųsi tiktai su 
Hitleriu. Fašistiškos Italijos likimas dabar b.v.s dar 
tampriau surištas su hitlerizjnu, negu iki šiol. v

• *.
Dėt užtai demokratinės valstybės dabar bus pri

verstos užimti griežtesnę poziciją prieš fašizmą. Angli
jos konservatoriams ir Francuzijos nacionalistams, ku
rie iki šiol nuolatos ieškodavo kompromisų su fašistais, 
dabar bus sunkiau dumti publikai akis.

Apie Mussolinio* pasitraukimą iš zTautų Sąjungos 
galinta pasakyti lietuviškos patarlės žodžiais: “Boba iš 
ratų, ratams lengviau” J .

Apžvalga
FAŠISTAI PRIEŠ MASONUS

Šveicarijoje fašistai sumanė 
išnaikinti masonus ir įvairias 
kitas “slaptas” fraternalines 
organizacijas, šituo tikslu jie 
surinko 50,000 parašų po pe
ticija, reikalaujančia referen
dumo (visuotino balsavimo) 
keliu išleisti įstatymą; uždrau
džiantį tas organizacijas,

Bet šis fašistų užsimojimas 
prieš organizacijų laisvę nepa
sisekė. Daugiau kaip dviejų 
trečdalių dauguma — 500,00b 
balsų prieš 200,000 — refe
rendumo įnešimas buvo atmes
tas.

Smarkiausiai prieš tą refe
rendumą kovojo socialdemo
kratai — išimant “kairįjį” so
cialistą Leon Nicolle, Genevos 
“kairiųjų” socialistų vadą, ku
ris patarė darbininkams susi
laikyti nuo balsavimo. Mat, ,Nį- 
colle -norėjo atkeršyti maso
nams, kurie Genevoje stojo už 
komunistų partijos uždraudi
mą.

Dauguma balsų už referen
dumą buvo paduota tiktai vie
name kantone, kurį kontro
liuoja katalikai. Visuose kituo
se kantonuose (viso jų 22) 
dauguma balsuotojų pasisakė 
prieš masonų organizacijos už
draudimų.

Tarptautinei masonų orga
nizacijai priklauso daug žymių 
žmonių įvairiose1 šalyse: Leon 
Blum ir
— Francųzijoje, 
dervelde — Belgijoje, 
Ązana — Ispanijoje, ir 
ko, kad ir prezidentas 
veltas esąs masonas.

Camille Chautemps 
Emile Van- 

Manuel

Roose-

IMU imi mm g>

KAS ATSITIKO SU DR.
MATULAIČIU?

ST,

pa-

“Nauj. Gadynė” , rašo, kad 
kitas komunistų laikraštis Sov. 
Sąjungoje, “Priekalas”, iškėlė 
aikštėn visą eįlę lietuvių ko
munistų vadų, patekusių j here- 
tikų sąrašą (ir, veikiausia, į 
žvalgybos nagus).. Tame žur
nale ėsąs įdėtas paties' Zigmo 
Angarięčio (lietuviškų korpu- 
nistų kardinolo) . straipsnis, 
apie opozicionierius Minske. 
Tepai, esą, sakoma:

“Kai kurie partijos nariai 
lietuviai Minske 1929-1930 
metais liRo nauju lietuviškų 
opozicij ų centru*. Tame cen- 
tre, toje nukrypėlių ir parti
jos priešų kompanijoj susi
spietę įrų dešinieji, ir troc- 
kistai, ir t jiems panašus ele
mentai. Tpoji kompanija — 

. Bučiukas ;(Niedvaras), S. Ma
tulaitis, y. Serbentas, Žalpis 
ir kiti, -^rinko apie save vi
sokį eleųientą ne til< Sovie
tų Baltarusijoj. Jįe rpėgįno 
sutraukti,, opozicionierius ir 
iš kitų vietų.,.”
Čia matome, kad Angarietis 

viešai įvardija, kaip “trockis- 
tus” ir “bartijos priešus”, ne 
tik Dr. StaSį Matulaitį, bet ir 
buvusį čikagietį' žalpį (kuris 
sov. Baltgudijoje buvo “moky
klų inspektorius”, — kadangi 
jisai mokėjo gerai lošti7pinak- 
lį) ir “R^u*d. Artojo” redak
torių Bučiuką.

Esanti šitų “partijos prie
šų” litanijoje paminėta'’ ir bu
vusi petrapilietė Katrė .Matu
laitytė, taip pat Volinskis-Ma- 
tusevicius, Vaišnora ir Dabu- 
lis. Kai kurie-tų “kontr-revo- 
liucionierjų” laikę su savo sė
brais slaptą mitingą Maskvoje, 
kurį sušaukęs žalpis. Bet žval
gyba juos sugavusi, nes Volin- 
skis-Matusevičiu*s juos išdavęs. 
Angarietis šitaip rašo apie to 
“sąmokslo” atidengimą:

“... iškelta aikštėn kontr
revoliucinis Vaišnoro snukis, 
o podraug ir kitų jo arfy? 

' miausįų sėbrų snukis.”
Jeigu tarpe tų “kontr-revo- 

liucinių snukių” įpinimas Dr.' 
St. Matulaitis, tai- galima nu
manyti; kad šiandie Įjam ‘'pro* 
letarįato tėvynėje” ne pyragai. 
Bet kas sųįjuo atsitiko? Ko
dėl Mizara, Pruseika ir Andriu
lis apie tai nepraneša visuo
menei? Juk jie sakosi žiną vis
ką nu*o A iki Z, kas Sovietų 
Sąjungoje' dedasi, ir jie tiesos 
neslepią, J. -

“Naujienoj” jau seniai 
skelbė žinią, kąd Minske (sov. 
Baltgudijos sostinėje) buvo 
suimtas senas Lietuvos veikė
jas Dr. Stasys Matulaitis, ku
ris anąmet pasišalino į sovie
tų Rusiją, bėgdamas nuo Lie
tuvos klerikąlų persėkiojįmo. 
Mes klausėme komunistų va
dus ir jų laikraščius, kad jie 
paaiškintų, kas tikrai atsitiko 
su* tuo žmogum, Ibet iki šiol 
atsakymo negavome.

Prieš savaitę laiko, tačiau, 
jau ir komunistų spauda pra
dėjo . rašyti apie Matuląitį. 
Anot, “Laisvės”, jisai esąs pa
šalintas iš partijos, nes sovie
tų žvalgyba užtiko tarpe lietu
vių komunistų Minske “troc- 
kistų” li^dą. Už “trockizpią” 
ęgųs pęt yidąrytas laikraštis 
“Raudonasis Artojas”.

Atrodo, kad su Dr. St. Ma
tulaičiu yra .blogiau, negu pa
šalinimas iš partijos, nes šian
die Sovietu Sąjungoje, jei kaš nipką gen. št. pu*]k. Joną šer- 
buna apkąltintas dėl “trockiz- tau ir aviacijos viršininką inž.

išdaviku”' pulk. Antaną , Gustaitį. Be to, 
žvalgyba ceremopijų eile kitų karininkų pakelta į 
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KAUNAS, -r- Kariuomenės 
šventes proga Vąjstyhęs Pre
zidentas pakele į brigądbs ge-? 
nerelų laipsnius: kąriupmenės 
vadą gen. šf. pulk’ Stąsį Raš- 
tikį, kariupmenes štąbp virsi*

kurią kviečiami lietuviai sporti
ninkai ir iš kitų kraštų. Jų bus 
iš Latvijos, Anglijos, Škotijos, 
Vokietijos, Pietų Amerikos ir iš 
USA.

Rugpiučio mėnesį Klaipėdoje 
ir Kaune bus suruošta vandens 
sporto švente. Ir tuo pačiu me
tu Lietuvoje pirmą karltą įvyks 
tarptaufinė vandens ^sporto re- 
gatė. Tikimasi, kad šioje rega- 
tėje dalyvaus arti kefcuriasda- 
šįmts svetimų valstybių, šioje 
regatė bus suruošta Klaipėdoje.

Be to, bus sudaryta visa ei
lė įvairių ekskursijų po visą 
Lietuvą, šioms ekskursijoms 
ruošti sudaromi vietose fam tik
ri komitetai, kurie atvykusius 
svečius pas save priiminės ir 
jiems nakvynes paruoš.

Geležinkeliai ir kitos 1 
kimo priemonės teiks 
lengvatas. Taip pat bus 
ta didžiulė nieno paroda.

Be to, įvairios visuomeninės 
organizacijos ir įstaigos ruošia 
išleisti dvidešimties metų ap
žvalginius įvairius leidinius. 
Tokių leidinių butsią labai daug, 
nes daugelio organizacijų ir 
įstaigų, taip pat bus švenčia
ma dvidešimties metų sukak
tuvės.

Iš kas čia pasakyta seka, kad 
sekančiais metais Lietuvoje bus 
daugybė 'visokių įvairenybių. 
Laukiama; kad tais metais į 
Lietuvą suplauks daug svetim
šalių, kurie irgi norės pamatyti, 
kaip tos iškilmės Lietuvoje eis.

Dar nenusistatyta, kada ir 
kur bus suruošta Lietuvos prą1 
monės ir žemės* ūkio didžiulė 
paroda. Rodos, norima ją ruoš
ti Klaipėdoje. Jau dabar Lietu
voje daug posėdžiauja visokių 
komisijų ir komitetų, kurie rū
pinasi sekančių metų iškilmė
mis.

Kiek tenka patirti, ruošiamas 
visų busimų iškilmių ir pramo
gų bendras kalendorius, kuris 
turi gruodžio mėnesį pasirody
ti. Lietuvos provincijoje taip 
pat sudaromi ateinančių metų 
iškilmėms ruošti komitetai, ku
rie vietose kaip mokės ir galės 
pas save ruoš įvairias pramo
gas ir iškilmes.

Lietuvos kariuomenė sekan
čiais metais taip pat sudaro sa
vo pasirodymų programas. Juk 
kitais metais sukanka lygiai 
dvidešimts metų, kaip įsikūrė 
pirmieji Lietuvos kariuomenės 
būriai. Lietuvos kariuomenės 
organizavimasis prasidėjo 1918 
metais lapkričio men. 23 dieną.

Taigi, mes jaučiamės išvaka
rėse kitų iškilmingų metų. Kaip 
kas deda vilčių, kad ir Lietuvos 
vidaus politiniame gyvenime ga
li būti kai kurių atmainų, bet 
tai spėliojimai, kurie vąrgu tu
ri rimtą pagrindą.

