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Landon Prižadėjo Paramą Roose 
vatui J. Valstijų-Japonijos Krizėj
KRITIKUOJA KONGRESO NARIUS 

KELIANČIUS NEPASITIKĖJIMĄ 
VEIKLA

pa-
ti-

VVASHING.TON, D. C., gruo- mas į Landono telegramą, 
džio 21. — Alf M. Landon, bu-[reiškė tarp ko kita: “Aš 
vęs republikonų? partijos kan-'kiu, jogei didelė musų šalies 

dauguma, neatsi-

troško keliauti 
lygiu keliu taikoje su visomis 
šalimis ir visomis tautomis.

“Bet ilgoje musų istorijoje 
amerikiečiai atmetėme

didatas į prezidentus 1936 mc-lgyventojų 
tais, pasiuntė prezidentui Roo-, žvelgiant į politinius įsitikini- 
seveltui telegramą, prižadėda/mus, rasę, tikybą arba spal- 
mas kooperaviiną ir paramą vą, nuo Washington6 dienų iki 
Jungt. Valstijų-Japonijos kri- šiai valandai 
zėje, su kuria Roosevelto ad
ministracijai tenka dabar tu
rėti reikalas.

Landon kritikuoja tuos kon-Į mes
greso narius, demokratus ir fe- kiekvieną pasiūlymą, jogei ga- 
publikonus, kurie padeda suda- lutiną apsaugą mes galime už
vyti svetimose šalyse nuomonę, j tikrinti sau uždarydami akis 
jogei jie nepasitiki administra- prieš faktą, kad ar norime ar 
cijos veikla užsienio reikaluo- nenorime, mes esame dalis pla- 
se.

Prez. Rooseveltas, atsakyda- tų.
taus pasaulio kitų šalių ir tau-

Japonai abejoja sa
vo pačių raportais
SHANGHAI, Kinija, gruod

žio 21.
chi Harada antradienį pareiškė, 
jogei jis abejoja japonų armi
jos pranešimu, buk Jungt. Val
stijų laivas Panay paleido, tris 
šuvius iš ,pajranĘį f* krantą, 
kur buvo- japonu kariuomenė 
prie Yangtze upės.

Tačiau Harada dar kartą 
padarė pareiškimą, jogei japo
nų laivas neapšaudęs iš kulkos
vydžių Panay.

Japonų karo vadovybė priža
dėjo toliau tyrinėti Panay in
cidentą.

Generolas Kumaki-

Susirūpinę, jogei Ja
ponija nustelbs kitas 
valstybes Kinijoje
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 21. — Antradienį atstovų 
butas susirinko debatams To
limųjų Rytų klausimu. Grupė 
atstovų siūlo sumanymą, kad 
Jungt. Valstijos, Didžioji Bri
tanija ir Francuzija sudarytų 
stiprų Kinijos vandenų pa tro
li. Reiškiama nuomonė,- jogei 
stiprus šių trijų šalių laivynų 
patrolis sulaikys japonų pa
stangas dominuoti Kiniją, nu
stelbus visai kitų šalių intere
sus.

Laukta, kad gal premjeras 
Chąmberlain ir užsienio reika
lų ministeris Eden padarys 
pareiškimų sakytu klausimu.

Norvegija atsisakė 
pripažinti Etiopiją 

italams

2,500 firmų samdo 
šnipus

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 21. — Jungt. Valstijų ci
vilių laisvių komisija paskelbė 
antradien;, kad 2,500 firmų 
šioje šaly samdo šnipus. Daug 
šnipų yra pačių unijistų tarpe. 
Net vienos unijos, vice-prezi- 
dentas yra šnipui savo unijo
je. /

Pasak komisijos narių, sena
torių La Follette ir Thdmas, 
šnipinėjimas nusižengia žodžio 
ir susirinkimų laisvės teisėms. 

%

Kai kurios korporacijos per 
paskutinius tris metus išleido 
apie $10,000,000 šnipams, amu
nicijai ir streiklaužiams.

Sodžiuose daugiau 
rimtų piktadarybių 

nei miestuose

Vai-

keį?

A.D.F. ir C.I.O. kon 
ferencija iširo

' WASHINGtON, D. C., gruo- 
džio 21. — Taikos konferenci
ja tarp Amerikos Darbo Fede
racijos ir Industrinio Organi
zavimo Komiteto iširo antra
dienį, gruodžio '21 d.

Amerikos Darbo Federaci
jos atstovai paskutiniame po
sėdyje pareiškė, kad jie ne
svarstys jokių sąlygų iš C.I.O. 
pusės. Federacijos, atstovai pa
reikalavo, kad C.I.O. pasiduo
tų Federacijai besąlyginiai, jei 
nori taikos. C.I.O. delegatai ne
sutiko. Po to konferencija iš
siskyrė.

C.I.O. kaltina A.D.F. 
dėl sutrukdymo al- 
gų-darbo vai. biliaus

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 21. — Laikraštyje “The 
C.I.O. News”, išėjusiame iš 
spaudos antradienį, telpa aš
trus redakcinis straipsnis, kurs 
sako, kad Amerikos Darbo Fe
deracija susidėjo su prakaito 
sunkumo fabrikantais tikslu 
palaidoti algų-darbo: valandų 
bilių. Sakytą bilių kongreso at
stovų butas pasiuntė atgal į 
darbo komitetą, kur, manoma, 
jis ir pasiliks ant visados.

C.I.O. News editorialas taip
gi duoda suprasti, kad 1938 
metų ‘■kongresiniuose rinkimuo
se C.I.O. organizacija. ims ąki
tingą dalyvunią,/veikdama Ne
partinėje Lygoje. i
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Liberalai laimėjo 
Rumunijos rin-’

, kimuose

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 21. — Federal Bureau of 
Investigation ketvirčio metų 
raportas rodo, jogei sunkių nu
sikaltimų, kaip galvažudysčių, 
sodžių apskrityse Jungt. 
stijose pasitaiko daugiau, 
gu miestuose. /

Miestuose per paskutinį
virtį metų buvo daugiau auto
mobilių pavogimų ir smulkių 
vagysčių. Bet apvogimų namų 
sodžių apielinkėse buvo' 5 nuo
šimčius daugiau nei miestuo
se, užmušimų 1 nuošimtį dau
giau negu miestuose, išgedi j i- 
mų 2.1 nuošimčių „daugiau nei 
miestuose ir sunkių sumušimų 
sodžių apielinkese buvo 2.9 
nuošimčių daugiau nei mies
tuose.

OSLO, Norvegija, gruodžio 
21. — Norvegija atsisakė pa
remti sumanymą, kad ji pati, 
Švedija, Suomija, Danija, Ho- 
landi j a ir Luksemburgas pri
pažintų Etiopiją italams.

1,000,000. ketvirtai
nių mylių neteko 

Vokietija

6 r R.* fcs

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

Nepastovus; gal bus lengvo 
lietaus ar sniego; saulė teka 
7:15, leidžiasi 4:22 valandą.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 21. — The National Geo- 
graphic Society išleido biulete
nį, kuriame apskaičiuoja, j'ogei 
po Didžiojo karo Vokietija ne
teko kolonijų ploto, kurio dy
dis siekia 1,000,000 
nių mylių.

Vokiečių kolonijas 
no Belgija, Japonija,

BUDAPEST, Vengrija, gruo
džio 21. — Gautomis čia iš 
Bucharesto, Rumunijos sosti
nės, žiniomis, didžiausių laimė
jimų Rumunijos parlamento 
rinkimuose sulaukė liberalai. 
Kita po liberalų laimėtoja bu
vo ūkininkų partija.

Rinkimai buvo audringi. Rin
kimų dienoje užmušta keturi 
žmonės ir sužeista daug dau
giau. Susidomėjinhas rinkimais 
buyo didelis, nes nežiūrėdami 
sniego audros 75 nuošimčiai 
turinčių .teisę balsuoti padavė 
balsus.

12,168 Haiti gyven 
tojų užmušė domi

nikonai

ketvirtai-

pasidali- 
Francuzi- 

ja, Portugalija, Didžioji Brita
nija ir kai kurios Britanijos 
dominijos.

v

l'ACME-NAUJIENŲ Foto)

STALIN0 SUŠAUDYTAS. 
—Leo M. ’Rarachan, buvęs 
Rusijos užsienio reikalų 
vice-kom'isąras, nesanai at
šauktas iš ambasadoriaus 
pareigų Ti rkijoje, yra vie
nas iš astuonių žymių bol
ševikų vadi], kurie šiomis 
dienomis buvo sušaudyti 
Rusijoje
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STALINAS SUŠAUDĖ SA
VO DRAUGĄ. — Avel Je- 
nukidze, senas bolševikų 
vadas ir artimas Stalino 
draugas, iki 1935 m. buvęs 
Rusijos komunistų partijos 
vykdomojo, komiteto ' sek
retorius, kurį 
Stalinas šiomis
sušaudė kartu su 
žymiais Rusijos 
vadais. '/ '

diktatorius 
dienomis 
kitais 7 

bolševikų

Medžio žievės vieto
je medvilnės Ita

lijoje

EXTRA
LOJALISTAI PA 

ĖMĖ TERUEL
gr.
ka-

PARYŽIUS, Francuzija, 
21. — Ispanijos valdžios 
riuomenė paėmė Teruel mies
tą, svarbų strateginį civiliarne 
kare punktą, kurs iki šiam lai
dui buvo sukilėlių rankose. Te
rpei pateko į lojalistų rankas 
antradienį.

Tokį pranešimą išleido Indą- 
lecio Prieto, Ispanijos respub
likos apgynimo ministeris.

Be to, lojalistai yra apsupę 
tūkstančius kitų sukilėlių ka
rių.

Teruelio susisiekimas su Sa- 
ragossa, svarbių sukilėlių cen
tru, nukirstas, sako valdžios 
pranešimai.

Detales apie Teruel paėmi
mą valdžia paskelbs vėliau. 

t , ’

Amnestija Kubos 
politiniams ka

liniams

Lietuvos Naujienos
Projektuojama uždrau

sti streikuoti
Ateityje, esą numatoma vi

sai uždrausti streikus. Numa
toma įsteigti privalomojo arbi
tražo instituciją, * kuriai bus 
pavedama taikiu būdu išsprę
sti kilusius tarp darbininkų ir 
darbdavių ginčus. (1)

Smarkiai auga pramo
nės darbininkų skaičius

Rusai siunčia dau
giau laivų į Vladi

vostoką
LONDONAS, Anglija, gruo

džio. 21. — Čia gauta prane
šimų, jogei rusai siunčia iš 
Juodosios juros į Vladivostoką 
karo laivą Leit. šmidt ir krei-, 
šerį Ukraina. Juos palydi 20 
naikintuvų ir submarinų.

Motina gavo prizus iš 
Mussolinio už veislin- 

gumų

KAUNAS. — šiuo metu Lie
tuvoje yra 31,689 pramonės 
įmonių darbininkų, kurie dir
ba tokiose įmonėse, kur yra 
ne mažiau 5 suaugusiųjų dar
bininkų. Įmonėse, kuriose sam
doma mažiau kaip 5 
kai, čiuo metu dirba 
negu 10,000 žmonių.