Viena mažutė smulkmena. Kai 
buvo sudarytas 1938 metų iškil
mių garbės komitetas, tai lyg 
ir buvo pamiršta, pakviesti visi 
Lietuvos vyskupai į tą garbin
gą komitetą. Vėliau susigriebta 
ir ši neva klaida atitaisyta. Tai
gi, „Draugo“ obęr-redaktorius 
Šimutis gali nusiraminti ir ra
miai sąu miegoti,'

Matote, ir tautininku tarpe i- 
kymu įneša daugiau visuomenės I m# vis baugiau atsirasti tokių, 
gyvenime įvairių pragiedrulių.
Netektų izoliuotis, ne visuomet 
toksai išsizoliavimas ęina j sveb

Pagaliau jau sudarytas komi
tetas Lietuvos nepriklausomy
bės dvidešimties metų sukaktu
ves paminėti. Ilgai delsta dėl to
kio komiteto sudarymo. Mat, 
butą pėt tokių nuomonių, ar e- 
są verta iš viso 1938 metais Lie_ 
tuvos nepriklausomybės dvide
šimties metų sukaktuves minė
ti. Geriau, esą, atidėti tai dar 
penketai metų.

Lietuvoje šiuo metu iš viso 
bet kokie sumanymai sunkiai į- 
vykdomi, net nekalčiausio turi
nio bet kokie nauji pasiryžimai 
visuomet suranda kažkokias 
kliūtis. Atrodo, kad kaip kas 
jau labai suseno, todėl kiekvie
nas didesnis visuomenės pasiro
dymas atrodo visai bereikalin
gas.

Bet vis dėlto šiuokart jau kie
tai nusistatyta sekančiais me
tais kaip galima Lietuvos nepri
klausomybės dvidešimties motų 
sukaktuves paminėti. Jau šitam 
reikalui gautas oficialus sutiki
mas.

Toms sukaktuvėms minėti be 
daibo komiteto sudarytas ir va
dinamasis garbės komitetas, į 
kurį pakviesti visi 1918 metais 
Lietuvos nepriklausomybes pa
skelbimo aktą pasirašiusieji. 
Taigi, šiuokart tautininkai ne- 
ryžosi vieni savo atsakomybe 
sekančiais metais tas garbingas 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves ruošti. Į darbo komi
tetą taip pat pakviesti visų sro
vimų redakcijų atstovai, žino
ma, tokių laikraščių, kurie da
bar gali išeiti. Tuo budu šiame 
komitete netiesioginiu keliu su
mezgamas kontaktas kaip ir su 
visų buvusių politinių partijų 
atstovais. Sakau, buvusių parti
jų, nes juk dabar Lietuvoje be 
tautininkj visos kitos politinės 
organizacijos nebeveikia.

Tai todėl tenka tikėtis, kad 
sekančiais metais vasario 
liktoji bus tikrai gražiai 
nėta, jau neturės iki šiol 
šio perdaug to oficialaus
džio, kuomet dalyvaudavo tik 
tautininkų visos kitos politinės 
dijų žmonės.

žinoma, ir dabar netenka ti
kėtis, kad jau viskas labai 
Sklandžiai eis, nes juk monopo
liai nėra panaikinti. Spauda taip 
,pat turi savo apinasrį, bet vis 
dėlto bent už bendro stalo su- 
sėdę visų politinių pažiūrų vy
rai galės kai kuriais klausimais 
ątviriau padi-skusuoti. O' kar
tais šiokie pasikalbėjimai labai 
reikšmingi ir turi gerų pasėkų. 
Taigi, lauksime ir tikėsimės, 
kad plačioji Lietuvos visuomenė 
to komiteto darbais nebus nu
vilta. .

Kas gi kitais metais ruošia
ma, kokių iškilmių ir pramogų 
iaukiąma?

Žinoma, be vasario šešioliktos 
dienos, įspūdingų iškilmių Viso
je Lietuvoje bus dar kitokių į- 
vąirių pramogų ir iškilmių. Štąi 
greičiausiai birželio mėnesyje, q 
gal kiek vėliau bus dainų šven
te. Į šią dainų šventę tikimasi 
sulaukti iš užsienyje gyvenan
čių lietuvių chorų. Tikrai butų 
labai gerai, kad tokie chorai at
vyktų, vis dėlto jie savo atčiląm

šešio- 
pami- 
buvu- 
pobu-

mo”, tai su tokiu* 
Stalino 
Dedąro.

k

Rodos liepos mėnesyje bus 
automobilių lenktynės apie Lie
tuvą. Tpkįos lenktynės ruošia
mos kasmet, bet sekančiais me
tais jos žada būti tyčia gražiai 
ir gausingai suruoštos*

Liepos ir rugpiučio ’ mėnesį 
bus tautinė sporto olimpiada. f
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Del civiles metrikacijos įvedi

mo Lietuvoje gali ištikti viso
kių netikėtinumų. Jei šitas įsta
tymas ilgai neišeis, tai reikia 
laukti, kad daug kas iš katalikų 
bažnyčios viešai protestuojant 
išstos ir pereis į kitas tikybas. 
Gali net būti visai masinis reiš
kinys. Tiek jau yra įkyrėję po
litikuoją kunigai, o ypač su mo
kyklose varoma savo politika.

Seimas labai šituo reikalu del
sia. Jis ir dėl teologijos fakul
teto kunigams yra visai nusilei
dęs. Nors kunigija dėl naujo u- 
niversitefo įstatymo nėra paten
kinti. Mat, apetitas visuomet 
bevalgant atsiranda.

Iš šio? kovos kunigų su tau
tininkais tik vieną galima pa
dalyti išvadą, kad Lietuvos kle
rikalams —- krikščionių demo
kratų palaikams visai neapeina 
demokratines santvarkos įvedi
mas. Jei jie dabar rodo šiokią 
tokią tautininkams opoziciją, tai 
išimtinai gindami tik savo kuni
gų luomo ir net ne tikybos rei
kalus. —Betkas

ĮVAIRENYBĖS

susisie- 
dideles 
suruoš-

DRAMBLIAI, KURIE 
GIRTUOKLIAUJA 

SMARKIAU, NEGU 
ŽMONĖS .

.Kai Europos tautos politikuo
ja ir visus rūpesčius sudaro po
litinės painiavos, gretimoje Af
rikoje rūpesčių kelia žvėrys.

Portugalijos kolonįjų Afriko
je drambliai veržiasi į zulustų 
kraštą, šiame krašte auga ubu- 
sulų palmė, kuri sudaro didelių 
nemalonumų misijonieriams, 
nes tenykštė tonugų gimine iš 
šios palmės gaunama sula svai
ginasi. Užtenka truputį įgręžti 
į palmę ir tuoj ima tekėti su
la. čiabuviai šią sulą apraugia 
su apelsinais. Pirmą dieną su
la esanti kaip limonadas gaivi
nanti, antrą dieną jau šildanti 
kaip vynas,-o Jau trečią dieną 
ji esanti stipn^ kaip degtinė. 
Ketvirtą dieną ubusulų palmės 
sula esanti stipri, kaip ugnis.

Nesuprantamu budu apie šią 
gamtos dovaną suuodę dramb
liai anapus zulusų krašto sie
nos ir dabar jie būriais veržia- , 
si į zulusų kraštą^ kur girtuok- 1 
liauja. Bet jie nepasitenkina 
vien tik sulą išgerdami, bst su
ėda ir zulusų apelsinus, į 
sumerktus. Misijonierlai 
patenkinti, kad drambliai 
išgeria, bet užtat zulusų
čiui nesą ribų dėl netikėtinai 
atsiradusių gėrimo konkurentų. 
Esą įtarimų, kad ir Pietų Afri
kos liūtai pradėjo gerti šią ubu
sulų palmių sulą. Jau keliolika 
kartų liūtai labai kvailu budu 
įkritę į čiabuvių paruoštus spąs-

sulą 
esą 

sulą 
pyk-

Nusižudė ligoninėj
Robert J. Dencen, 57 m., 

viršininkas Ohio Rrass Co«, 
kurs sirguliavo per du me
tus, bet jau buvo bepradedąs 
pasveikti, nusižudė iššokda
mas per šešto augšto langą 
Augustanc ligoninėj. Jo kūnų 
rado gatvėj praeiviai.

Gyvenimo Klaidos

kurie pradeda nesikęsti įkyriai 
varoma kunigų politika. Betgi 
ir šiuo kartu kunigų įtaka nu
galėjo ir jų visi vyskupai į tą 
garbės komitetą pakviesti.

Dabar Lietuvoje eina smarki 
kunigų tarpę agitacija; kad ne
būtų įvesta civiles- metrikacijos 
įstatymas, šituo reikalu visose 
bažnyčiose eina nęt tam tikros 
pamaldos ir renkami protesto 
parašai, kurję įteikiami seimui*
. - ♦

Netrukus. “NAU J I Ę N O S” 
pradės spausdinti apysaką 
“Gyvenimo klaidos*’. Tą apysa
ką parašė kanadietė Maria F. 
Yokubynienė, nuolatinė musų 
bendradarbė.

Apysaką parašyta labai įdo
miai ir gyvai apie tas klaidas, 
kurias ne vienam jaunystėje 
tenka padaryti. Taip, apysako
je kalbama apie:

‘'Jaunas dienas — nepro
tingas,

»Paklydimais , gan turtin-

—..... .....................•
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NAUJIENOSE”
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KĄ ŽMONES MANO

SLA Reikalais
Skaitant “tautiškoje” spaudo

je apie Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių reikalus, tenka paste
bėti, kad ta spauda ir tie ra
šytojai, 'taip kaip ir seniau, sie
kia to, ką jie patys nežino. Pri- 

• rašo ilgus straipsnius apie SLA. 
draugiją, kalba apie kokius tai 
žmones, kurių jie gėdisi var- 

tiesiog gryną 
mano 

Kalba, 
bu-

dais pažymėti
“nonsensų", ir tuo jie 
atsiekti ko nors gero, 
kad reikia SLA “gelbėti”,
davoti” traukti prie jo jaunuo
menę ir nurodo žmones, kurie 
tai gali padaryti. No?s tie žmo
nės žinomi savo veikimu tik 
tiek, kiek jų pavardės yra ant 
popieriaus pažymėtos.

Todėl ar nebūtų gerai, jeigu 
jau polemika tuo reikalu užves
ta, prisiminti vėl SLA pergy
ventus liūdnus laikus, kuriuose 
Susivienijimas nustojo ir turto 
ir narių. Žiūrėkime arčiau gy
venimo realybės, o atrasime, 
kad stovis musų Susivienijimo 
buvo apverktinoje padėtyje, iki 
atėjo jam į pagalbą pažangi ir 
veikli Amerikos lietuvių visuo
menė.

Tegu tautiška spauda atsako 
į šiuos klausimus: Kas, jeigu ne 
tautininkai,., sudėjo.. į menkos 
vertės bonus šimtus tūkstančių 
tos draugijos pinigų; kas, jeigu 
ne tautininkai, nesilaikė konsti
tucijos taisyklių, darydami vi
sokius investmentus, kurie bu
vo priešingi. konstitucijos., pa
tvarkymams; kas, jeigu ne tau
tininkai leido savo draugams 
gauti paskolas tada, kada tie 
patyš žmonės buvo pildomoje 
Taryboje, ką musų draugijos 
tvarka draudžia daryti (Kama
rauskas); kas, jeigu ne tauti
ninkai, nekolektavo /tų invegt- 
mentų nežiūrėjo, kad taksai 
ir nuošimčiai buvo nemokami; 
kas, jeigu ne tautininkai, numa
žino savo kvaila taktika narių 
skaičių, jų pasitikėjimą; kas, 
jeigu ne tautininkai, visada ve
dė jr dabar vėl veda piktą pro
pagandą, kad tą Susivienijimą 
skaldytų ir jame piktą gimdy
tų? Tai vis tautininkų nuopel
nai. Ir jeigu jau šiandien buvo 
mintis, kad tuos dalykus pamir
šti, kad tas polemikas iš spau
dos išmesti, kad daugiau narių 
neerzinti, kad narius į ’ grupes 
neskirstyti, tai ar tautininkai 
su tuo sutiko? Ne! Jie Vėl sura
do kliūtis, kad vėl visa tai pa
vertus į kokią tai “malimalie 
nę’ ir vėl sakyti, kad mes esa
me svieto “gelbėtojai”. Tuos 
svieto gelbėtojus nurodo: Lau- 

( kaiti, Bukšnaitį ir Kerševičių. O 
•aš iš savo pusės sakyčiau nuo 
maro, bado ir tų gelbėtojų 
gelbėk mus Viešpatie. Taip, 
gelbėk Susivienijimą nuo 
“gelbėtojų”, kurie niekad
suomenėje nėra dirbę, su drau
gijos gyvenimu nėra susipažinę, 
daugiau intrigantai — tai ko
munistai, tai tautininkai — ir 
vėl nežinia kas. Kas tokiais ga
li pasitikėti? Tik tautininkai, 
kurie niekad negalvojo, ir da
bar tik senos bobos taktika nau-

*

cjodamieąį įrgi mažai galvoja. Jie 
kalbėdami apie blogumus Susi
vienijimo nieko konkretaus ne-» 
pasako. Todef 'vietoj kad ką 
nors jau sakytį, tai pasakykite, 
kiek jus, tautininkai, Susivieni
jimui gero padarėte? Ar tai, 
kad Kamarauskui davėte margi- 
oių, kuris šiandien tieR tever
tas, kiek ant mėnulio korpora
cijos serai? O kada “Vienybė' 
jūsų skriaudas Susivienijimui 
atlygins? O kur Devenio pasko
la? O kas beverčius “bepus” 
pavers gerais? Ar tai jus tuo 
norite publiką patraukti savon 
pusėn, kad’vėl galėtute mus vi
sus narius skriausti? Aš tikiu, 
kad jau pamoką vieną kartą tu
rėję Susi v. nariai, įvertins tą 
propogandą ir supras, kad čia 
nieko Rito nėra siekiama^, kaip 
lik ieškoma sau naudos ir. ki
tiems akis mulkinama. Bet mul
kinimo gadyne jau praėjo, šių 
laikų žmogus, jeigu ne per kny
gą, tai per karčią gyvenimo 
praktiką yra tiek pamokytas, 
kad supras kuriame kampe šeš
kas tupi.

Aš tikiu, kad geriau laikytis 
Vakarų komiteto rekomendaci
jos ir balsuoti už seną dabarti
nę Tarybą. Tuo galima išvengt, 
ir polemikos ir suiručių, nes tai 
yra įvairių pažiūrų žmones ir 
yra jaunų ir yra’ patyrusių ves
ti ir tvarkyti Susivienijimo rei
kalus.

—Binghamtpniečis

Nereikalaukime 
Negalimo

pla-

popiežiau^ pirato pepąjudinta,' 
žodžio netapta, kad skriaudžia
mą tautą apgintų. Jei popiežius 
ką darė, tai tik lenkų naudai.

Čią. t$į if matosi, kad Romos! 
katalikų popiežius yra ten, kur 
aštresnį ęjaųtys ir kur į’gesn 
nagai, o no ten, kur te’sltuma's 
ir teisingumai

. .Piploųiatas

IŠ LIETUVOS
100 METU AUŠRĮ
NINRUI VIŠTELIUI-

LIETUVIUI
•i . . • r v

metų lapkričio 24 d. su-

-?

Už vis nasąUngiaųsjąs dalyki 
yrą tuose liuosintojuose, tai įpro
ty darančias savybės. Su laiku esi 
priverstas juos vaitoti dažniau, 
Tos baimės nėra, vartojant natū
ralų liuosuotoją kaip antai KeL 
ictgį’s AU-Bran.

AlLBran dirbą, bet ąkiriįngU 
nuo vaistu budu. Vietoj to, kau 
perakstinti vidurius, jis tiekia du 
reikalingiausių daiktu. Pirmą, Ąll-

Niekas nemėgsta 
Liuosuoto jų—Ikyrelių!

Brau tiekia "r 
gėla vandeni) ^ ,, ........ . . _
kempinė. V.W)de^ miklinta ma
sė padeda išsivalyti, ir, sekantis, 
tai viduriu tonikas vįtamįnai 
‘*01 , '-r klynSa yrą garas tų vi
taminų kurs padeda iž- 
sivajytį, Tių dalykai tinka Jums. 
Jįe dirba su GAMTA, ne prieš ją!

Keltagg’s All-Ęran yra gruzdąs, 
suraginti grudai. Valgyk juos su 
pienu ar smetana ir vaisiais. Iš 
u padaromą puikiaa bandutes, 
iet, kąlP.ta nevalgytų^, var

H

ti lenkes žmonas, “Gerai, jU 
sako, kad gerieji musų broliai 
kokios lenkpalaikės neveda., nes 
Ui atviras pragaras gyvenime, 
Reikia plieninės krutinės ir mil-1 
žiniškos dvasios tai Ksnntipės 
veislei nugalėti; aid ir nugalėjęs 
turėsi žaizdų širdyje ir kūne, 
beveik ir dvąsioje, gautų kovo
ję. Mano pati, kaip smakas, i o 
retų savo vaikus lenkiškais nas
rais prarytų tai yną' sulenkinti, 
aš uždraudžiau poterių lenkiš
kai mokyti, liepiau lietuviškai, 
lai ta sparva beveik ko1 neišpu- 
tp iš ppsiutimo, L et galiau pa-, miją užsitarnavo nemarią garbę, 
sidavė "ant Dievo valios*, kai 
pasakiau, jog bobos vardas a- 
pavardė išnyks i$ šios žemelės, 
kaip šešėlis, O vyro pasiliks, 
kol vyriškoji kartę, tęsis.” Pla
čiausiai Vištelis lietuviams yra 
žinamas kaip poetas. Dar ir 
Šiandien visur tebedainuojama 
ja patriotinė dainelė “Op, op! 
Kas (ten?.. Nemunėli! Ar tu ma
ne šauki?” -r-Tsb.

KODĖL ŠALČIO
LIGONIAI

Reikalauja
Per metų metus MrK, tag aukotai 

koncentruotas skystas vaistau buvo 
pardavinėjamas visur su didėjančiu 
kiekiu be jokio skelbimo! Dėkingi 
jo vartotojai viens kitam pranešda
vo — tai įrodė, kad yra geresnis bu- 
d^> Šalčiui, kosuliui puo persišaldy
mo, krutinės slogoms ir broneria- 
liems erzinimams nugalėti. M-K per 
Uąisiąįa Į918 metų influenzęs epide-

M-K, tas mėgiąmas žymaus Illino- 
jąus gydytojo receptas, padeda audi
nių įdegimams sušvelninti ir atneš
ti pagelbą pųo ligų, kurios pareįna 
nuo paprąsto ^alčip. Jūsų vaistinin
kas užgina M-K, nes jis žino jo ne
palyginamą nuopelną, ir tai. kad 
tūstančiai rei^ąlauja M-K nuo šal
čio. Visuomet par
siduoda su tikra , 
pinigų grąžinimo 
garantija., Įsigyk 
M-K šiandieni

*

Šių
kako 100 metų, kaip gimė auš
rininkus poetas Jonas Andrius* 
Vištelis-Lietuvis. Jis savo as
menybe ir veikimu buvo naujo
sios Lietuvos žmogus, kuriarp 
buvo nebepakenčiamas joks 
svetimųjų jungas. Jonas And
rius Vištelis buvo gimęs 1837 
m. lapkričio 24 d. Zapyškyje, 
Kauno apskrityje, neturtingoje 
šeimoje. Iš pat mažens jis lą-, 
bai veržėsi prie mokslo ir no
rėjo būti kunigu. Nepakęsda
mas žiauraus rusų jungo, jis 
veikliai dalyvavo 1863 metų 
sukilime. ' Sukilimui nepasise
kus, buvo priverstas bėgti į už
sienius ir, būdamas revoliuci
nės dvasios žmogus, po kiek 
laįko atsidūrė Garibaldžio suki
lėlių būriuose. Atkilęs į Pozna
nės provinciją, jis vedė lenkę 
mokytoją. Tačiau Poznanėj e "jis 
neilgai tegyveno, nes jį iš ten 
ištrėmė vokiečių vyriausybė. Į 
Lietuvą Vištelis negalėjo grįžti 
kaip buvęs 1863 metų sukilėlis 
ir “Aušros” bendradarbis. Ieš
kodamas laisvės ir laimės Viš
telis su savo šeima' nukeliavo į 
Pietų Ameriką ir ten buvo nu
sipirkęs gana, didelius žemės 
plotus. Neramus audringas gy
venimas, šeimos nesantaika ir 
įvairiausi kitokį nepasisekimai 
smarkiai pakirto Vištelio sveL 
katą, visiškai suardo jo nervus 
ir jis savo gyvenimą 1912 me
tais pabaigė psichiatrinėje li
goninėje. Taigi, šiemet sukan
ka ir 25 metai kaip Vištelis mi
rė.