Pramonės įmonėse, 
vo samdoma daugiau
ninku, 1936 m. dirbo 25,800, 
o 1935 m. dirbo tik 23,000 dar
bininkų. (1)

darbinin- 
daugiaU,

kur bu-
5 darbi?

Pradedama rūpintis ir 
sezoniniais žemės ūkio 

darbininkais

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 21. —'Haiti salą valdo do
minikonai ir haitiečiai. Tarp 
šių dviejų respublikų > jau ku
rį laiką eina kivirčai.

Antradienį Haiti respublikos 
atstovas Washingtone paskel
bė, jogei dominikonai nuo spa
lio menesio š. m. užmušė 12,- 
168 haitiečius.

Dominikonų-haitiečių ginčas 
numatoma spręsti Jungt. Val
stijose artimoje ateityje.

ROMA, Italija, gruodžio 21. 
— Dešimties metų eksperi
mentų laboratorijose pasėkoje 
surasta būdas' siūlams gamin
ti iš šilkmedžio- žievės. Dėka 
šio išradimo italai mano galė
sią žymiai sumažinti importa
vimą medvilnės iš Egipto ir iš 
Jungt. Valstijų.

Jau ir fabrikas atidarytas 
siūlams iš medžio gaminti Por- 
cfa mieste.

Susidaužė italų ir 
Jungtinių Valsti

jų laivai
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 21. — Jungt. Valstijų lai
vas “City of Hamburg” mig
loje šiaurės juroje susidaužė 
su italų z laivu “Confidenza”. 
Laivas “City of Hamburg” gan 
sunkiai nukentėjo, bet mėgino 

I pasiekti uostą savo pajėga.

■
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HAVANA, Cuba, gruodžio 
21. — Praėjusį pirmadienį Ku
bos atstovų butas priėmė bi- 
lių, kurs* suteikia amnestiją po
litiniams šalies kaliniams. Ti- 

r t

kėtasi, kad senatas priims tą 
patį bilių ąntradien1’. Amnes
tija palies visus politinius nu
sikaltėlius iki praėjusio sekma
dienio, ‘ gruodžio 12 d.

Ji palies ir buvusį Kubos 
prezidentą Machado, kurs šiuo 
laiku randasi New Yorko ligo
ninėje ir kurį dabartinis Ku
bos režimas kaltino galvažudy- 
stėmis bei pinigų išeikvojimu. 
Politiniai kaliniai bus paleisti 
iš kalėjimų dar prieš Kalėdas.

ROMA, Italija, gruodžio 21. 
— Italijos diktatorius Musso- 
lini įteikė 95 motinoms prizus 
už pagimdymą daugelio vaikų. 
Visos 95 motinos pagimdė 738 
vaikus per tam tikrą metų 
skaičių, kurs buvo paskelbtas 
kaip kontesto laikas. •

Kon testo laimėtoja išėjo tū
lo mėsininko žmona su dešim
čia vaikų. Senio! a prizo lai
mėtoja buvo 42 metų, jauniau* 
šią, 26.

KAUNAS. — Lietuvoje yra 
apie 300,000 sezoninių darbi
ninkų. Dauguma sezoninių že
mės ukio darbininkų neturi 
pastovios gyvenamosios vietos, 
nei turto. Baigus sezoninius 
darbus, žemės ūkyje, darbinin
kai iš kaimų vyksta į miestus 
ieškoti sau darbo. Tuo budu 
konkuruoja miesto darbinin
kus, ne& dirba už pigesnį atly
ginimą. j

Atitinkamose įstaigose yra 
kilęs sumanymas ir sezoninius 
žemės ukio darbininkus pada
ryti sėsliais. Juos numatoma 
aprūpinti žemės sklypeliais ir,

. Ws/ aplinkybėse aprūpin
ti butais. Tada ir ūkininkai, 
esą, butų tokiais sėsliais dar
bininkais patenkinti, ir darbi
ninkams nereikėsią kilnotis iš 
vietos į vietą. (1)

Kongresas išsiskyrė, 
nepriėmęs nė 

biliaus
vieno

Unijistai neprisipa
žįsta kalti esą

, CLEVELAND, Ohio, gruod- 
žio 21. — Keturi vietiniai uni
jų vadai, grand džiurės apkal
tinti kyšių ėmimu, teisėjo Da- 
vid Ralph Hertz teisme nepri
sipažino prie kaltes. Teisėjas 
paskyrė jiems po $15,000 kau
cijos Užsidėti iki f eismu i.

Ludendorffo laidotuvės 
trečiadienį

VVASHINGTON, D. 
džio 21. — Speciali 
Valstijų kongreso sesija užsi
darė antradienį 5:12 valandą 
popiet. Kongresas užsidarė ne- 
priėmęs pilnai nė vieno biliaus, 
kurių penkis prašė priimti prez. 
Rooseveltas.

C., gruo- 
Jungtinių

Pakliuvo j savo pačių 
‘ pinkles

MUNICH, Vokietija, gruod
žio 21. — Generolo Ludendorf
fo, vokiečių armijų vado Did
žiajame kare, laidotuvės įvyks 
trečiadienį,* gruodžio 22 d. Na
cių vyriausybę šį įvykį ruošia
si padaryti dideliu militariu 
paradu.

78 japonai žuvo teatro 
gaisre

Milionas sidabrinių do
lerių Kalėdų dovanoms

VVASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 21. *r- Jungt. Valstijų iž
do valdininkų apskaičiavimu, 
šiemet bus išdalinta 1,000,000 
sidabrinių dolerių kaipo Kalė
dų dovanų:

Jungt. Valstijose apyvartoje 
yra apie 40,000,000 sidabrinių 
dolerių, dauguma jų vakaru 
valstijose. Kalėdų metu betgi 
pasirodo sidabrinių dolerių ir 
rytinėje valstijose, kur vaikai 
mato juos retai 

’k ‘ ' V ;*’ v- '■‘'•i1?;
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Nėra autobusų stoties
BIRŽAI. — Jau beveik antri 

metai, kai tarp Biržų ir Pane
vėžio yra autobusų susisieki
mas. Autobusai sustoja dau
giausia dviejose vietose: Vy
tauto g. prie benzino parduo
tuvės ir Kęstučio g. Kartais 
dar ir Rotušės g., tačiau nė 
vienoje vietoje nėra jokio žen
klo, pažyminčio autobusų sto
tį. Be to, keleiviams nėra nė 
kur atsisėsti autobuso laukiant. 
Tiesa, Vytauto gatvėje namo 
pasienyje yra suoliukas, bet 
ten tegali tilpti tik du, trys

Antra vertus, kelči
ai! tobuso, už-

lAurinburg, n. 
džio 21. — Vietos 
vyriausybė kreipėsi 
prašymu patruliuoti gatvęs pa
sisukimą prie bažnyčios laike 
pamaldų, nes pasisukime auto
mobiliai daro perdaug triuk
šmo?

Policija išpildė prašymą — 
ir areštavo kunigą, kurs atsi
skubino pamaldų laikyti; kaun- 
tės teisėją, kurs atsiskubino 
pamaldų išklausyti, ir bažny
čios seniūną. Visi areštuoti 
pergreitą važiavimą.

„i.i——

56 butlegerius 
indaitino

C., gruo- 
bažnyčios

už

NEW YORK, N, Y., gruod- 
žio 21, — Federalė grand džiu- 
re indaitino 56 asmenis kaltin
tus butlegeriavimu. Indaitmen- 
tas sako, kad valdžia nesumo
kėta taksų mažiausia suma 
$1,800,000. Apkaltinto jų tarpe 
yra' trys miesto policininkai ir 
buvęs alkogoliaus taksų in
spektorius. ’ . , ; ,

TOKIO, Japonija, gruodžio 
21. — Miestelyje Nishimuro 
500 žmonių susirinko mokyk
los patalpose pažiūrėti kruta- 
mųjų paveikslų, rodžiusių kaip 
japonai paėmė Nankingą. Fil
mą užsidegė, žiūrėtojuose kilo 
sąjūdis, 78 asmenys žuvo ne
laimėje. ~

Planuoja Alcatraz kalė
jimo sustiprinimų

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 21. — šiomis dienomis iš 
stipriojo federalinio Alcatraz
kalėjimo pabėgo du kaliniai. | kuris, kaip praneša 
Dabar Jungt. Valstijų tęisin-( VVilenski”. Gdynės

žmonės.
viai, laukdami 
tvenkia šaligatvį ir trukdo pra
eiti. Niekur nematyt ir auto
busu tvarkaraščio. Reikėtų sto
tį įrengti pastovioj vietoj.. (r)

Dar vienoj byloj nubau
stas K. Stašy*s

metais j 
K. Stasį 
muitines 
rado se-

VILNIUS. — šiais 
Dancigą važiuojantį 
buvo sulaikę lenkų 
valdininkai ir pas jį 
ną auksinį medalį. Ryšium su
tuo K. Stašiui buvo iškelta by
la, kuri buvo svarstyta Gdy
nės teisme. K. Stašys buvo nu
baustas 100 zlotų. Gynėjas pa
siskundė vyriausiajam teismui, 

Kurjer 
teismu 

gurno departamentas daro ty-' sprendimą panaikino ir tą by- 
rinėjimus, kaip sustiprinti ka- lą paskyrė Poznanės apeliaci- 
lėjimą, kad pabėgimas kalinių jos teismui iš naujo persvar- 
iš jo butų visai neįmanomas, styti.

Ketvirtad., Gruodžio 23 d.,
NAUJItNŲ VISI ‘ Naujienų Skaitytojai

į . i . . GAUS PO KALENDORIŲ.
K. PI I OKI PI 1 Kalendorius dalins dienraš-
1. £jo pardavėjai ir išnešiotojai

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

rįj?
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Lietuvos Padangėje
Akių gydytojai su
sirūpinę kova su tra

choma Lietuvoje
Iš V Lietuvos akių gydytojų 

suvažiavimo

Vytauto D. Universiteto akių 
klinikoje pasibaigė V Lietuvos 
Akių (lydytojų Draugijos su
važiavimas, kuriame iš šešio
likos padarytųjų akių gydyto
jų mokslinių pranešimų uides- 
nioji dalis buvo skirta kovos 
su trachoma klausimams ap
tarti. Suvažiavimą atidaręs 
Lietuvos Akių Gydytojų Drau
gijos pirm. prof. Dr. P. Avi
žonis mokslinių pranešimų po
sėdžiui pakvietė pirmininkau
ti Dr. Kazlauskų ir draugijos 
organizacinių reikalų posėdžiui 
— Dr, Steiblį.

Dr. Stancikienė padarė pra
nešimų apie Kauno miesto sa
vivaldybės darbus kovai su 
trachoma. Pranešėja nurodė, 
kad Kauno savivaldybė per sa
vo įstaigas kovų su trachoma 
jau varo apie 15 metų. Paste
bima, palyginus prieškarinius 
ir šių dienų duomenis, kad tra
choma Kaune mažėja. Ypač ji 
yra sumažėjusi miesto mokyk
lose, k lt, pagal pranešėjos su
rinktus duomenis, tėra tik 0,9% 
trachomuotų vaikų. Trachomos 
mažėjimui labai t daug padėjo 
privalomojo pradžios mokslo 
įvedimas, įvesta mieste kana
lizacija, gydymo įstaigų stip
rėjimas ir atitinkama propa
ganda gyventojų tarpe.