Vištelis buvo tipiškas aušri
ninkas, ir jo asmenybėje bei j 
kūryboje ryškiai atsispindi vi-
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si charakteringieji aušrininku 
bruožai, pirmiausia' reikia pa
žymėti, kad Viste įs kaip ir vi
si ąušrinįnkai labai aukštino ir 
idealizavo lietuvių kalbą, Jani 
lietuvių kalba buvo pati gra
žiausia, seniausia' įr tintingiau
sia kalba, Jis sava raštuose net 
tvirtina, kad esą Adomas- ir 
Ieva rojuje taip pąt kalbėję lie-. 
tuvįškai. Pats labai branginda
mas ir idealizuodamas lietuvių 
k Albą, Vištelis tį p t darytį rau
gino ir kitus lietuvius, “Mylėki
te, — jis rašo, — laikykite ir 
ginkite senąją ir šventąją savo 
bočįų padavimą — kalba iš vL 
sų pajėgų — kaip įmanydami 
ir kaip įgalėdami — nes tai 
yra jūsų brangiausias turtas 
paties Dievo duotas, o ir vienin
telis ir paskiausis jūsų dviaš
menis ginklas. Jeigu pavelysite 
jį sau išplėšti ir nužavinti, iš« 
nyksite ir jus su juo drauge iš 
šio pasaulio.” Vištelis brangino 
ir idealizavo ne tik lietuvių kal
bą, bet ir visa tai, k#s yra lie
tuviška. Jam buvo nepaprastai 
brangi Lietuvos praeitis* kurio
je jis matė tiek daug kąržygiš- 
kumo ir didingumo'. Norėdamas 
lietuviams iškelti Lietuvos pra
eities grožį,’1 jis išvertė į lietu
vių kalbą Ignaco Kraševskio 
“Vitolio raudą’. $is veikalai 
musų tautiniam atgimimui tu
rėjo didelės reikšmės. Jau’pip 
majame “Ąušros” numeryje 
MikšasHStįp rašė; “Kas Griko- 
nams Odisėja su Ilijada, Rimi- 
jonams Enejidą, Židąms sena- 

-------------------------------- ,----------------------r-----------/■ .-./.■■■O

gia testąmonW Krikazc^ionipis 
naujasis testamentas -r-/ tai 
mums, kafpo lietuviams šita 
gięsme WitQlaraųda. pirmoji 
dalis anos didžįosips epopėjos 
vardu Apapielas”. Pąts Vištelis 
buvo pažįstamas su EMševskiu, 
ir Kraševskis jį nekartą yra 
paginęs išleisti lietuvišką laik
rašti. „ ,

• ’ v

Vištelis, brangindamas visa 
tai kas lietuviška, labai neken
tė Lietuvos priešų, ypač j’§
baisiai nekentė lenkų, Jis lieip- Kreipkitės j Naujienas, 1739 S. 
yiams patarė jokiu bodu neves- uaisted St.

.. r -'.'y
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Parsiduoda Saugioji

Parsiduoda didelė, “saf e’ sau
gioji šėpa su daug mažų s al- 
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigia).

U. --------- J ■ .. !' rr,—■ ■ r

.t* 1 "iru

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No.

No.

No.

Kaleridonai

68— DEKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 7KČ 
puslapių knyga .... ■
69— EILĖS IR- PROZA.
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- OKę 
lapių knyga ...........Vwv

70— GLUDI-LIUDI. Lyrįš- 
_kos ir kitos eilės. Kam

patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės Šia 105 z fZftč 
pusi, knyga ........ V**

izmeriams

Užsisakydami prisiųskite 
money orderi

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHTCAGO, ILL.

Dar turime keletą gražių paveikslų dėl kalen
dorių, tinkamų tavernoms, bučernėms ir kito
kiems bizniams.

Prašome užsisakyti iš anksto, kad prieš 
Kalėdų šventes galėtumėm pristatyti.

Paveikslai atvaizduoja Darių-Girėną, Lie- 
.,AiJY,Q9 .buvusius valdininkus ir daug kitokių 

vaizdų.

Bostono- “Darbininkas’" 
čiai gvildena klausimą apie tai 
ką popiežiai daro, kad sulaikytų 
pasaulio tautas nuo karinio su
sirėmimo. Nurodo, kad Romos 
katalikų bažnyčios priešai po
piežiams prikaišioja, kodėl jie 
tyli apie karą.

Aš tai sakau-, kad nuo nieko 
neprivalome reikalauti negali
mo. Nereikalaukime negalimo 
ne iš popiežiaus. Kas gali tikėti, 
kad yra popiežiaus galioje su
laikyti karą? ■

Jei mes neprivalome reikalau
ti iš popiežiaus negalimo daikto, 
tai iš kitos pusės tikrai teisin
ga žiūrėti,, ar popiežius daro tą, 
kas yra jo galioje.

“Darbininkas” įrodinėja, kad 
popiežius Benediktas XV Di
džiojo j<aro metu atsišaukęs į 
kariaujančias tautas ir jas kvie. 
tęs prie taikos. Bet jos nepa
klausiusios jo. čia popiežius at
liko savo pareigą ir priekaištų 
jam negalima daryti.

Bet štai dvi Romos popiežiaus 
dukterys Lietuva ir Lenkija. O 
jos per šimtmečius nesugyveną. 
Nesugyvena dėl to, kad Lenki
ja, turinti aštresnius dantis • ir 
ilgesnius nagus, juos pavarto
ja Lietuvos draskymui. Po di
džiojo karo abi tautos atsteigė 
oavo nepriklausomybes. Bet ne 
galėjo prieiti prie sant ikos dėl 
to, kad Lenkija su savo aštriais 
dantimis atkando trečdalį Lie
tuvos ir saVo ilga s nagais pri
jungė prie savo krašto.

Lietuvių lenkų ginčas yra. po
piežiaus galioje spręsti: abi tau
tos yra jo dukterys. Vatikanas 
turi beveik dviejų • tūkstančių 
metų diplomatinę ^šjnintį ir pa/ 
tyrimą. Lietuvių lenkų ginčis, 
tai tiesiog Dievo Apveizdo^ po
piežiui siųsta proga paradytį vi
sam pasauliui savo gerus porus, 
gilią išmintį įr bešališką įeis ‘ly
gumą. Teisingu įr bešališku 
sprendimu lietuvių Lukų ginčo 
popiežius parodytų galėjimu įr 
kitus tarptautinius nesuęipratir 
mus patenkinančiai išrįšti., O 
kur popiežiaus pastangos sutai
kyti savo dukteris ir pademohSr 
truoti prieš pasaulį pavo išmintį 
ir dvasišką galią ?

Popiežiaus užtarytojai, pąro- 
dykite, ką popiežius dayė, kąd 
sutaikyti lietuvius ir lenkus, čia

. . .. KALtDU

KREIPKITĖS Į NAUJIENAS 
1739 South Halsted Street

Atdara iki 8 vai. vakare, sekmadieniais nuo 9 iki 1 p. p.
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Lietuvos-amerikos

Termometras

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
f7ith tht best to choose from thes^ day», em- 
ployers favor the poraon whc is moat attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halifosis (upnleasatit breath) is eonsidercd the 

' worat o.f faultą.
Unfortunatdy everybod r cuffera froro thhi 

offensive condition at aome time or otner— 
maqy (nare regularly than they thi k. Fermen- 
cation of food particles skipped by the tooth 
bruah is the cause of most cases. Decaying 
teetb and poor digestion also cause odora.

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

Listerine ha'ts fermentation. a major cause 
of odora-, ard overccoiee the odora ^hemselves. , 
Xpur breath becomes sweet and agreeable. lū 

-4" not offend othere.
Tf you value your job and your friends, us» 

Lbcerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louia, M o.

Oon't offend others • Check 
halitosis with U$TERINEPasveikinimai:

NAUJIENOSE

MOTERYS

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEI$

iš
im
tų

PASIEKS VISUS JŪSŲ:
• GIMINES,
• DRAUGUS ir
•KOSTUMERIUS,

NES JIE V-ISI SKAITO NAUJIENAS

utį. u nu n 'if 'I'mmįiji

—I. 

f

ACOID

.»>•*»• >ut>M

Buy gloves with whot 
lt savęs

• ■■ > •*aa> a>

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

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

joj X J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus. .
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE’’
1739 SO. HALSTED STREET

go, IIL

Jąų galite gauti naują, padidintą 
ir pagerinta

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai #1.10'

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted S 

GHICAGO, ILL.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už-

galite gauti

DYKAI
jeigti DABAR 
už^irnšysit “Nauji® 
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoję . ,.T $8,00
Kitur Syv, Valstijo
se ir Kanadoj nupi. 
ginta kaina.... $5.00
Siųskit money orde
rį arba čekį —

• AUjIEMOS 
1/39
I Isted Si 

’o * an

CEMT 
-50 
■45 
•40 
■35 
30

.10
.90
90

n 
S8- 
50- 
40 
30
20

10

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘ 
' .-------1! ' f. — ■'

' BON’T 
NEGLECT

NAUJIENOS 
1739 South Hųlsted Street 

CHięAGO. ILL.

Krutįnės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng

vėja greitai, pavartojus raminančią, 
Šildančią Mušte role. Musterole NĖ
RA tik juostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą išVauk- 
4. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir mirsiu. Visose 
aptiękose. •
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NAUJIENOS, Chicago, HL

Joanna

su Ma

su Do-

Aldona

ĄW.\VĄ>
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SPORTAS
RISIS DĖL ČEMPIONATO

Diena Iš Dienos,

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Alfred Olin, 38, su Zeeda 
Skobei, 26

John Bielskis, 22, su
Pasterski, 18 e ’

William Newton, 23, 
rion Letzkus, 24

James Mateika, 23, 
rothy Swantish, 19

E. Milawski, 26, su 
Kurtinaitis, 23

Richard Gillian, 49, su Ruth 
Ženk, 29

Reikalauja 
Perskirų

Helen Zelney nuo John Zel- 
ney

Gavo
Perskiras

Josephine Solinskis nuo Wal- 
ter Solinskis

Charles Dirse nuo Elizabeth 
Dirse.

šiandien White City arenoj 
risis dėl Illinois valstijos 
pionato Frankie Talaber 
bartinis čempionas) su 
Kilonis iš New Yorko.

Be to, risis dar ir 
tos poros.

čem-
(da-

Mike

kelios k i-

1 ACME-NAUJIĖNŲ Foto]

GAUS $5,000.—Faith Bacon, paskilbusi šokėja, kuri šoka daugiausief visai 
nuoga, sutiko taikintis už $5,000 su Statc-Lakc teatru, Chicagoj, kur pernai šokda
ma ant stiklinės dėžutės, ji sužeidė savo k?ją, stiklui lūžūs ir gerokai įpjovus jos 
koją. Ji gi už tą sužeidimą reikalavo $1)0,000.

ATVYKSTA JOHN PESEK
trečiadienį, gruodžio 

15 d., Rainbo Fronton arenoj 
(Lawrence ir Clark) risis gar
sus John Pesek, kurį Naciona- 
lė imtynių asociacija laiko pa
saulio čempionu.

Pesek yra neįmanomai smar
kus ir greitas ristikas. Jo opo
nentas bus Grubmier, vienas 
iš šauniausių ristikų.

Kadangi Pesek chicagiečiams 
yra žinomas iš seniau, tai, nė
ra abejonės, kad šių ristynių

j Iš Draugijų Veikimo j
Iš Jaunuolių 
Gyvenimo

gal ką daugiaus, galėtume 
veikti. Turime čia neseniai 
sikurusį tą minėtą ratelį, 
pastebima, kad. dar sunku

nu-

- PL- 
Nau-

muzikos ir dramos vakaras, po 
perstatymo lietuviški šokiai 
prie' geros orke-tios. Vakaro 
pelnas'eis stipendijų fLndan.

Svečias Juozas.

Metinis susirinkimas. — Nau
jos valdybos rinkimai 
mininko pagerbimas.
jų narių vajus. — Veiklus 
nariai

Marąuette Parko 
Lietuvių Demokratų - 
Žinios

MADOS

Pirmadienis, gr. 13 d. 1937

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
‘ Sri-pgnof] i .................  tunas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ........... .........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Marųuette Parko (13-to tvar
do) lietuvių demokratų klubo 
metinis susirinkimas įvyksta 
gruodžio 19-lą. Jame bus ren
kama nauja valdyba". Tai svar
bus reikalas ir nariai pr.va'o 
susirinkiman kuo skaitlingiau
siai susirinkti.

B B B
Dabartinis klubo pirmininką 

Jr. J. P. Poška (pirmininkių- 
;a jau treti metai, nuo k u- 
,o sušitvenmoj yra populiarus 
r narių mėgiamas. Visi tikėjo
si, kad jis apsiims kandidatuo
ji į pirmininkus ir sekant ems 
metams, bet paskutiniam va dy- 
jos posėdy dr. Poška., pareiškė, 
xad savo kandidatūros neštaiys 
m ragino vado'vybėn pastatyti 
vieną kurį iš jaunesniųjų veikė
jų. ' ’

Kadangi sekančių metų saur 
šio 9-tą yra rengiamas specia- 
us dr. Poškos visuomerfinio vai- 
kimo paminėjimui bankietas, 
oai demokratų klubas nutarė 
prie to parengimo prisidėti ir 
iuo parodyti dr. Poškai savo 
..ėkingumą už atsidavusį veiki
mą klubo gerovei. z

r B B.B
Narių vajus

Tam pačiam valdybos posėdy 
galutinai užgirta klubo naujų 
narių vajaus planai, kuriuos pa
tiekė vajaus vedėjas Jonas Juo
zaitis. Svarbesni programos 
punktai yrą:

1. Klubo narys ten Marųuett? 
Parko lietuviai bus prirašomi 
specialių vajininkų, kurie asme
niškai aplankys kiekvienus lie
tuviškus namus 13-tam warde. 
Tam tikslui 
tris asmenis

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!
ŽIŪRĖK!

Jei. įdomauji barberio amatu, tai 
apsilankykite i moderną barbenu 
kolegiją prie 1428 W. Madison St. 
i musų specialę. Gruodžio klasę— 
p?r šį mėnesį tiltai. Tai didžiau
sia jūsų gyvenimo proga. Vado
vybė kainas taip sutvarkė, kad jos 
bus tiek mažos, kad jus negalite 
tai praleisti.

H. M. GREMORE, Vedėjas

No. 4374-—Ypatingai graži išėji
mui suknelė. Pasižiūrėkit kaip įdo
miai ji pasiūta. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių 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.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG ŲISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. III.

Čia įdedu 16 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros_______ ___ per krutinę
Bet 
ka’s 

įvyko nuveikti.' Vienas kitas papras- 
Lietuvių Jaunimo Kultūros RaJ'-as parengimas ir daugiau nie- 
tolio šokiai. Atsilankė stebėti- k°- * ik^mės, kad su laiku išsi- 
nai puikio3 jaunuomenės. Re.š- judinsime.
kia", musų yra, ne keli, bet gana l’1’^ darbo, jaunuoliai. Jau lai- k ! 1 1 M J • • M

Užpereitą šeštadienį

Butų gražu. Todėl

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ra abejonės, kad šių ristynių daug. Jeigu mįs taip visuomet 
pasižiūrėti susirinks daug žmo- skaitlingai savo parengimus 
nių. lankytume, bei ’vienytumės, tai

kas mums pradėti visuomenės 
darbą dirbti. Iš musų to laukia 
senesnioji karta. —L. J.

spalva, o dar kitiems 
kitokie priepuoliai ne-

reikia pasakyti, kad.

klubas paskyrė po 
kiekvienai gatvei.
geresniam išgarsi-

(Miestas ir valstija)

DAILY

BUSINESS

Stipendijų Fondo 
Vakaras

Keletas žodžių suaugusiems

Roselando Amerikos Lietuvių Laisvamanių Elinės Kultūros 
Draugijos No. 1 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks 
utarninke, gruodžio 14 d., Darbininkų svet., 10413 South 
Michigan avė, 8 v. v. Visi nariai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą, nes turime labai daug svarbių reikalų ir bus 
delegatų raportai iš įvykusio Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros* Draugijos pirmo suvažiavimo. Taipgi 
bus valdybos rinkimas ateinantiems metams.

Grace Kuchin, sekr.
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio priešmetinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 13 d., 7:30 v. v., J. M. Pučkoriaus namuo
se, 10049 S. Perryave. Visi nariai ir pritariantieji prašo
mi laiku susirinkti, nes yra labai svarbių reikalų, — rei
kia ruoštis prie busiančių vakarų, komisijų raportai ir 
rinkimas valdybos ateinantiems metams. —A. Jocius, sekr, 

SLA 301 kuopos priešmetinis susirinkimas pirmadienio,' gruo
džio 13 d., vakare^ p. šameto svetainėje, 1500 S. 49th avė. 
Nariai, bukite laiku. Turime nominuoti centralinę valdybą, 
išrinkti kuopos valdybą ir atlikti kitus svarbius reikalus.

K. P. Deveikis.

Lietuvių Studentų Universi
teto Kliubo įvykęs vakaras 
gruodžio 5 d. sušelpimui notur- 
tingų moksleivių su programų 
ir šokiais Medijiah Atletic K iu- 
bo meniškai puošniame “Celtic 
Balruime” pavyko labai gražiai. 
į Svečių buvo viršaus 300, bet 
galėjo būti ir keletą kartų dau
giau. Daugiausia buvo čia au
gusio jaunimo. Daugelis tų jau
nuolių yra lankę universitetus, 
kiti dar tebelanko, daugumoj 
jie yra pasirengę gyventi šioj 
šaly, vienok jie nuoširdžiai ir 
dažnai nori pagerbti ir savo, tė
vų šalį. Tai lietuvių, tautos žie
dai! Už tai šiame darbe jie tu
rėtų susilaukti didelės paramos „kovo mėnesio vidurį. Tai bus

iš suaugusių puses, o ypatingai 
daugiausia iš tų gerųjų lietu 
vių, iš tų “Jintaprocen inių pa
triotų’', kurie taip’ daug rūpina
si žodžiu ir per spaudą apie iš
gautoj imą Amerikoje augančio 
lietuviško jaunimo.

Tačiau kiek kartų stebėjau, 
bet jų viršminėto'-'kliubo paren
gimuose nesimato. Tur būt, 
tiems patriotams ; kartais daro
si “ne^košer’’, kad■ studentai sa
vo . susirinkamus ^nepradeda su 
malda. Kitiems gal būt, kad ne 
raudona 
tai kokie 
išpildomi

Vienok
buvo keletas žymių profesiona-' 
lų ir inteligentų su savo žmo
nomis. Tai, iš tikro, nuoširdus 
k i ubo rėmėjai, kurie studentų 
kliubą visada parėmė žodžiu ir 
darbais. Gaila, kad laike pro
gramų sugedo garsiakalbis. Pro- 
gramo vedėjas p. Tarutis kvie
tė konsulą P. Daudžvardį, tei
sėją J. Zurį ir adv. Olį pakal
bėti, bet kviečiam’.eji svečiai, to
liau sėdėdami už stalų, negalė
jo girdėti ką programo vedėjas 
kalba. Patartina kitą kartą, kur 
garsiakalbis bus reikalingas, tai 
pirm vartosiant išmėginti, /

Muzikos ir dainų vakaras
k* Pelno nuo vakaro, tur būt, 
neliks, jeigu tik nereikės pridė
ti. Bet, kliubo jaunuoliai, nenu
siminkite, nenuleiskite rankų, 
tik energingai rengkitės prie 
ateinančio savo vakaro, kuris 
įvyks Lietuvių Auditorijoj apie

2. Vajaus 
nimui bei praveidimui nuskirta 
specialus publikacijos vedėjas.

3. Jaunuoliai nuo 20 iki 25 
metų amžiaus vajaus metu bus 
kluban priimami dovanai.

Bų B b

Kalbant apie klubo narių 
veiklumą, negalime praleisti ne
paminėję dviejų, kurie nuveikė 
už dešimtį. Tai Juozas Lenkar- 
tas ir Mrs. Zekas. Jiedu prira
šė 30% visų klube e,samų narių 
ir dirbo beveik kiekvienam ko
mitete per pereitus metus. Len- 
kartas yra pirmutinis lietuvis 
precincto kapitonas. Mrs. Ze
kas yra adv. C. Zeko, klubo le- 
galio patarėjo motina.

Jei savo organizacijoj turėtu
me bent 4—5 Lenkartui ir Ze- 
kienei panašius, tai musų klu
bas butų didžiausias ir stip
riausias Chicagoj. —Politicus.

SlUSKn PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmončsir 
taip pataria Lietuvos banl®

to mayannaise..

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄ

RAŠAS—ALFABETO 
TVARKOJE

skyrius yra vedamas tikslu pa-šis
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
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.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

O Choicc ingredi- 
ents whipped 
amazing creami- 
ncss i n the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

WATtW *

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos njšies su moder
niškomis užlaidomis ir
Hollywood šviesomis.
Darbas garantuotas.

420 W. «3rd ST.
T*>l RNG KR88-KR40

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už .... ..........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE  ..

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ........ —

EKZAMINAVIMAS
OFISE .................

z DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

’12
$50
$20

PETER PEN

HOSPITAL

• RĘSTA UR ANT AI

M

Avenue
5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Vlctory M70
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VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE
RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG — 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA
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RYTOJ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
VALDYBOS NOMINACIJOS

s ir
1,,^.-----■fUJU'JM»W|W,l..ll>, M *"»l"..... ..

Vytaras Tarutis, Josephine 
Aleksa ir Girenądierių Trię. 
Programų vede Dr. A., Mont- 
vidas.

Svarbus susirinkimas Masonįc Temple sa- 
’ Įėję, Northsidėje; Draugijos vakaras 

nepaprastai pasekmingas

Prašo Draugų Ap
lankyti M. X. Mockų

Naujų Metų 
Sutiktuvės

i • - v • ■

Pelnas skiriamas Fpųdųi Pir
myn Choro Kelįopęi Lietuvon

Rytoj vakare įvyksta svar
bus Chįcągos Lietuvių Drau
gijos narių susirinkimas, ku
riame bus nominuojama Drau
gijos valdyba 1938 metams.

Susirinkimas įyyks regulia- 
rėje vietoje, Masonic Temple 
salėje, ties 1547 North Leavitt 
Street. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Nominacijų rezultatas 
skaičiuojant, Dr. A. Moritvi- 
das, Draugijos 
sųkys kalbų.