Dr. E. Merkys savo prane
šime palietų trachomų Alytaus

apskrities pradžios mokyklose, 
kurių mokiniui jis tikrino ir 
surinko žinias. Pažymėtina, 
kad totorių tarpe, kurių ypač 
gausu šioje apskrityje, .tracho
ma yra retas reiškinys, nes to
toriai labiau pasižymi švara ir 
higieniškiau gyvena. Alytaus 
apskrityje yra keletas šundak
tarių, kurie įvairiais budais 
mulkina kaimo žmones, šun
daktariai “gydydami” tracho- 
,ma sergančiuosius sodina juos 
ant žarijų puodo, “užkalba” ir 
kt. 

»
Dr. Jackūnas informavo su

važiavimų apie tai, kas dabar 
darema Lietuvoje • kovai su 
trachoma, šiuo metu organi
zuotas trachomos gydymas 
daugiausia sukoncentruotas mie
stuose. Neminint Kauno, tra- 
chomininkai gydomi prie kiek
vienos bendros ambulatorijos, 
kurios veikia prie* apskričių sa
vivaldybių ligoninių. Iš 21/2 
mil. gyventojų, apskrities mie
stuose su apylinkėmis, Kaunui 
ir Klaipėdos miestui, galima 
atskaityti V2 • mil. gyventojų, 
tat 2 mil. gyventojų turi ten
kintis tais trachomos gydymo 
branduoliais, kurie yra apskri
čių miestuose. Panevėžyje ir 
Šiauliuose veikia akių ambula
torijos, kurių vedėjai yra oku
listai. Telšiuose, Alytuje, Ute
noje taip pat yra akių ambu
latorijos, 5 apskrityse yra 15 
bendrų ambulatorijų, be to, 29 
gydymo ambulatorijos, gau
nančios pašalpas iš Sveikatos 
Departamento. Be to, pagal 
privalomąjį • pradžios mokslo 
įstatymu sanitarinė mokyklų 
mokinių priežiūra priklauso tai

ACME-NATJJIENU Foto I
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BUVO PATEKUSI KALĖ
JIMAM Už LIEŽUVAVIMĄ. 
—Mrs. Loretta Conlon, 6059 
So* California Avė., polici- 
sto žmona, kuri buvo pate
kusi kalėjimai!, kada nesu
mokėjo priteistų $300 už 
piktą, liežuvavimų. Bet jos 
vyrui sumokėjus $150 ir tei
smo kaštus, apšmeižtoji mo
teris, Mrs. (L Kosary, 6417 
So. Claremont Avė., sutiko 
ją iš kalėjimo paliuosuoti.

Kalėdinės Vertybes
VISI NORI KALĖDŲ DOVANOS

CRITERION
MARŠKINIAI
Šimtai vėliau

sios mados
$1.65

ir aukščiau

DOVANOS, KURIOS YRA NAU
DINGOS IR VISŲ 

. BRANGINAMOS

H1CKOK-BELTS 
Petnešų ir pan- 

čiakų setas 50£ ir aukšč.

Vyrų vien vinių ir šilko $1.00 
skepetai ..................

ir

PANČIAKOS
WILSON BROS.

Vėliausios — Buffer Toe
, ir Heel

Lygios — Pukios —
įvairių rašt” \

- 250 - 390
- 550

PIRŠ-HAN.SEN
TlNfiS, importuo

tos odos
MOČHĄ Suėdė s 

Coach’ ir Fout 
$1.95 ^kšč-

KmkuAKAlšČlAI
Rankomis siūti 

importuoto šilko 
55c—2 už $ jį .0'0 

kiti
$1.00 ir $1.50

Marškiniai — Criterion, Shantung, 
Celanese with Byrd VViobing, Laj- 
rite Collars
Skrybėlės—Paragon vėliaus, mado , 
Pirštinės—Hąnsen, Mocha, Goat, 
New Coach ir Four
Petnešos—Hickok, Action B ik 
Kaklaraiščiai—Hork, Rankų daibi 
Šalikai-^-Eisenstead, Imported and 
Domestis, Vilnų ir šilko
Apatiniai, Wilson Bros.—Visų ma
dų—Vilnų, šilko ir Vi nų, ir 11. 
Pajamas, Wiison Brps^—Faultless 
N o bei t, Visokių Rųšių.
Nosiniai, Wilson Bros.— Pilna Ei
lė Lininių, Inicialinių, ir 11. 
Jevęlry, Wilson Bros.—Visokių. 
Kalnierių, Wilson B os.—Goldep
Airow, Tuxedo ir Dress kalnierių.

ATDARA VAKARAIS 9:30. 
SEKMADIENIAIS VIDURDIENY

Jus galite dar pirkti siutus ir ©verkautus ŠVENTĖMS—Ir moketis 
vėliau — *Mažas jmokestis — likusi per 12 iki 20 savaičių

S. TAILORS
and Men’s Furnishings

3516 SO. HALSTED STREET

su trachoma, būtent jos prak
tika, ir gydymas, turėtų būti 
savivaldybių prievolė, o planin
gos kovos priemonių vykdy
mo priežiūra ii1 savivaldybių 
instruktavimas turėtų būti pa
vestas Sveikatos Departamen
tui. Tam tikslui' prie. Sveika
tos Departamento turėtų būti 
įsteigta trachomos referentura, 
kurios vedėju turėtų būti spe
cialistas okulistas. Nepajėgian
čios savivaldybės turėtų būti 
Vyriausybės subsidijuojamos. 
Be to, į talką kovai gu tracho
ma turėtų eiti . ir Lietuvos 
Raudonasis Kryžius.

■ » ‘ ‘u

šitokia prasme , suredaguotą 
memorandumą , suvažiavimas 
pavedė Lietuvos Akią Gydyto
jų Draugijos valęjybat - įteikti 
atitinkamiems vyriausybės or
ganams. A. Step. ,

• Visokių kalėdinių siuntinių 
siuntimas šiemet įžymiai padi
dėjo, išėmus pinigų siuntimą. 
Chicagos paštas turėjo pasisam
dyti 5,000 laikinų darbininkų, 
bet ir tie nespėja atlikti darbą

_ --------------------------------------------------------------------- ----- ------------ u—

ministerijai, kurios žinioje yra 
mokykla. Iki šiol kasmet Svei
katos Departamentas kovai su 
trachoma skiria 35,000 lt.

Dr. SteiLIys papasakojo 
ir brėžiniais pavaizdavo tra
chomos dažnumą akių gydyto
jo praktikoje Klaipėdoj, o 
prof. L.; Pickąs /lų^iato^ 
mus budt/s kovoti su tracho
ma; Ta pačia tema, tačiau nau
jų duomenų pateikė ir. Dr. P. 
Kazlauskas. Prof. P. Avižonis 
išsamiai apžvelgė kovą su tra
choma lenkų pavergtame Vil
iaus krašte. Okupantai musų 
pavergtųjų brolių gydymą, nuo 
trachomos plačiai išvystė kai
po nutautinimo priemonę, nes 
jie tą gydymą plačiai išvystę 
ir atlieka nemokamai.

Be šių visų pranešimų, mok- 
jlinius pranešimus akių gydy
mo reikalu padare Dr. O. Juš
kevičiūtė, Dr. V. . Avižonis, 
prof. P. Avižonis, Dr. J. Mar
cinkus, Dr. J. Nemeikša ir Dr. 
P. Kazlauskas nupasakojo sa
vo įspūdžius iš kelionių po už
sienius, kur jis aplankė 6 akių 
klinikas ir susipažino su jų 
tvarka bei gydymo metodais.

į naująją Lietuvos Akių Gy
dytojų Draugijos valdybą su
važiavimo išrinkti: prof. P. 
Avižonis, Dr. V. Avižonis, Dr. 
Marcinkus ir Dr. Lansbergie- 
nė.

Suvažiavimas Ginklų Fondui 
jaaukojo 100 lt. Į draugiją na
riais priimta dar 3 akių gydy
tojai. x .

Suvažiavimo proga buvo su
ruošta apie trachomą literatu- 
res parodėle, kurioje buvd iš
statytų musų ir užsienių akių 
gydytojų mokslo darbai.

V Lietuvos akių gydytojų 
suvažiavimas Kaune, išklausęs 
pranešimus ir diskusijas apie 
‘'rachomą, priėmė rezoliuciją, 
kurioje nurodoma,, kad tracho
ma, dėl savo išsiplatinimo 
(apytikriai apskaičiuojama, kad 

i šiuo metu visame krašte yra 
keliasdešimt tūkstančių tra- 
chomininkų) ir dėl labai idea- 
lės visuomeninės reikšmės yra 
Lietuvoje tikra MIi)ievo rykštė”. 
Reikia neatidėliojant organi
zuoti planingą kovą su tracho
ma. Keikia skubiai išleisti ati
tinkamą įstatymą, pagrįstą 

Į principu, kad trachomos gydy
mas butų nemokamas ir visur, 

Į ypač kaimo žmonėms, lengvai 
I pasiekiamas. Tiesioginė kova

JUOKAI
Sunkus gydymasis

Gydytojas: —: Taigi, jauna
sai vyre, po kiekyienų pietų po 
du šaukštus šių vaistų!
/ Studentas: — Bet kur 

pietų ?!ti
. ................-......... ... ■.

Nelaimingas tėvas
Svečias: — Neįtikėtina

Mrs. Anei!a K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd* floor 
Hendock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęleetrie t r e n t - 
ment ir magnę- 
tic blanke t s ir U. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Svečias: —- Neįtikėtina, kaip 
labai sūnūs panašus į savo tė
vą!

Vaiko motina: — Tai pri
klauso- nuo kambario apšvieti
mo, nes šiaip vaikas yra inte- 
igentiškas ir gražus.

gau

EhnĮgų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomiv 
nuo 9 v. ryto iki 1 v p. p

Ofise TeL Vlrginla 0036 
Resldence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

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

nuo

DR
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAND—CHICAGO, ILL 
Tel. PULLMAN 1193-827r>

MAKARAS

Paskutinė “CHĄPAYB/V” Diena 
Rytoj ir Penktadienį ' 

‘‘Potemkin” & “Frontier”
Pradedant penktadieniu 8:30 P.M. 
Sovietų Rusijos pats geriausis 

veikalas 
“PETRAS PIRMASIS”

Aleksei Tolstoi’aus apysaka 
apie didįjį carų.
SONOTONE 
OO E. Van Burert »

Šiokiomis . dienomis iki 1 v. 
— 25 centai.

ADVOKATAI

A. Montvid. M. D
Weat Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvidk 0597

P- p-

MUMS MALONU PRANEŠTI
75-KIŲ METU SUKAKTUVES

CENTLIVRE BREWERY.
, . PABANDYKIT MUSŲ

^SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ9’ 
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 

Gauti šį Speciali 6 Mėnesių Senumo žiemos Alų šventėms pašaukit 
PULLMAN 9200

RITZDIST. CO.
10411 S. Michigan Avė. J. K. Sharkey, Mgr.