Amalgamated 
South Ashland 
tadienį vakare
štai pasekmingas 
vakaras. Dalyvavo apie 2,000 
žmonių. Tai buvo,nauji drau
gijos nariai, įrašyti laike da
bartinio konkurso; konkursan- 

senesnieji 
kurie pasi- 
savo orga-

gydytojas, pa

333 
šeš-

rūmuose,
Boulevard, 
Įvyko nepapra-

Draugijos

tai, ir darbštus 
Draugijos nariai, 
stengė padauginti 
njzacija vienu ar daugiau nau
ju nariu.

Publika buvo labai linksma, 
vakaro ūpas geras. Tarp Chi-

cagiečių maišėsi didelis būrys 
lietuvių iš kitų kolonijų. Di
džiausią delegaciją sudarė, tų‘r- 
but, Rockfordas. Iš tos veik
lios kolonijos ątvyko net du 
busai žmonių. Rockfordiečius 
buvo galima pažinti iš užra
šų, kuriuos jie turėjo prisise
gę prie suknįų ir siutų. Grupę 
atsigabeno ir J.*Martin iš Ke- 
noshos, J. Mačiulis iš Wauke- 
gano ir kiti Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyrių yiršii)jukai.

Draugija turėjo išnuomavusi 
bankietui ir vakarui visą Amal- 
gamated namą, bet ir tai vie
tos buvo maža. Visos salės — 
saliukės buvo pilnos žmonių. 
Vieni valgė, kiti klausėsi prp- 
gramo, treti bandė prisigrųsti 
prie vieno iš trijų barų, kurie 
buvo įrengti svečiams.

Vakaras, geriau negu deset- 
kai argumentų, parodė didžiu
lių Draugijos spėka, milžiniš
ka įtaka Chicagos lietuvių ir 
apielinkčs gyvenime ir kompe- 
tentišką vadovybę.

Muzikalį programų pildė pp. 
Genovaite Giedraitis, Ona Ske,- 
veriutė, Aldona Grigoniutė,

Senelis nusilpęs guli 
ligoninėje

OAK FORĘST, I1Į. — čia 
I aš noriu pranešti dienraščio 
“Naujienų” skaitytojams, kad 
kunigus M. X. Mockus,/kuris 
jau ilgų laikų gyvena šioj prie^- 
glaudo j; dabar jau apie savai
tę laiko guli ligoninėje.

Gal kas malonėtų senelį ap
lankyti. Jis randasi 34-tam 
warde. Jis nėra labai sergan
tis, tiktai tiek nusilpo nuo prie
glaudos maisto, kad į valandų 
laiko nebegalėdavo nueiti to 
paties maisto pavalgyti. O kai 
ir nueidavo, tai negalėdavo taip* 
greit kaįp kiti pavalgyti. Jis 
ligos perimtas. Jo rankos tiek 
dreba, kad kai kada visai nie
ko negali paimti, nei paval- 
gyti.

Gal kas iš senųjų prietelių 
malonėtų senelį Mockų aplan
kyti ir suteikti jam valandėlę 
linksmumo. Bodos, jis sveikas 
būdamas dirbo musų lietuvy
bei, o dabar jaučiasi lyg visų 
užmirštas ir nebeturįs drau‘- 
gy./»•

ANTANAS BEINORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 11 dieną, 12:30 vai. 
popiet, 1937 m., sulaukęs^ žilos R 
senatvės amžiaus, gimęs Ra- H 
šeinių apskr., Viduklės par. ir 
mieste. *

Amerikoj išgyveno 38 m.
Pąliko dideliame nuliudime* 

moterį Rozaliją ' po tėvais 
•Petrokaitę, 2 dukteris: Stanis
lavą, žentą Mikolą Roženskj 
ir jų šeimą ir Elena; 2 sūnūs 
Feli^ ir Antaną, marčią Ele
ną Ir jų šeima, brolį Louis; 

-3 seseris Veroniką Jablonskio 
; nę; švogerį Antaną, Kas- 
mauskiene. švogerį Stanis
lovą ir Antąną Beržinskį ir 
jų šeimas, anūkus, anūkes ir 
dąug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

laidotuvės įvyks . gruodžio 
14 d„ 8:00 vai. ryto iš J. F. 
Eudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parap’.. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o i§ ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a a. Antaųo (Beinorio 
giminės, draugai ir (pažįstam! 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nubudę
Moteris,
Giminėj.

Laidotuvių
F. Eudęikis, Tel. Yards 1741.

liekame,
Dukterys ir Kitos

Direktorius John

PADĖKAVONĖ
Jonas Rusteika,

Institute Ward 52
Oak Forest, 111

JONAS IVANAUSKAS
Persiskyrė SU šiuo pasauliu 

Lapkričio 30-tą d., o po gedu
lingų pamaldų Šv. Jurgio 
bažnyčioje palaidotas šv. 
zimiero kapinėse.

Šiuomi reiškiame gilios 
dėkos žodžius gerb. Pralotui 
M. L. Krušui, kun. S. Petrau
skui, kun. A. Valančiui ir kun. 
P. Gasiunui už gedulingas pa
maldas bažnyčioj, dar kartą 
turime padėkoti kun. Valan
čiui už važiavimą į kapus. 
Dėkojame varg A. Pociui už 
giedojimą per pamaldas.

Toliau dėkojame visiems gi
minėms, kaimynams ir drau
gams už lankymą pašarvoto 
velionio namuose ir pąreikš- 
tus mums užuojautos žodžius.

širdingai dėkojame Šy. Mi
šių aukętojams, gėlių auko
tojams,- grabnešiams ir vi-, 
siems dalyvavusiems gedulin
gose pamaldose bažnyčioje ir 
lydėjusiems Į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direktoriui 
A. M. Phillips už , sumanų ir 
rūpestingą patarnavimą’ ijr 
tvarkų laidotuvių surengimą.

O tau musų mylimas vyre 
ir brangus tėveli, lai Gailes
tingas Dievas suteikia amži
ną atilsi.

Nubudę:
Moteris, Sūnūs ir Dukterys.

par. 
Ka

pa-

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

Fondųe Pirmyn Choro Kelio
nei Lietuvon rengia du stam
bius parengimus, kurių' visų 
pelnų skiria kelionės nųudai.

Pirmasis tų parengimų yra 
bazaras, antrasis — Naujų Me
tų Sutiktuvių vakaras.

Bazaras įvyks šį šeštadienį, 
gruodžio 18 ir 19 dd., dviejo
se žemutinėse Cįhicagos Lietu
vių Auditorijos salėse. Prasi
dės apie pietus šeštadienį ir tę
sis iki. vidurnakčio sekmadie
nį.

Įvairus Chicagos biznieriai 
parėmė šį parengimų stambio
mis aukonUsf’J. F. Budrikas 
davė gražų,! 1938 metų radio 
aparatų. Malelo elektrosištai
ga, Bridgeporte — elektra va
romų “toastęrį”. Kiti biznie
riai, kurių pilnas sąrašas bus 
paskelbtas vėliau, aukojo mai
sto produktus, kosmetikas, gė
rimus, įvairius papuošalus, mez
ginius, išsių*vinėjimus, ir taip 
toliau. Visko bus daug ir kiek
vienas pirmynietis ten ras 
daug daiktų, tinkamų Kalėdų 
dovanoms.

Per visų bazaro laikų vyks 
įvairių dovanų traukimas — ir 
muzikaliai programai, kuriuos 
pildys Pirmyn choro nariai. O 
gerosios Pirmyn šeimininkės 
pp. Stuparienė, Grigonienė ir 
Baronienė paruoš svečiams de
šrų su kopūstais, virtinių, bly
nų ir . kitokių lietuviškų yal-

Naujų , j\I^tųv sutiktuvių va
karas įvyk^ Masonic Temple 
salėje, prie,į 6400 South Green

»uiu ...................... . ........... ..

street. Bilietai jau* yra platina
mi. Kaina — 75 centai asme
niui. Už bilietų kiekvienas sve
čias gaus skanių vakarienę ir 
visus priedus, ręikalingus Nau
jų Metų sutikimui.’ Kadangi 
vietų skaičius yra apribotas, 
dt#i asmenys, kurie ruošiasi da
lyvauti, yra prašomi įsigyti bi
lietus iš anksto.

Į CLASSIFIED ADS,
T

MĖGSTĄS UŽKLOJIMAS

į Šv. Kazimiero kapj

su šiuo pasauliu 
d., 2:00 vai. po

a. a. Jono Saduno gi- 
dr.-ųigai ir pažįstami

Persiskyrė 
gruodžio 11 
pietų, 1937 m., sulaukęs 47 m. 
amžiaus, gimęs Vilkmergės ' 
apskr., Anykščių par.

Amerikoj išgyveno 25 m. 
s Paliko daleliame nubudime 

moterį Oną po tėvais Nausė- j 
dą, sūnų Joną, dukterį Nellie 
Vistort, žentą Petrą ir gimi- i 
nes. ' i

Kūnas pašarvotas Lachąwi- j 
cz’iaus koplyčioje, Roselandę, 
42-44 Ejist 108th St. Laido- j 
tuvės įvyks antradienį, grųoį- ' 
ži.o 14 d. Iš koplyčios bus nu
lydėtas 
n,es.

Visi 
minės, 
esajb nuoširdžiai. kviečiami da- E 
lyvauti laidotuvėse ir sujt.eik- a 
tų jam paskutinį patarnavimą R 
ir atsisveikinimą. |

Nubudę liekame, J

Moteris, Sumiš, Duktė ir B 
kitos Giminės |

Ląįdot. Direktorius Lachawicz I 
ir Sunai, Tel. CANAL 2515. R

PATTERN 129.?CROCHETEp AFGHAN 
* • /

Na. 1292— Tai gražus mezginys. Jei turėsit kantrumo 
padaryti, tai turėsit kuo pasidžiaugti.

ji

METINES MIRTIES
SUKAKTUVĖS- "•

PETRONĖLĖ LIEPA 

po tęvąją Simonaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
13 d. gruodžio, 1936 m., ‘su
laukus pusės amž , gimus Stri- 

• lionių kaime, Smilgių’ par., 
Panevėžio apskrity.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Oną Kalvelis.

Liūdnai atminčiai mano 
brangioji motinėle mes tavęs 
niekuomet neužmiršime. Jau 
praėjo čįęb metai kaip mane 
brangioji jnamytė palikai ma
ne nuliųdinie su graudžia šir- 
džia. Pasiilgau aš tavęs ma
myte nebesulaukiu ateinant 
pas mane pasikalbėti ir mane 
priglausti. Palikai mano šir
dyje tuščią vietą, bet brangų 
paminklą. Mano širdyje ma- 

■' n^yte visados busi gyvą.
Silsėki? šaltoje žemelėj, gal 

kada vėl pasimatysime!

Duktė Ona Kalvelis.

. "i..

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1739 So. Halsted Si., Chicago, III,

No. 1^92

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

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

| Miestas ir valstija
- - -

Mikolas Kunęvičia ■,
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 1 J. dieną, 11»35 valandą i 

vakaro, 1937 m., suląųkęs pusės amžihus, gimęs Kauno apskrity, 
Usvainių parapijoj.