...................................................................■'.... -.....i .i 1.1......................   ...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■L ’v/į Ui'.' . <

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAięĄ

f AMBULANCE“^’
DIENĄ IR NAKTJ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hemitagė Ąve. 
4447 South Fairfield Avenue

T koplyčios visosl
1. J 1 Chjcago3 dalyse

Klnusykite musų4 Lįethvių radi© programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. II. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chieagos, ■ j
Cicero J

Lietuvių I 
Laidotuvių ■ 
Direktorių * 
Asociacijos

Ambuiance 
Patarna vi
lnas Dieną 

ir Naktį

TURIME
v KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

x DALYSE.

5203
5566

3377

I. J. ZOLP Phone Boul. 
1646 West 16th Street * Phone Boulevard

• ■ ' ■ * ‘ . . • ’ ■ •

! S. M. SKUDAS
718 Wesl 18th Streel Plione Monroe

S. P. MAŽEIKA ~ Vards 1139
3319 Lituanica. Avenue Phone Yards 1138
' LACHAmjUZ IRŠUNVF ~

,2314 XVėst 23nl Place ' Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tęt. Pullman Mž70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westerh Avp. Phone Virginia 0883

—-......... .. , ' ? ’ J. UULEVICIUS
1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avepue Phone Boulevard 4139

I a; PETKUS
6834 So. Westęrn Avė. Phone Grovehill 0142

^1410 South 49th Court Ciceto Phone Cicero 2109
.... ■ ■"» 1, ...... .......... . ............... .,..„,,

3354 So. Halsted‘Street Boulevard 4089

K. P. G U G IS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Teleronaa Boulevard 1310
ketvirtadieniais ir Sekavuiieniaih- 

pagal sutartį.

JOSEPH J GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4681 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 

Pele phone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. uuo 2 Iki < v. n. p. ir nuo 7 
iki 9 v. k. Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

1200 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roum 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

•• . —... I » > i I . ..... ■_

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 
. .j nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir’ Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v. 
tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas

DYKAI 
egzaminuojama mokyklų vai

kų akys laike Kalėdinių 
atostogų (vakacijų)

Tai gera Kolėdoms dovana ne
tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS* nuo 8 ryto iki 10 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
I Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 W4st 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 

Nedeliomis pagal sutarti.
8

LIETUVIAI•
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draurijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomiš ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenuę 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 59)3

DR. BERTASH
756 Węst 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nu<x> 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedeliomis pagal sutartį
Rez, 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvrood 5107

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
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.
..-----L ------- „i-.y,• ------------------— .

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

Res. 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 trečiadienį

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi* 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
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 M1DWAY 288U
’ Z 'ir " ’ ‘ \ , 4 * ' 1 "

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iici 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nosp”
Z •

■*.' >i.r. J- .iK'.V /jlM. .. . .
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KįĄ ŽMONES MANO
GERA KARDINOLO

INTENCIJA

Bostono Darbininkas rašo, 
kad Bostono Kardinolas O’Con- 
nell minėjo savo gimimo dieną. 
Ta proga jis išleido pareiškimą, 
kur pasakė, kad šiandien di
džiausia žmonijos nelaimė, iš 
kurios visos kitos paeina, yra 
nutolimas nuo tikėjimo. Atimk 
r.uo žmogaus tikėjimą, sakė kar
dinolas, ir jis pasidarys pana
šus į laukinius žmones. Savo 
pareiškimą kardinolas baigė ši
taip: “Aš noriai atiduočiau sa- 
\o gyvybę už Dievo garbę ir 
žmonijos taiką ir laimę.”

Sutinkame, kad žadėjimas pa
aukoti gyvybę už Dievo garbę 
ir žm’onijos taiką ir laimę yra 
Le galo gera intencija.. Bet iš 
kitos pusės visi žinome, kad ge
romis intencijomis pragaras yra 
išgrįstas. Ar gali būti, kad kar
dinolas to nežino?

Geri darbai, kad ir menki, y- 
ia vertesni, negu geros intenci
jos, kad ir prakilniausios.

Taigi, kardinolas tiesiog apsi
kvailino minėtu savo pareiški
mu.

Kardinolo gyvybės niekas ne
reikalauja ir niekam jos nerei
kia. Todėl bepigu žadėti ją ati
duoti.

Kardinolui yra daug progų 
padirbėti Dievo garbei ir žmo
nijos taikai ir laimei ir be gy
vybės paaukojimo.

MM ££

IŠ LIETUVOS
—S_______________

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančia
Degtinės OLSELIO 

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žyd tikas

NATHAN KANTER

Mutual Liq"tr Co.
4707 So. Halsted St.

PIIONE YARDS 0801

Jei kardinolas neri pasitar
nauti tarptautinei takai, tai 
jam yra’ graži proga. Nesako
me: tevažiuoja pagonus japonus 
sutaikyti su pagonais kinais. 
Bet sakome: 'tevažiuoja sutai
kyti dvi Romos popiežiaus duk
teris — Lietuvą ir Lenkjją. Jei 
jis lenkus ir lietuvius sutaiky
tų, koks tai butų pacitarnavi- 
mas taikai! Kokį kreditą jis pel
nytų sau ir Romos katalikų baž
nyčiai! Ir kokia garbė Dievui iš 
to butų!

Bet kardinolas nevažiuoja tai
kyti lietuvių ir lenkų.

O kiek progų padirbėti žmo
nijos labui ir Dievo garbei čia 
pat Amerikoje?

Štai jau du metai, kaip ere
tikai, pajuokiamieji mormonai 
atsisakė imti valdžios relifą. 
Mormonų bažnyčios viršininkai 
pamatė, kad relifas tvirk’na, 
gadina žmones. Pamatė, kad re
lifas veisia tinginius, tranus. 
Todėl mormanų bažnyčios virši
ninkai sudarė planus, kad savo 
stokuojančius sekėjus, ant reli- 
fo esančius, aprūpinti darbais, 
o negalinčius — savomis lėšo
mis išlaikyti. Ir padarė tą. Veik 
šimtas tūkstančių mormonų at
šaukta iš relifo.

Mormonams buvo garbė, kai 
laikraščiai paskelbė: “The Mor- 
mons March Off Relief”.

Jei eretikai mormonai išgalė
jo surasti budus aprūpinti savo 
bedarbius, tai kodėl Romos ka
talikų bažnyčia negali, to pada
ryti? Kodėl Bostono kardinolas, 
kurs Dievo garbei ir žmonijos 
labui siūlo savo gyvybę, nesi- 
darbuoja, kad padarytų tą, ka 
eretikai mormonai padarė?

Jei Bostono kardinolas nenori 
sekti mormonus, tai vra kitų 
būdų padirbėti Dievo garbai ir 
žmonių labui. Jisai pareiškė, 
kad didžiausia žmonijos nelai
mė, iš kurios visos kitos paeina, 
yra nutolimas nuo tikėjimo. Bet 
daugelis Amerikos miestų turi, 
galima sakyti, katal kiškas ad
ministracijas, o korupcija juose 
smirdėti smirdžia. štai Chica- 
_oje viešpatauja katalikiška ad
ministracija, o korupcija čia 
smirdi labiau, negu Stcck-Yar- 
čai? Aiiišiai nėra nutolę nuo Ro
mos tikrojo tikėjimo, bet 
kur tik jie yra įsigalėję, ten ra- 
.ketas, graftas, kyšiai, išgveri- 
mas. Kodėl Bostono kardinolas 
nedaro pastangų, kad įkvėpus

NAUJIENOS, Chicago, III.

ŽIEMOS PAGALBA 
LIETUVOJE

■MMMI

BUDRIKO

OR

geriau apmokamas, pagy- 
prekyba, o iš sodžiaus 
kur net pas'skundž'ama

Special Pasiūlymas
PASIŪLOME ŠVIEŽIAI KASTŲ ANGLIŲ TURINČIŲ PILNĄ 

KARŠČIO VERTĘ
SUPER MINE RUN—Gerai dega. Aukščiausi (t E75

vertė. Patenkinimas garantuojama ..................
EGG $5.75 LUMP $5.75 NUT $5.75
100% POCAHONTAS MINE RUN — Patikima ^45 

kokybė — Labai Stambios ......................... *** ■
LUMP $9.00 EGG $9.00 RANGE $8.75 NUT $7.50 
FRANKLIN COUNTY—2 in. Screenings ......
,WASHED NUT $6 25 EGG $7.00 LUMP $7 75
EAST KENTUCKY SCREENINGS—Aliejum <tft75

laistytos ir nedulka %” — IV2” —v 2” ........ .
Kainos dėl 5’ tonų kiekio—truputį daugiau kainuos perkant mažiau. 

’TELEFONHOK Dėl PATARIMO APŠILDYMO REIKALE.
SUPER COAL CO.

"(įuality CoaJ Disfribufors" 
.10 SO. LA SALLE ST. DEARBORN 0264

Atdara Vakarais

25 METU 
KALĖDŲ 

Išpardavimas 
HOOVER ’SPECIA

Pinigais ar Kreditu 
P. NOVER, Jeuoeler 

4148 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILL.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Bose King, Člyde Co- 
baugh (kairėj) ir Harry 
Kent, visi iš Pennsylvanijos, 
kurie buvo suimti ruošian- 
ties gryžti atgal į Pcnnsyl- 
vaniją naujai plėšimų ir 
seifų sprogdinimų ekspedi
cijai. Bet kadangi jie Chi- 
cagoj nėra nusikaltę, tai tik 
jie bus išduoti Pennsylvani- 
jai, kur Jolmstown apielin- 
kėj yra papildę kelis desėt- 
kus plėšimų, kuriuose Rose 
King betgi nedalyvavusi.

savo airišiams žmoniškos do
ros?

Jei jau ir to kardinolui per
daug, tai jis turi dar vieną pro
gą. Jisai turi neribotą valdžią 
ant savo kunigų. Jisai galėtų 
patvarkyti taip, kad kunigai tu
rėtų gyventi taip kukliai, kaip 
evangelija reikalauja. Kad jie 
nekrautų turtų čia ant žemes.

Bet kardinolas nė savo valdo
mų kunigų gyvenimo /nesųitvąr- 
ko. Kodėl? ? *

Į tai -atsakymą duoda šv. Raš
tas. Ten skaitome, kad pats 
Kristus gimė tvarte ir gyveno 
kukliai. Iki pradėjo žmonėms e- 
vangeliją skelbti, ouv^ panras- 
tas karpenteris. O “pats gi Jo
nas (krikštytojas) vilkėjo ap
darą iš kupranugario p aukų ir 
buvo susijuosęs strėnas šikšni
niu diržu, o jo valgis buvo skė
riai ir miškinis medus”. (Mat. 
3,4). Kaį minios susirinko į Pa- 
jordanę, kur gyveno Jonas 
Krikštytojas, tai Kristus į jas 
šitaip prabilo: “Ko išėjote į ty
rus pažiūrėti? Ar vėjo pučia
mos nendres? Bet kogi išėjote 
pažiūrėti? Ar švelniais rūbais 
vilkinčio žmogaus? štai tie, ku
rie švelnius r ubus dėvi1 yra ka
ralių namuose.” (Mat. 11. 7).

Popiežiai, kardinolai, vysku
pai ir kunigai nuo seniai užmir
šo apie tai, kaip gyveno Kris
tus, šv.- Jonas ič apaštalai. Ro
mos katalikų bažnyčios dvasi
ninkai nuo senai vilki brangiais 
ir švelniais rūbais, karabškai 
gyvena. Jie yra nutolę nuo e- 
vangelijos ir nuo kuklaus gyve
nimo. Todėl jie ir tęgali girtis 
gražiais pareiškimais, geromis 
intencijomis, o ne gerais dar
bais Dievo garbei ir žmonijos 
labui. —Omega

Ne tik didesniuose Lietuvoj 
mestuose, bei ir miesteliuose ii 
■.odžiuose yra nemaža šeimų ir 
vtskirų asmenų, kurie ypač žie- 
nos metu yra reikalingi pagal 
os. Tai pirmiausia labai gail
ingos beturčių šeimos, kurii. 
/ienai ar dviem pajėgoms šun
iu tiek uždirbti, kad šaimej 
)utų sotu, šilta ir jauku. . To- 
iau, yra šeimų, kurių maitinto 
us užklumpa' ligos ar kitos ne- 
aimės. Pagaliau, ir pačių žmo- 
liškai apmokamų darbų žiemą 
gerokai sumažėja.

Paskutiniais metais žymiai 
pagerėjo krašto uKinč Padėtis: 
Atsirado daugiau . darbo, ir jh 
>ats 

vėjo 
ląug
;erų darbininkų trukumu. Dėl 
jadėties pagerėjimo kai kas 
šiais metais j*a'u net suabejojo, 
ar bereikalinga Lietuvoje Žie
mos Pagalba, ar nereiktų likvi- 
luotis žiemos Pagalbas Komi
tetams.

I

Vyriausias žiemos Pagalbos 
Komitetas, prieš pradėdamas 
šių metų žiemos pagalbos dar
bą, rimtai apsvarstė savo dar
bo reikalingumo ' klausimą ir 
nutarė ne tik darbo nesustab
dyti, bet dar jį sustiprinti.

Didžioji žiemos Pagalbos 
rinkliava Kaune įvyko gruodžio 
5 ir 6 dienomis. Kitose vietose 
tarp gruodžio 12 ir 19 dienos 
Aukos renkamos pinigais, že
mės ūkio produktais ir daiktais. 
Praėjusiais metais buvo su
rinkta aukų daugiau kaip už 
350,000 litų, tikimasi, kad xšie- 
met jų bus bent dvigubai dau
giau. Piniginių aukų ypač lau
kiama iš valdininkų, * tarnautų
jų ir šiaip įvairių profesijų as
menų, kurie kviečiami dėti bent 
uo 1% sa.yo-uždąrbio per 3—4 
žiemos mėnesius, ir iš visokių 
įmonių, kurioms motus pabai
gus kaip tik yra gražies progjs 
aukoti savo pelno-1 dalį. Maisto 
produktų tikimąjįj.dąug iš ūki
ninkų. Be .to, .visi gyventojai 
gali aukoti 'drabužius, skalbi
nius, avalynę.

Žiemos Pagalba, yra išaugus' 
į didelę varguomenės šelpimo 
industriją ir paplitusi visuose 
Lietuvos kampeliuose. Ji dirba 
didelį labdaros darbą. —Tsb.

e Savo bute Irving hotely, 
4845 Irving Park Blvd., nusi
šovė Eugene Hopkins, 45 m., 
buvęs vyriausias klerkas Difn- 
ning beprotnamy. Jis prieš kiek 
laiko buvo iš vietos pašalintas, 
susekus trukumą tarp ligonių 
pinigų, kuriuos jis globojo.

Reumatizmo ir podargos ligoniai, 
jus susilauksite pagelbos nuo seno 
Vienese recepto. Rašykit ar kreipki
tės prašydami dykai pranešimo.

DR. P. H. STEVENS
31 N. State St., Chicago. III.
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FURKAUCIAI «:??
Tie 'kautai bus išparduoti publikai už krautuvėje laikymo mokestį 
ir pataisymą, plūs keletas centų pelnui. Kiekvienas yra puikiose 
sąlygose, o kitas negalima atskirti nuo naujo!

VISI NEATSIIMTI — KIEK VARTOTI.
Jūsų atsilankymas j šią krautuvę įtikins jus, kad niekur drabužių 
krautuvėse Chicagoje, jūsų doleris tos vertės negali

IR 150

MOTERIMS KAUTŲ

modai r.oon-

Mieros nuo 16 iki 54. Tie kautai buvo nupirkti 
nuo valymo įmonių už tokias mažas kainas, kad 
mes galime juos pardavinėti už pusantrų dolerį.

Parkway Tailors
Garsi drabužių krautuvė su vyriškais siutais ir

overkautais nuo IR AUKŠČIAU.

405 East 61st Street
PRIE SOUTH PARK

Viena krautuvė—be skyrių—Vak. iki 9—Sekmadienį iki pietų

Arm Chair Radios po 
$19.50, $29.50 ir $39.50 

Midget Radios po

gf»uti.

f

B =E i

= = s

KALĖDŲ Skalbiama Mašina 
naujausios mados po 

$39.50 ir $49.50

: Pasveikinimai
NAUJIENOSE

PASIEKS VISUS JŪSŲ:
• GIMINES,' 

y • DRAUGUS ir
•KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

INSURANCE
(APDRAUDA)

imu

Pilną apdraudą 
mobilzams

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

GRUODŽIO 2 4

• Apdraudą namų 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

$17.50$55.00
DIAMOND RINGDIAMOND RING

’AMERI
CLIPPER'
17 Jewels

’297S

Perkant Bulovą Laik
rodėli jus gausite už 

seną Laikrodėlį 
$10.00 nuolaidos.

atito

lino

GODDESS oi TIME...17 levrels 
modef only .A popular

LADY BULOVĄ ... 17 Jewels 
S«t wiih two diamonds

4148 Archer 
Avenue

Chicago
Illinois

Neprisiderina
Tėvas: — Sakyk, Pranuk, 

ar tu daug draugų turi moky
kloje?

Sūnūs: — Nė vieno vienin
telio.

Tėvas: — Kodėl?
. Sūnūs: — Tų, kurie rnane 
muša, aš nemėgstu, o tiems, 
kuriuos aš lupu, pats nepatin
ku. '

PIRKIT KUMPIUS 
IŠ LIETUVOS - 

BALTIC IMPORT CO

rakandų
nuo vagių

I ’ ., - J, ■* .

langų
• Apdraudą gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Jos. F. Budrik, 
INCORPORATED 

3417-21 S. Halsted St 
3409-11 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

Budrik Jewelry
3343 So. Hąlsted St.

'ilIMIItlIlIltlIlIlIlIllHtlSMIlIlIHHIIHIII'IIIHIIHIIIHmimil

Dykai gražus kalen
dorius visiems

'iiUiiimiiHiiiiimmiiiHNinmHmiimiiiiimiiimmiiNM

Radi o WCFL, 970 K.' nedėlioję 
kaip 7:30 vakare, Budrikas leid
žia gražų RADIO programą su 
simfonijos orkestrą, Helen Bar- 
tush, Stasys Rimkus, Silvestras' 
ir Petras.
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rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telėphone CANal 8500

Subscription Rates: 
pbr year 
per year 
per year

$8.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

in Canada
outside of Chicago
in Chicago

Entered as Second Glass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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sekinadietiius. Leidžia NaUjieriij Ben
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IhUakymo kalnai
Chicagdjė — paštu:

Metanui
PilSfei ifoėtų ■■ ..y....... 4.00
THms mSidešidnid  2.00
Dviem mfiheSidhiš _____ - 1.J0
Vienam mėnesiai _ ....u ;;..

Čhiicagoj pėr išnešiotojus: '
Viena kopija uuu—8č
Savaitei  -----______ _ ____ 180
Nifihesiui _  75e

Suvienytose ValstĮjėde, ne ChicagMi
p&ihl

Metamš ___ i............. $3.00
Pusei ntetį įĮO
Trims mėnesiams __________ 1,50
Dviem menesiams
Vienarh mėnesiui J5

LietuMje it kltrtr hžsieniaoaa
(AtpiįUąia)

Metams ...........r....................... $8.00
Pušei metų ...............  4.00
Trims menesiams  ...........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mofaey 

brderiu kartu su užsakymu.
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Apšvieta diktatūrose
Diktatoriškos valdžios mėgsta pasigirti, kad jos 

steigia thdkyklds ir šviėčia liaudį.
Butų klaida sakyti, kad jos to nedaro. Liaudiėš 

švietimu šiandie rūpinasi ne tik demokratiškos šalys. 
Lietuvoje^ pavyzdžiui, yra įvestas privalomas mokyklų 
lankymas vaikams ir netolinloje ateityje ahalfabetizmas 
Lietuvoje, veikiausia, visai išnyks. Didelį progresą šito
je' srityje, be abejonės, yra padariusi ir SSRS.

Tačiau turime atsiminti, kad visuotinas mokyklų 
lankymas buvo įvestas jah ir kaizeriškoje Vokietijoje. 
Iš to matome, kad tai nėra naujas reiškinys pasaulyje 
ir kad ypatingo kredito Už tai negalima duoti kuriai 
nors vienai valdžiai arba valdžios sistemai.

Kad demokratijos šviečia liaudį, tai pats savaime 
aiškus dalykas. Visi supranta, kad kitaip negali ir būti. 
Bet kodėl kaizeriskos, totalitariškos arba diktatoriškos 
valdžios steigia mokyklas ir mokina vaikus skaityti ir 
rašyti ?

Todėl, kad liaudies apšvieta šiandie pasidarė neap
sieinamas dalykas.

Apšvieta reikalinga, visų-pirma, armijai ir pramo
nei.

Jau caro feldfebeliai buvo patyf& kad kareivį, ku^ 
ris nemoka nei skaityt, nei rašyt, sunku išlavinti. Į caro 
ahmiją dažnai būdavo paimama tamsus kaimiečiai iš 
Rusijos gilumos, kurie nežinodavo, ką reiškia kairioji 
ir dešinioji. Tokiems kareiviams kartais pririšdavo 
pluoštą šieho prie kairiosios kojos ir .pluoštą šiaudų prie 
dešiniosios; paskui, kai feldfebelis mokindavo juos mar- 
šUoti, tai jisai sakydavo, vietoje “kairia”, “dešine” — 
“šiehas’\ “šiaudai” — “šienas”, “Šiaudai”!..

O šiandie kareiviui reikia ne tiktai mokėti sutarti
nai niuršuoti, bet ir vartoti gana painius karo pabūklus: 
reikia mokėti apsieiti su mašininėmis kanuolėmis ir du
jų kaukėmis; reikia turėti supratimą apie motorines 
mašinas^ skaityti žemėlapius ir t. t. Beraštis naujokas 
to išmokti beveik negali.

Pramonė irgi reikalauja pamokintų žmonių. Gero 
mechaniko turi bUt išlavintas protas. Įstaigų tarnauto
jai turi mokėt sparčiai skaityti, rašyt ir skaičiuot.