Paliko dideliame nuliudime moterį Stellą. po tėvais BagoČiųke, 
dukterį Helen Swanson, žentą Clifford, švogerį Antaną Reinį, 
2 pusbrolius Stanislovą ir Frar.ciškų Kunevičius ir jų šeimynas, 
švogerį Antaną Bagočių, 2 švogerkas—.Barborą Sriubas ir Ve
roniką Schwartz ir jų šeimynas ir daug kitų giminių. 6 Lietuvoj j 
—2 seseris įr gimines. /

• Kūnas pašarvotas rąndasi koplyčioj, 3354 So. Halsted St.
LaidotuVės įvyks ketverge, gruodžio 16 d ,b8 00 vai. ryto iš 

kųplyčiųš į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Jtazimiero kapines. v . ' , ’ ' . .. • .J

Visi A. Ą. MIKPLO KŲNEyičIAUS giminės, draugai jr pąžį?-. 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutįnį patarnavimą ir .ątšisveįkinimą. * |

Nubudę liekame, ;
Moteris, Duktė ir kiti Gimines.

Laidot.ųyių Direktorius s/p. Mažeika, Tel. yARDS 1/38.

Tik 13 pienų Iki Kalėdų. — 
Pirkite Kalėdines Dovanas Pir
myn Bazare, Chicagos Lietu 

vių Auditorijoje, gr. 18-19.
Narys.

Miscellaneous
Įvairus '

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, tąipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos iilygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Personai
Asmenų Ipško

. IŠPARDUODAME BARU F1KČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksajs ir sinkom. Taipgi štorų 
fikČerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

’CALumet 5269.

Nusižudė Garsus 
Roselandietis 
Jonas Sadunas

PAIEŠKAU APSiyEDIMUI lietu
vaitės merginos arba našlės ne senes
nės 35 metų. Aš esu 37 metų, laisvų 
pažiūrų ir negirtuokbs. Turiu gerą 
darbą. Atsakymus duosiu visoms.

F. J. E.
3811 Main St East Chicago, 

Indiana Harbor, Įntį.

Situation Wanted
Darbo Ieško

šant u vu šovė sau į burnų
— Savižudybe 
atėmė iš Rošc- 
garsų žmogų,

RO^ELĄND.
Šeštadienį naktį 
landiečių tarpo 
ųpie kurį buvo paplitę visokios
legendos ir pasakojimai. Tai 
buvo Jonas Sadunas, 48 metų 

s

amžiaus lietuvis, pastaruoj u 
laiku gyvenęs ties adresu, 
*10655 South Michigan avenue.

Velionio kn*nas buvo atras
tas jo buto miegamajame kam
baryje. Iš jo pozicijos, policija 
apskaičiavo, kad Sadunas nu
sišovė sekamu budu: įkišo šau
tuvo vamzdžio galų i 
negalėdamas rankų 
gaiduko, paspaudė jį 
galiu.

Sadunas kiek laiko 
kė aludės biznį,
bet persiskyrė su žmona, kuri 
paėpie savo globon dukterį ir! 
sūnų. Velionio karjera buvo 
audringa. Jis pergyveno dau
gybę įvairiausių nuotykių, ku
riais legendos apie jo gyveni
mų yra paremtos.

Smulkmenos apie laidotuves 
ir apie mirties priežastis dar 
nėra žinomos

> i

burnų, o 
pasiekti 

su med-

atgal lai-
Buvo vedęs,

PAIEŠKAU DARBO KAIPO JA- 
NITOR1US prie namų. Moku visą 
namų darbą. — malevoti, karpente- 
rystę, electrician ir tt. Atsišaukite. 
3443 So. Union Avė., Antros lubos 
priešakyj.

jtlpip Wanted—Feniale
• Darbininkių Reikia ' . ■

REIKALINGA MERGINA į deli- 
catessen krautuvę Darbas ant visa
dos. 10858 So. Albany Avė.

PATYRUSI MERGINA bendram 
gamų darbui kalbanti angliškai 
—nėra skalbimo, nė langų plovimo, 
nei mažų vaikų — geri 
$10.00—savas kambarys ir 
Kreiptis Bitfersw.eet 3555.

Untųnas.

Prelekcijos Vyrams 
Ir Moterims

Brighton Parko Moterų Kliu- 
bas rengia prelekcijas šį tre
čiadienį, gruodžio 15 d., Vin- 
gilįausko salėje, 4500 Talman 
avenu’e, 8 vai. vak.

Dr. M. T. Strikolis kalbės

ANTANAS LUKOVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 10 d., 4 vai. pųpiet, 
1937 m., sulaukęs 65 m. ąmž., 
gimęs Kauno rėd. šilavos par.

Amerikoj išgyveno 30, metų
Paliko dideliame nuliudime 

brolio vaikus: Michaliną Lat
vienę ir Vladislovą Lukovičių 
ir jų šeimyną ir gimines

Kūnas ^pašarvotas Lachawi- 
czįaus koplyčioje, 2314 West 
23rd PI. Laidotuvės vyks ant
radieni, gruodžio 14 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi, i Aušros 
Vąrtų parap. bažnyčią, kurio
je atsjbus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi ą. a. Antano Lųkovi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti, jam paskutini patarna
vimą ir atįsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolio Vaikai ir kitos Giminės.

Laid. Direktorius Lachawicz 
ir Sunai, Tel CANAL 2515

j AlfflIflA Siunčiam GėlesLOVEIKIS vSpa^ulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietąms 
ir Pagrabams.

331Q So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD .7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bapkktgms—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800* l 4 b •<

namai —
vana.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

\ IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

PARSIDUODA NAUJI FORNI- 
ČERIĄI pigiai — už pinigus ar 
kreditan—įskaitant frontinj, mieg- 
kambario, gyvenimo kambario se
tus, kaurus taipgi frigidaire, Phil- 
co Radio. SAM H0RWITZ, 1000 W. 
Roosevelt Rd. 2nd floor.

apie reumatizmą ir kitas li
gas.

Brighton parkiečiai yra ra
ginami pasinaudoti 
ir patirti įdomių 
sveikatų. Kviečia

šia proga 
žinių apie

Valdyba.

Nauja Keistučio 
Kliubo Valdyba 
1938 Metams

Pirmininkas J. Sho'ilman

Gruodžio 5 d. Keistučio Kliu- 
bas išsirinko naujų valdyba 
1938 metams. Jų sūdai o sekami 
asmenys:

Pirmininkas J. Sheltman 
Pagelb. J. Stalioraitis 
Protokolų Raštininkė H. Cha- 

pas
Fin. rast. W. Sharka

/ Iždininkė M. Warnienė 
Kontroles rast. D. Ališauskas 
Ižd. globėjas L. Kamavi&a 
iViaršalkų K. Yurgan 
Korespondentas J. Bendokai-

M. Kasparaitis.

Kontroles koąiLįjų: J. Kon- 
droškų, F. Jakavičia, S. Bara
nauskas, M. Dijokienė, A. Alų- 
siunas.

Knygų peržiūrėjimo komisija 
— N. Klimas, H. Ambraziutė,
S. Tverįcnas.

Knygius
Susirinkimų vedė pirminin

kas J. Kondroška, kuris ištar
navo valdyboje, berods, du ter
minus,.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
per lp37 mirė 17 keistuliečių. 
Ligonių dabartiniu laiku yra 5. 
Naujų narių prisirašė — 6.

23 delegatai , buvo išrinkti į 
Amerikos Lietuvių Demokrati
jos kpįgreso konferenciją, ku
ri įvyks gruodžio 19 d. Baraus
ko salėję. Susirinkimas taipgi 
‘šrinko penkią pariy vajaus ko
misiją, kuri pagamins projektą 
surengimui naujų narių 'vajaus 
ateinančiais metais. Po susirin
kimo apie 40 kjiubiečių pasili
ko ir surengė surprizą Dr. M.
T. S>trįkoliui. Prie užkandžių ir 
gėrimų visi linksniui praleido 
laiką, —J. D. Bendokaitis. I

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS su 2 penkių kamba
rių apartmentais — sodnas—gara
žai — 5 metų lysas — 1 terminai 
—apleidžiant miestą.

6828 Stony Island.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai — kambariai gyvenimui. Renda 
pigi. Priežastį patirsjte ant vietos.

3139 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Aamai-Zeme Pardavimui

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

Z. S. M1CKEV1CE AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

TURTO IŠPARDAVIMAS
H0WE STREET ARTI CENTRO
2 aukštų freiminis budinkas — 

pečium šildomas—krautuvė ir trys 
flatai ,— geros sąlygos — prie pat 
transportacijos — Lincoln Parko. 
Greitam pardavimui $3550—$1500 
pinigais, terminai kaip patinka.

WELLS—CHĮNBERG CO.
1139 Lavvrence Avė., 

Longbeach 4104.

BARGENAI 
ir plytų, 2 

flatai, 1 ke- 
— uždaryti 
2 karų ga- 

% bloko —

FORKLOSURO
2V2 aukštų freiminis 

dideli penkių kambarių 
tūrių kambarių flatas 
užpakaliniai porčiai — 
ražas, — mokykla už
arti Central Park ir Divcrsey Ave
nue 
virš $10,000 — kaina dabar tiktai 
$4,950 — terminai. Kreipkis ar ra
šyk W. R. LEMKE,

3638 North Keeler Avė., 
Tel. Avenue 1924

senam savininkui kainuoja

KAS KĄ TURITE MAINYTI
BRIGHTON PARKE 2 fialų po 5 

kambarius, garažas. Kaina $3,900.00 
Savininkas mainys j faumą, lotą ar
ba į bile kokio biznio. Mažas įmo
kė j ima s

Turime visokiu kitokių bargenų: 
namų ir farmų pardavimui ar mai
nymui.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

11......... . ..................... I. ..... .......iii imih ■ I I į i. I ll Į

COAL
Anglys

AUGŠTOS RŲŠJES 
ILLINOIS ANGLYS 
LUMP .... . .......................
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

ILLINOIS EGG ...................... $6.85
STOKER COAL ...................... 5.50
MULCAHY COAL CO.

4028 WENTWORTH AVĖ.
Boulevard 4028.

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINGUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8.500
Musų apgarsiaira| kaino* 
prieinamos Ylf pakari o ji- 
muF duodame rera nuo
laida

MlMiirfcti. ntfi ,1a- i i. -



GERIAUSIA
m.,

DOVANA
NAUJIENŲ

Kaunas labai patinka 
one horse iiown

“no

džunų bučernės, vadinamos
Archer Meat Market.

Rep. B. P.
ir kultūringos paneles, 
džiusios elegiųt’škoms

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
-.... .......... . - ...... .... ..........