Tokiu bUdU mllltarizmas ir kapitalizmas verčia val
džias rūpintis, kad liaudis gautų bent pradinį mokslą. 
Taigi ir diktatūros negali laikyti žmones tamsybėje.

Bet kai liaudies švietimo jau vistiek negalima iš
vengti) tai atsirahda da ir trečias reikalas, kuris spiria 
diktatūras Steigti mokyklas vaikams. Diktatūros laiko
si ginkluota jėga ir piMpaganda. Aišku, kad propagandą 
lengviau galima skleisti tarpe žmonių, mokančių skai
tyti, negu tarpe beraščiu.

Savo propagandai diktatoriškos valdžios panaudo
ja radio, spaudą ir mokyklas. Kai kurie diktatoriai — 
pavyzdžiui, Musšolini — pradeda skiepyti savo “idėjas” 
vaikams, kai tik jie ima vaikščioti.

Taigi savo Uolumu švietimo srityje šių dienų dik
tatoriai neatsilieka nuo demokratijų. O kadangi jie 
triukšmingiau savo “nuopėlnUs” reklamuoja, tai dažnai 
atrodo, kad diktatūros demokratijas čia dagi pralenkia.

Dėt kokia ta apšvieta?
DemokrUtijosė, kaip visi žinome, mokyklų tikslas 

yra ne tik paruošti žmogiĮ tam tikrai profesijai arba 
darbui, bet ir bendrai išlavinti jo protą ir išmokyti jį 
savarankiškai galvoti. Bendras žmogaus lavinimas sto
vi het pirmoje vietoje. ■ \ ;

O diktatūrose pirmoje vietoje stovi tikslas padary
ti žmogų aklu diktatoriaus ir jo partijos įnagiu. Dikta
toriška apšvieta stengiasi “išmuštruoti” žmogaus protą 
taip, kad jisai negalėtų saVarankiškai galvoti; L

Todėl laisvų mokyklų diktatoriškose šalyse nėra. 
Mokslą, pradedant liaudies mokyklomis ir baigiant uni
versitetais bei mokslų akademijomis, absoliučiai kon
troliuoja valdžia.

Tačiau, kur hera mokslo laisvės, tenai hera mokslo 
pažangos. Diktatūrose mokančių Skaityt ih Rašyt dadg, 
bet protaujančių žmonių — mažai.

Hitlerio priėšU ŠUjŪhgd‘ Aiiie- 
Htaje leidžia ttiėttešM laikas- 
H r tiilMih”.
tio kainu $i.oo ihatamBį o 
ških> tiilttieHO — itt ėtjiitij: Ad- 
resas: 20 47 8t>, Nfew
YnM-kcN, ti

Oigahizačijoh, kuri ,tį liitile- 
tiną leidžia, priklauso tarp kitų 
žinomas advokatas SUmufel Un- 
tėrmeybr* New Yorko meras La 
Guardia, žydų “Fbrverts’o” re- 
daktdrįuš Abrkham Cahan, advt 
Frank P. Walsh ir k.

Lapkričio riumeryjė įdėtaš 
Amerikos Jungtinių Valstijų že^ 
mėlapis su paaiškinimais, kur 
hitlerininkai tūrį savb organi
zacijos skyrius.

z ------------ -—
KARAS tR DEMOKRATIJA

moklhtijai butų ir referendumo 
vedimas karo kiaušiniui sprę
sti. Juk aiški?, kad -fašistiškos 
šatys refėreiiHumo nevartos. 
Vadinasi, kai' fašistai Užpultų 
kokių nors ramią šalį, tai de
mokratiškos šhlys turėtų per 
kėliš mėiiesiUs ginčytis, pirma 
negu nuspręstų, ką jos turi da
ruti.' Tai/ne demokratiškumas, 
bet “atsidėjimas ant Dievo Va- 
libš”. r

1

kobei. klnJja silpna?

“The

Jungtinių Valštijų kongrese 
yra įnešta kelios rezoliucijos 1, 
siūlančios, kad prie J. V., kon- 
štitūčijbš būtų pridėta pataisa, 
reikalaujanti referendumo prieš 
paskelbiant karą. Atstovų bute 
tokią rezoliuciją Įnešė Louiš 
Ludlow, o senate Rdbert (M. La 
Fdllette (pastaruoju laiku įteik
ta kongresui ir daugiau tų re
zoliucijų).

i Prezidentas Rooseveltas to
kiai konstitucijos pataisai priė- 
šinasi. Kieno gi tiesa: tų, kd- 
rie reikalauja referėtidumo, ar 
tų, klirie yra priešingi ?

Socialistų laikraštis
Milwaukee Leader” mano, kad 
karo .klausimą turėtų spręsti 
referendumas, , ir bara Roose- 
Veltą, ’ kuris su tuo nesutinka. 
Laikraštis sako:

“Tačiad 'jisai (prezidentas 
llooseVeltas) sakė, kad jisai 
tiki į demokratiją.

“Gal būt, jisąi bendrai į 
demokratiją tiki, bet jisai 
tikrai neparodė savo, tikėji
mo į demokratiją šiuose ka
ro ir taikos dalykuose. Visą 
laiką jisai stengėsi, kad nei- 
tralumo klausimas butų pa
vestas jo nuožiūrai, o Japo- 
nijos-Kinijos konflikte jisai 
tiesiog ignoravo įstatymą.”

, čia “The Milwaukee Leadėf” 
turi galvoje tą įstatymą, kukis 
įsako prezidentui, kai iškyla 
karas tarpe kurių hors sveti
mų šalių, paskelbti Jungtinių 
Valstijų neitralitetą ir uždraū- 
sti pardavinėti kariaujančioms 
šalims bet kurias karo medžia
gas arba skolinti pinigus.

Karas jaū seniai eina tarp'e 
Kinijos ir Japonijos, bet R00- 
seveltas šitą faktą “ignoruoju” 
ir nedaro nieko, kad butų s& 
stabdytas amunicijos 
mas i Japoniją ir Kiniją, 
tai Milwaukee’s laikraštis 
kaišioja pfezidpntui stoką 
kėjimo į demokratiją.

liet mums atrodo, kad 
“Milwaukee Leader” pasirinko 
nevykusį pavyzdį. Nes ar tas 
įstatymas iš tiesų yra demo
kratijai naudingas?

štai visi matėme, kaip apie 
metai laiko atgal jisai bityb 
pritkikytds Ispanijai: Amėfi- 
kos valdžia skubinosi sulaiky
ti laivus, kuriais buvo gabena
ma IšpahfjOš Respublikai gink
lai ir lėktuvai, nupirkti Ame
rikoje! Puikus “patarnavinUš 
dehioktatijbi”, af \nė?

kūomėt Išjphnijbš šukilėlihi 
gali gauti, kiek tik nori, amU- 
hicijoš iš italų ir vokiečių, tai 
teisėtąją! Ispanijos valdžiai hb- 
leidžiama jos net už pinigus 
nusipirkti! Ir Milwaukee’s laik
raštis nori, kad tas “demokra
tiškas” įstatymas butų dabgp 
pritaikytas Kinijai. Jisai,? L&* 
buh mano, kad prieš fašistus 
galima koVbti tiktai rezolidči- 
j'dmis.

i Abejotinas patarnavimas dę-

plauki-
Ūž 

pri- 
ti-

Čia

Suvalkijos ūkininkai
Budinta Vėlinį ukiuiukiį byla. — mpofemra žygių 

itakU. Zanavykai, kipšai ir dzūkai. — Revoliu- 
cija piiTrtiUttsia prasidėjo Suvalkijoje. —* žymus ra- 

iai, kurie yta kilę iš SuValki- 
ais ajįvhlkiečiai gali pasidi- 

IlUsdhiš buvo suhku savo įtakų SUvalki-

įtakh. — Zarthvykai, kapsai ir dzūkai

lytojai ir šiaip vbikij
jbš. Dalykai, kuri

joju praplėsti;

(MUŠU špėėialUUs korespondento Lietuvoje)
• ' . ■ * • *• K

Kaįlhė pi’iėš kiek laiko baigė- čius, Dr. V. Kudirka, Mačys-

t

vi&dib ŪtVėjais būdinga Vei-

religijos turi būti 
visose mokyklose, iš- 
mokyklas, įsteigtas 

kurių tevaif nepri-

Japonija palyginti su Kini
ja tai kaip vatlė, prieš jautį. 
Bet kodėl ta varlė jautį nuga
li?

Vienas Anglijos moksliniri- 
kAš, Bertrand Ruššėll, pagar
sėjęs sAvo raštais filošofijos 
klausimais, išreiškė tokią nuo- 
mbhę: Kinijos kultūra yra auk- 
šta-, bet ji yra atsilikusi mok
sle ir čia esąs' jbs silpnu
mas.

Jau seniai kinai sukūrė ci
vilizaciją, kurios da ir šiandie 
nėra pralenkusios Vakarų tau
tos. Ėet moksle kinai pažengė 
nedaug.

Civilizacija tai — t Ai kultū
ra, kurią . sukurė miestai. Ki
nijoje pradėta anksčiau staty
ti dideli mieštai, negu* bet ku
rioje Europos šalyje. Tie Ki
nijos miestai šiandie turi mil
žiniškus skaičius gyventojų ir 
nesuskaitbmus turtus. Bet kra
štas silpnas. Japonai kinus plė
šia ir šie iieštėngia atsiginti.

Bet pitmi&dsia Kiniją eme 
plėšti didžiosios Europos val
stybės. Pamačiusios, kad kinai 
labai turtingi; bet silpni, jos 
įsiveržė į tą\ kraštą ir? Įsteigė 
savo kolonijAš'kiekviename Ki
nijos didmie,styje. Tenai, atvy
kę iš svetingų kraštų, pirkliai 
daro puikų (pįznį, išnaudodami 
kinus.

Dabai- atejd kiti užpūolikai 
— japondi. Jie priėmė. Europos 
techniką, sūorgariižaVo didėlę 
arihiją pAgAl vokiečių ir iran- 

’ėūžy pavyždį — ir Kinija prieš 
jUOš bejėge.

Bėrtfarid Russell tačiau sa
ko, kad ir kinai pastaruoju 
laiku jau daug pasimokino' iš 
Vlakarų. Jie tūri pusėtiną Oro 
lAivyną; bloką vartoti naujo- 
viškūs gihklūš ir, kadahgi Ki
nijos gyventojų škUičiUš be ga
lo didėlis (4(10 įhilibhb žhio- 
iiitį!)į tai — “dar gali visko 
būti.”

LIETUVOS ŽINIOS
Kartais ir girta's protin

gai galvoja
ŠIAULIAI., — Tūlas šiaulie

tis Auguštks Bėniėtis lapkričio 
22 d; gėtokai Viename restora- 
he įkaūšb ir smarkiai svirdu
liuodamas žygiavo Pašto gat- 
Ve. Siaura pasirodė jam ta gat- 
Vė, užkliuvo (jis neseniai savi- 
Valdybės rūpesčiu čia pasodin
tus medelius, supyko, ėmė ir 
hūlaužė vibną liepūkę, keikda
mas, kam ji jam kelią pasto
jusi... Tuo laiku iš kito resto
rano taip pat išėjo du įkau
šę dfaugŪi AL Gautis ir feen. 
duozupai|is) kUriė pripudlč. prie 
Beniečio ir ėmė jį barti už me
delių Ihū&yrhą. BėšigihČyjūnt, 
jiedu nutarė Rbnietį “areštuo
ti”, griebė po parankių ir at
itempė hūdvadbh. Čia papa- 
feąkojo visą istoriją, o Juozu- 
baitis net susijaudinęs verkė: 

sėdiriaAi hiiestb įHfeddliųs, 
b tokie tipai-juos laužo... Už
darykit jį į kalėjimą!” Policija 
feeniėčiui už medelių laužymą 
šifrašė protokolą, o “tvarkos 
dabotojus” pasiuntė namo išsi-

si višAU ątVbjai's būdinga Vei
verių ūkininkų • sukilimo byla, 
ši byla buvo svarstoma1 kariuo- 
niėhės iėisrtie. Teismas Viešafe, 
tocfel daug kas galėjo bylos di- 
gos pasiklausyti. O ši byla bu
vo svarbi jau (it luo, kad nuo 
pėteitą ttietiĮ Vuivėrią įvykių 
prasidėjo viešėšhis it Stipresnis 
SūvHlkijUš ūkininkų brUždėji- 
rrias būvio gana tikrai it beša
liai aptašytas. Tėišme veik ne 
daug kas naujo teko išgirsti, 
kaip pas jus buvo aprašyta.

Pirmiaušia mėginsime išaiš
kinti, dėlko Suvalkijoje, o ypač 
Zanavikijoje ir Kapsijojė pra
sidėjo gana stiprus ūkininkų ju
dėjimas.

Suvalkija dėka anų laikų Na- 
pūleono žygiahiš i Lietuvą įgijo 
palankesnes ir bėnit kiek lais
vesnes politines gyvenimo są
lygas; Čia ir baudžiava anks
čiau, negu kitūr buvo panaikih- 

stipriai nesijautė, 
Lietuvos vietose, 
ūkininkai turėjo 
ūkių vienetus ir 

daug anksčiau išėjo į vienkie
mius. Todėl jau nuo senesnių 
laikų suvalkietis ūkininkas, za
navykas ir kapsas, o net ir dali
nai dzūkas ekonomiškai daug 
geriau gyveno už kitus savo 
brolius. Čia ūkininkas turėjo sa
vo savigarbą, savistoviau galvo
jo, ri'elėnkė prieš kiekvieną bet 
kokį ; Urėdą • ;galvą. Jis jau nuo 
'senesnių laikų visuomet gynėsi 
kitų perdaug išriaudojamas. 
Kiekviena proga jis mėgino at
virai savo balsą pakelti. Bet ne 
tik balsą ir kur reikia tą savo 
savistovumą atitihkUmū ir mo
mentui prideramu veiksmu pa
rodyti.

Štai kaip tik devynioliktam 
šimtmetyje nuaidėjo pirmieji 
EUropbjė revoliucijos aidai, ku- 
^ie pusėtinai sukrėtė visą Rusi
jos tūohlėtiiiį gyvenimą, Suval
kijos šviėsesnių ūkininkų vaikai 
pradėjo leisti nelegalų lūikraš- 
tį Prūsų Lietuvoje, “Aušrą”, vė
liau deihdkrktiškai vedamą “U- 
kininką” ir darbininkų laikraštį 
“Darbininkų Balsą”.

1905 metų rusų žemės revo
liucija taip pat pirmiausia su
tvaksėjo Suvalkijoje ir čia pa
siekė aukščiausio laipsnio. Ir 
tdėmfet Vbiverįų apylinkė išgar
sėjo sAvais Vėiksrhais. Vokiečių 
okūphcijos ftietu Suvalkija visą 
laiką buvo nerhmi ir vokiečių 
kabo laukb žandarams čia buvo 
daūgiausia darbo. Tik Suvalki
joje galėjo būti toksai vokie- 
čiktns šposas iškrėstas, kaip ša
lia vieškelio pakartas šuo, ku
rio dantyse buvo įbrūkta sekan
čio tūrinio raštelis: Dėl kaizerio 
vedamo karo betekau darbo ir 
duonos, todėl pasikoriau. Savo 
mėsą aukoju kaizerio alkaniems 
kareiviams, o taukus — tepti 

zkariuortienes girgždantiems ra
tams...

Kas žiho, kokiU pHėspauda ir 
Sauvalė viešpatavo vokiečių žan
darų okupacijos metu, tas gerai 
gali įsivaizduoti, kiek tai reikė
jo drąsos ir pasiryžimo ši tekį 
šposą iškrėsti! .

Jau nūo senesnių laikų Su
valkijoje buvo susidaręs ūkinin
kų tarpe gana žymus šviesesnių 
žmonių sluoksnis, kuris savo 
vaikus leido į aukštuosius mok
slus. Juk Suvalkijos ūkininkų 
mokslus išėję vaikai davė pa
grindą lietuvių visiems priimtai 
literatūrinei kalbai.

Prisimihkitn, kaip ką iš tų 
jau rtiirušių iriteligenlų. Štai 
kaip kas iš jų: Dr. Basanavi-

ta. ir ji taip 
negu kitose 
Suvalkijoje 
stipresnius

Kėkštas, Vaičaitis, Jablonskis, 
V. Kapsukas-Mickbvičius ir vi
sa eilė kitų, kurie kure lietuviš
kos minties istoriją! Jie dėjo 
pagrindus musų literatūrinei 
kalbai, jie davė pradžią musų 
poezijai, jie mezgė, statė Lietu- 
Vos politiliUm gyvehimui gaires. 
Tai vis zanavykai ir kapsai. O 
štai dar gyvųjų pavardės, ku
rie vienu ar kitu bildu stovi sar
gyboje Lietuvos ir pasaulio lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me. Trys broliai Aleksai. Vie
nas jų ilgus metus buvęs žemes 
ūkio ministeriu, kitas Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijoje pro
fesoriauja, trečias SSSR Mas
kvoje grindžia lietuvių tarpe 
komunistinę pasaulėžiūrą.

Dr. Garmus, žymus 1905 me
tų revoliucijos veikėjas, o dabar 
gydytojas praktikas ir žurna
listas. Gugiai, kurių vienas Įta
kingus ūkininkus, kitas žymus 
š. Amerikos lietuvių veikėjas. 
Broliai Vailokaičiai, žymus pra
monininką^ ir bankininkai, ži
nomi kaipo vien iš turtingiausių 
Lietuvoje. Valaičių šeima, kurių 
vienas Klaipėdoje mokytojas 
matematikas; Siručiai, iš kurios 
šeimos bene penketas moterų y- 
ra išėję aukštus mokslus ir da
bar Lietuvoje įvairiose Įstaigose 
tarnauja, o viena jų laisva gy
dytojos praktika verčiasi. Kuni
gas Skeltys ir kun. Birbilas, ku
rie pirmieji pramušė kelią į I- 
talijos saliziečių ordiną ir šitas 
vienuolynas jau dabar turi savo 
f iii ją Lietuvoje. Zanavykas Va
laitis ilgus metus Vilniuje gyve
nąs ir išvertęs kaip ką iš A. 
Mickevičiaus raštų', o taip pat 
Šilerio, Šekspyro ir ki'tus.

Trys broliai Klimai, kurių vie
nas yra Lietuvos atstovu Pary
žiuje, kitas agronomas ir tre
čias žurnalistas.

IŠ LIETUVOS
Mokiniai, nepriklau
są religinėms orga- 
nizacijoms, nepriva
lo mokytis religijos

Švietimo ministeris užklausė 
Valstybės tarybą nuomonės, ar 
a) galima priimti į vidurinę 
bendrojo , mokslinimo mokyklą 
jaunuolį, nepriklausantį jokiai 
tikybinei organizacijai, b) jei
gu galima jį priimti į vidurinę 
mokyklą, tai ar jis turi toje 
mokykloje mokytis tikybosv ir 
į th mokyklą įstodamas, laiky
ti iš tikybos egzaminus.

Valstybes taryba pripažino: 
a) Valstybės konstitucija lai
duoja piliečiams tikėjimo ir są
žinės laisVę (14 sth). Tad iš 
to išeina it tai, kad įstatymais 
Lietuvos valstybėje piliečiai 
nedali būti VferČlami priklausy
ti kuribš tikybihės btgUhizaci- 
još.

b) LiėttivOs valstybės kon
stitucijos 81 str. nustato: 1) 
kad religijos mokymas moky
klose yra privalomas, išskynus 
mokyklas, . įsteigtas vaikams, 
kuHų tėvai iiepHklauSo jokios 
tikybihės Urbanizacijos it 2) 
kad religijos tUri būti mokoma 
pagal reikalavimus tos tikybi
nės organizacijos, kurios pri
klauso mokinys. <

ė) Religijos mokymas mo
kyklose yra privalomas, išsky
rus mokyklas, įsteigtas vai
kams, kurių tėvai nepriklauso 
jokios tikybinės organizacijos.

Vadinasi, 
mokoma 
skyrus 
vaikams,
klauso jokios tikybinės organi
zacijos. _

Religijos turi būti mokoma 
mokyklose pagal reikalavimus 
tos tikybinės organizacijos, ku
rios priklauso mokinys, vadi
nasi, mokinys, kuris nepriklau
so jokios tikybinės organizaci
jos, jei toks mokinys butų mo
kykloje, kur religijos moky
mas yra privalomas, neturėtų 
būti mokomas religijos.

e) Religijos mokymas moky
klose yra privalomas. Tad re
ligijos, kaip privalomo moko
mojo dalyko, turėtų būti mo
komi visi mokiniai. Dėliai to 
kyla ' klausimas, ar mokykloje, 
kur yra privalomas religijos 
mokymas, gali būti mokinių, 
kurie, nepriklausydami jokios 
tikybinės organizacijos, netu
rėtų būti mokomi religijos. į 
šį klausimą veikiančiais įstaty
mais tenka atsakyti teigiamai 
ir dėl šių priežasčių: a) Valsty
bės konstitucijos 81 § yra nu
matyta mokyklų, kur religijos 
mokymas nėra privalomas, bet 
veikiančiuose, mokyklų įstaty
muose tokių atskirų mokyklų 
steigimas nėra numatytas; va
dinasi, veikiančiais mokyklų 
įstatymais, visiems mokiniams 
— tikybinių organizacijų pri
klausantiems ir tokių organi
zacijų nepriklausantiems—gali 
būti steigiamos tik tokios mo
kyklos, kuriose mokoma religi
jos; bet kadangi religijos ttf- 
ri būti mokyklose mokoma pa
gal reikalavimus tos tikybinės 
organizacijos, kurios priklauso 
mokihys, tai mokiniai, kurie 
nepriklauso jokių tikybinių or
ganizacijų, neturi būti tokiose 
mokyklose mokomi religijos;

b) tai kas pasakyta punkte 
“a”, ypatingai aiškėja iš to, 
kad . yra įvestas privalomas 
pradžios mokymas; jeigu ne
priklausą tikybinių organizaci
jų mokiniai negalėtų būti mo
kyklose su privalomu religijos 
mokymu, tai tie mokiniai ne
galėtų atlikti savo prievolės iš
eiti pradžios mokslą; tad, ne
sant mokyklų be privalomo re
ligijos mokymo, mokiniai, ku
rie nepriklauso jokios tikybi
nes Organizacijos, privalomąjį 
pradžios mokslą turi eiti mo
kyklose su* privalomu religijos 
mokymu, bet religijos jie ne
turi būti mokomi.