Pirmadienis, gr. 13 d. 1937

Prašvilpė $450,000 
svetimų pinigų

IIowa'rd P. Bishop, 75 
per 53 metus dirbęs Crane 
ir nuo raštinės patarnautojo 
dasikasęj iki kompanijos sek
retoriaus vietos, šaltai teisme 
prisipažino, kad j.s pasisuv.no 
bonais ir pinigais $450,COJ, ku
rie priklausė Mis. Emily Chad- 
bourne, dukterei mirusiojo Ri 
chard Crane ir tuos pinigus’ 
prašvilpė labai abejotinose spe
kuliacijose.

Visa tai išėjo aikštėn svars
tant jo bankroto by.ą. Jis bu
vo tiek už eikim ; s Cxan? Co. 
darbininkas, kad jis buvo per 
daugelį mutų privatišku sekre
torių kompan jos ' įku.ėjo R- 
chard Ciane, o jam mirus pa
tapo patarėju ir finans.niu ma- 
nažerai jo dukters Mrs.’ Ciane 
Chadbomne. Tik jis vienas tu
rėjo raktus į jos aėž^t.s ban 
kuose, kur buvo sukrauti jos 
bonai ir pinigai.

Tuos pinigus prieš 15 metų 
jis pradėjo imti spekuliacijai, 
tikėdamasis g rai pe!n^ ti ir 
paskui juos atidėti. Bet jis vis 
gilyn klimpo iki ilgainiui pasi
savino $450,000. Kada. Mn. 
Chadbourne kartą atvyko į Chi 
cago ir panorėjo peržiūrėti sa
vo turtą, čai jis jai ir p išpa
žino prie dide ių vagyse ų. Bet 
ji vistiek neprarado pasitikėji
mo juo ir visai nerodo palinki
mo jį atiduoti te’smui. Už tą 
jis sutiko atiduoti jai v’sas sa-r
vo nuosavybes, kurių verte šie- šiltyn.

kia galbūt tik kokius $6,000.
Kaip jis praleido pinigus, jo

kių įrodymų jis neturi, nes jo
kių užrašų jis nevedė ir jokių 
Šerų pas save neturi.

Atsidūrė jis bankruto tsisme, 
kada bandė nusikratyti kitų sa
vo asmeninių skolų ir jis turė
jo prisipaž'nti prie vagystės ka- 
I?. išėjo aikštėn, kad dar visai 
nesenai jis v’sa savo turtą už
rašė Mrs. Chadbourne.

muro ir drilumu sa'lės. Gražics 
aprii ė- 

s v le
pioms; Viskas- yra labai poniš
ka čionai. Kaunas tai iš tikro, 
‘no one horse town'. Buvo priė
mimo bankietaš ir daug valdi
ninkų dalyvavo. Dailus žinai- 
tis stovėjo šalę manęs ir vis 
sveikino mane ‘iki dugno’. Jei
gu atvažiuosi Lietuvon, tavo 
mama sako neleisianti grįžti 
atgal Amerikon (Ažukas gyve
na pas Beliajaus tėvus). Ir iš 
tikro, bus Lietuvoj daug ge

lių, kurie išlaimėjo. stipendijas riaų. Perduok labų dienų mano 
studijuoti Litu n st knis r Lietu 
vos Vytauto Didžiojo universi
tete.

T

Stipendento Albino 
Ažuko Laiškas - 
iš Lietuvos Suėmė buvusi 

valstijos senatorių

Vienur sniegas; ki
tur potvyniai, aud
ros; 55 žm. žuvo

Kuomet Cbicagoj vakar ir 
užvakar nors ir buvo šaltoka, 
bet buvo giedra ir saulė švie
tė, lai tuo pačiu laiku kitose j*/

čia talpiname keletą š r„u- 
kų iš Albino Ažuko laiško, ku
rį jis atsiuntė draugui Vytau
tui Beliajui. Albinas Ąžukas 
yra vienas iš tų penkių jaunuo-

Tiesioginiais mero Kelly įsa
kymais policija suėmė buvusį 
valstijos senatorių W- F. Gill- 
męister) 47 m., gyvenusį 2239 
Tbomas St- Jis buvo suimtas
prie Chicago' ir La Šalie gat- g 
vių, kada jis priėmė $150 su- j 
žymėtaįs pinigais kaipo dalį | 
atlyginimo už sugrąžinimo į g 
tarnybą pašalinto policisto. |

PRENUMERATA
visiems drauggms ir meldžiu 
pasakoti lai palaukia prižadėtų 
laiškų, dabar aš esu labai už
imtas/’ —V. B.

.(Telegramai atėjusi iš Lietu- inspektorius.
vos pereitos savaitės pabaigoje ■ ~ •
pranešė, kad Dain
ks liepos 3 d.,j Klaipėdoje.
Red.)

Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.Pastaruoju laiku suimtasis = 

buvo vieškelių departamento | . . .“Iš tikro, Kąunns yra ‘mržas 
Paryžius’ ir aš Kauną mylėsiu. 

Į Viskas yra labai moderniška. 
Aš buvau susit kęs su panele 
Avietinaite ir ji pareiškė, kad 
Lietuvoje ateinančiais metais 
nebus Dainos šventės, tjk ina- 

ižutėlės šventės provinc’joję. 
Taip pat noriu pabraukei, kad 
tos grupės, kurios atkeliaus 
Lietuvon, turės būt labai geros. 
Kaunas nemiegojo per paskuti
nius metus. Kaunas moderniš- 
kesnis už Chicagą. šiandien 
(XI,1 10) Vytauto Didžiojo Mu
ziejuje buvo iškabinti paveiks
lai iš Chicagos Meno parodos: 
Pralgauskaitės ‘Onytė’ ir šmo
telio ‘Industrinis Centras’. Tu
riu daug kliūčių susikalbėti, 

nemažai kalba gryna lietuviška, ir esu 
kaip kūdikis mUkuo:e. Vak~r 

tautiškos 
jama sniego, bet oras eina ’ korporacijos salę ‘Neo Litua- 

nia’. Aš tapau sužavėtas grožiu

šalies dalyse siautė 
potvyniai ir audros, 
žuvo per 55 žmonės.

Buffalo, N. Y., yra 
tas sniego ir daug namų yra 
visai izoliuota. Be to miestą 
laukia ir nauja pūga.

Apie 16 žmonių žuvo šal
čiu bangoj, kuri perėjo ryti
nes. valstijas—-iki pat siauri
nės dalies Floridos. Kuomet

. sniegas, 
kuriose

Senalorium jis buvo nuo 
thų šventė į’vy- 1930, iki 1934 m. Bęt ir tada

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

= 
□
=

buvo sugautas imant pinigus 
iš kalinių už' 
juos paliuosuoti.

mę

atslūgti, tai Ncw Yorko valsti
ja laukia dar naujų audrų.

Californijoj gi siaučia dide
li potvyniai, kurie užliejo ke
lius miestelius, kitus izoliavo 
ir kurie ne tik pridarė milži
niškų nuostolių, bet 
ir gyvasčių pasiėmė.

Nors ir Chicagai pranašai!-• buvom pakvieuti į

■h . ‘ ■; . I

Didelis Pasirinkimas 
Mėsiškų Produktų

BRIGHTON PARK.» — Biz 
nieriai Jonas .ir Marijona Wai- 
džunai, kuriuodu4 užlaiko gerai 
įrengtą ■ bučernę adresu 4214 
Archer Avė., dabar, artėjant 
šventėms, sako turėsią didelį 
pasirinkimą mėsiškų produktų. 
Apart jautienos) ar kiaulienos, 11miesto dalvj. Du suimtų 
nepritruksią nei vištienos, nei BJ Jai1 prisipažinę, 
kalakutienos, ar kitokios pauk
štienos.

7

□

Suėmė vagilius
□

La Grange policija areštavo Į 
ir perdavė Chicagos policijai | 
penkis jaunus negrus, kuriuos g 
nužiūrima pastvėrus iš mote- | 
rų rankų daugiau kaip 50 pi- g 
niginių. Šaika veikusi pietį- |

5

Skelbimai Naujienose
gyvenantieji 'palei duoda ^udą <^0Lietuviai

Archer Avė. turėtų nepamirš
ti musų gerų tautiečių Wai-

kad načios Naujieno 
vra naudingos.

X

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

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

$8.00 
$5.00

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

Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems me-

tams. Pradčkit siuntinėti nuo 
šituo adresu :
Vardas ........... *.........................

dienos

Adresas .............................................................. ;.............................
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Siamo princas Birabongse, geriau žinomas kaipo 
princas Bira, paskilbęs automobilių lenktnėmis, kuris 
ketina susituokti su Anglijos pulkininko duktere Miss

PASAULINI

M

llllll

t?
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(ACME-NAUJIENŲ Foto)'

REIKALAUJA DALIES TĖVO TURTJ — Miss Precious Mary Geraghty, 18 
m., nors karta ir pralaimėjusi, vistiek ne jįliauja reikalavusi dalies $50,000 turto, 

- t

neš ji esanti pavainikė duktė fabrikanto 4obn H. Geraghty. Ją išauklėjo kaip savo 
dukterį pirmoji Geraghty žmona- Jai ga uįs perskiras Geraghty apsivedė su jos 
tikrąja motina, bet toji mirę. Trečioji žm>4a dukters reikalavimui priešinasi, nes 
nėra jokių įrodymų teisingumo jos tikrinimo, be to ji niekad nebuvo įsuninta. 
Jos reikalavimą palaiko pirmoji žmona, Kuri ją išauklėjo.
’ . . . . ' . ’ ’■ .

(ACME-NAUJIENŲ Foto)

PATI STATOSI NAMĄ. — Mrs. Jennie Lyubi iš 
Connęaut, Ohio, kuri pati viena savo jėgomis statosi 
namą sau ir savo šešiems vaikams. Ji yra našlė. Namą 
gi statosi tam, kad vaikai turėtų didelį kiemą žaisti.

r AOME-NAUJIENŲ Foto]

ISS1SUKĖ NUO DIDELĖS BAUSMĖS.' — Niek Mon- 
tana (vidury), New Yorko tvirkavimo urvų karalius, 
vedamas New Yorko kalėjiman po to, kai jis išsisukę 
nuo didelės bausmės ir susilaukę tik nuo 6 mėn. iki 3 
metų kalėjimo už mažesnį nusikaltimą. Jis pirmiau, 
Dewey pastangomis, buvo nuteistas 25 metams kalėji
man, bet išgavo naują bylos nagrinėjimą ir pralaimė
jęs rinkimus Tammany Hali prokuroras pasitenkino tik 
jo prisipažinimu prie gyvenimo iŠ prostitučių, už ką 
dideles bausmės nėra.

PATI STATOSI NAMĄ. — Statomas gyvenamas na
mas Connęaut, Oi, kurį statosi pati viena savo jėgomis 
našlė Mrs. Jennie Lyubi. Ji tikėjosi baigti namą prieš 
šventes, bet šalčiai statybą sutrukdė.
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