Todėl Valst. taryba ir 
rė:

a) 
1 nuolis 

binės 
jam kliūties būti priimtam į 
vidurinę bendrojo mokslinimo

, mokyklą,
i b) mokyfts tokiojfe mokyklo

je religijos ir, Įstodamas į ją, 
laikyti iš religijos egzaminus 
jaunūolis, kuris nepriklauso jo- 

. kios tikybinės organizacijos, 
neprivalo, (k)

nuta-

ta aplinkybe, kad 
nepriklauso jokios 
organizacijos, nesudaro

jau- 
tiky-

Peršovė mergaitę
TELŠIAI. — Lapkričio 21 d. 

Rubežaičių k., Telšių v., gy
ventojos žilevičlenės 15 m. 
amž. sūnūs revolveriu* peršovė 
tokio pat amžiaus tarnavusią 
pas juos mergaitę — piemenę 
iš Telšių m. Bronę LiČkUhai-

bc leidimo 
kurį žino-

žilevičiehe slaptai 
laike rlevolvėbĮ, apie 
jo jos sūnūs ir tų dienų, mo
tinai išėjtis iš namų, paginęs 
bevolverį pradėjo jį vartyti it 
Sėjęs į kambarį, kuriame Lič- 
tuhaltė prieš veidrodį šukavo

si saVo plaukus, jai sUšUkc: 
“Ar nori, kad nušalėčiau” I it 
tuo pat metu pasigirdo suvis 
ir Ličkunaitė čia pat sukrito. 
Atvežus jų į Telšių apskr. li
goninę ir buvo padaryta opera
cija. Sunkiai sužeisti jos vidu
riai. Nors tikimasi, kad nu
kentėjusi pagis, tačiau jos būk
lė labai rimta, (pk)
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Tai ypatingai 
kils lietuvių 
tusis gėrimas.
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kADA PANGfcfeSl kartaus 
GĖRIMO* PAREIKALAUK

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

Girk Savo, Bet ir 
Kito Nepeik

jaihb Grteiiai, Pigiai 
Saugiai.

Pirkit kumpius 
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Plačiau apie kitus kai

us tuo- 
Kas užsirašys NAUJIENAS - 
musų gražų kalendorių dykai

gyvenimą! Ką? 'tif tie 
ką Aš sakau, b til 

sau pro langą?!
Klir neklausysiuos, tik ta 
kad tamsta apie save kai

IStEld'tA 1887 MATAIS — 5d M ET V TOJ PAČIOJ VIETOJ 
TOKIAI-A-TIE— ^Ež?»

Ruta^
Toronto, Ohti

NAUJIENOS
SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

Linkiu, kad sėkahčią Kalėdų 
sulaukę 17 d. grubd. mlnėtuind 
r šveštiime hebehiiliU’dirtiė, bet 

džiaugtumės sava j a. teisėti val
džia. atgavę. O dabartihieinš 
“švogeriams” su “klika” puto
jai! tis šahi panas, kurį jie geHa 
minint šią dieną, lai virsta to
kioms pAt skaudžioms ašatoihs* 
kokias dabar lieja ‘jų” skriau
džiama liaudis.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NaUJIENUS
1739 ŠOUTĖ ttALSTED - ST.

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien niio
8 vai. ryto iki 8 vai. lakato

Visus Naujienų skaitytojus 
ir bendradarbius sveikinu Kalė
dų ir Naują metij šVėiitėhliš.

A* Ffbnzėils

Ar Komunistai Yra NtioMt|š Vienybe 
Reikale

NA U J IENŲ ■iv'iii ru.i’^n f^iii
KALENDORIUS

patikim* vaiat*.

Skaudėjimas muskulu beAt kurioj 
dalyje kūno greitai palėh*>

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

Mrs.
Ryan, 
duktė 
kuri paprašė panaikinti jos 
užvestą perskirų bylų su 
turtuoliu Thomas Fortune 
Ryan II.

Atidargs namus 
tUfižbfftikams

Supilstytas b u to
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

Ne ten buvo taikyta
BitsiūVds buvo nepatenkift- 

taš savo mokinuku:
— Visų diėhų Valgyti tti gd- 

li! tfet kai dirbti teikia, tAi sė
di šUšItrAUkęš; tii ėsi tikras 
tinginių pantis ir toks biiši vi
są savo 
kiaušais 
žiuH

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

' ŠIAULIAI-. — ArtiftiUUfeid 
laiku Šihūlių PattOhAtb drau
gija atidarys įhiešte namus — 
pHbgiatidų , Vadinamiems “bez- 
pfiž'pfhikahiš”, Uufių nemaža 
Valkibjaši gatvėmis, vagišiauja 
ir iš jatmų diėhą gėtida. Friė- 
giaii*dai prižiūrėti ir vaikams 
mokyti draugija dabar ieško 
Hrttto pedagogo, kuris sutiktų 
bž pilną išlaikymą ir įSO lt. 
mėnesinės algos tą darbą dirb
ti. Kaip tik tokį pedagogą šu
tas, tuoj bus išnuomota patal
pa ir jam bus pavestas visas 
brganizauiiiis darbas. Patrona- 
to draugijos pirmihinku šiuo 
metu yra adv. I. Urbaitis, -Fa- 
gyžių g. 93. (a)

Krutinės slogos, kurios galį išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng

vėja greitai, pavartojus raminančia* 
šildančia Musterole. Musterole NĖ
RA tik tiestis. Ji m “eountetdr- 

ritant”; padėdinti Skatintą ištrink- 
Si. Vartojama milionų per 25 irttetus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose. . -

17 d. Gruodžio Paminė 
jimas

Bet ar taip pasielgė komunis
tai t Kur tad! Musų komunistai, 
turėdami vajb savo laikraščio t. 
y. “Liaudies Ėalso”* matyti* ne
norėjo pakenkti mihlmam vajui, 
todėl nubėgo į “Vilnį” ir per 
tą kabinėjasi prie “Dailės cho
ro” atlikto programo. J'ėigii jdii 
kritikuoti “Dailės” ohbtą Už tai* 
kad Marselietės rheliodijai bUVO 
pritaikinti kiti žodžiai* tai jau 
tik nekomunislartis, kurie nUb 
panašių dalykų patys nčta lais
vi! Dar daugelis Torontu lietu
vių gerai atsimena kaip buvęs 
“Bangos” choras dainuodavo: 
“Ilgai miegojo prolctatas”, ku
riai meliodija buv'O paimta iš 
Lietuvos “PavasAHhihkų” dai
nuojamos dainos — “Užtrauk
sim Naują Giesmę Broliai”!

Taigi, jeigu komunistai butų 
patys laisvi nuo panašių “sko
lų”, tai butų visai kas kita, bet 
dabar jie neturi jokibs moralės 
teises kabintis prie kitu, kUO- 
met jie patys taip elgiasi! Vie- 
hok šis Toronto komunistų pa
sielgimas dubda progos manyti, 
kad dar ims nemažai laiko ko
lei Toronto komunistai išmoks 
toleruoti ir kitų sriovių paren
gimus!

štai 11 metų bėgyje, dauge 
liui išguitiems ziš gimtojo kraš 
to, tenka minėti 17 d. gruod 
dar su lindėsiu, nes esmėj 
sų krašto gyvenime labai 
žai kas tepasikeitė.

Visi karo stoviai, lauko 
ftiai, karo cenzui’h

minti: Jau laikas suprasti* kad 
tokiais budais mes niekuomet 
neatsieksime vienybės. Supran
tu gerai* kad jums nemalonu 
girdėti jūsų pačių vienminčių 
upraeities stambios klaidos, ku
rių dėka Ir šiandieninis fašiž- 
maš randa. sau gerą dirvą bu- 
joti. Bet jeigu nokite būti dar
bo klases ištikimais nariais* tai 
heyHvaibte te bijotis nes pa
tarti saiw( “tierifeu valiau tiasu 
hiėtate/’

Viste; tlNaujteteįu ftdaktijai 
ir adfriiteStaltijte; taipgi Viski 
iietUVilįt iteivijai;■ kili1 ji HfebU- 
•ų( linkiu linksmu kalėdų svai
gių it ku'oiaittiiiigiteišių Naujųjų 
Mėtų. O; Ji,

Jau keliais atvejais buvo mi- 
hėta apie įteiktą detroitiečiartis 
UoVaną — tortą, ir visuomet 
buVo klaidingai. Nors žemiau 
mihimos moterys gal ir pyks 
fent manęs, bet aš noriu patai
syti klaidas, ir pasakyt kad tą 
tortą padovanojo L. Frenzelie- 
hė ir O; Indrelienė, todėl joms 
Ir kreditas priklauso!

—Gerai žinąs

TORONTO* ONT. — Perskai
čiau “Naujienose” k. L. ž. Sky
rių* iš 'gruodžio mėn. 15 d. š, m. 
“Dalyvio” aprašymą drg. J. V. 
Stdsono prakalbų, kur pažymi 
komunistų užsipuldinėjimai ant 
L.D.D; organizacijos, kam pa
staroji rengė “N.” redak. P. 
Grigaičiui prakalbas ir bendrai 
kūle tridkšmą baubdami kaip 
keturkojai. Ir tai netvarkai kel
ti vadovavo ti^ys žymiausi ko
munistų lyderiai Kilikevičius, S. 
Žukauskas ir Janauskas. Ka
dangi mdn teko minimus asme
nis pažinti, kuomet jie lankėsi 
Toronte, it net girdėtųjų .kal
bas, kuriose jie save užsireko
mendavo kaipo geriausi vieny
bės organizatoriai; tai tas mane 
stebina, o kartu ir sukėlė abe
jonių, ar komunistai išviso yra 
nuoširdus vienybės ir demokra
tijos, troškėj ai?

Juk dtg. P. Grigaitis netik 
lietuviams, bet ir kitataučiams 
ddibinįnknms yra žinomas, kai
po energingiausias kovotojas už 
darbininkų teises ik. demokrati
ją. O dtg. J. V. Stilsonas nela
bai seniai pačių komunistų bu
vo garbinamas gal tik dėl to, 
kad tuomet ir drg. J. V. Stil- 
sonas niekino demokratiją kar
tu su komunistais, o dabar jis 
jah sutinka* kad demokratija y- 
ra reikalinga. Bet komUnistai 
dabar irgi jau agituoja už de
mokratiją. Tik, skirtumas tame, 
kad jie demokratijos pageidau
ja kitose šalyje, bet J. Stalino 
diktatūrą jie garbina’ geriau ne
gu demokratiją,

liet brangučiai, jeigu jums 
Laisvė ir Demokratija tik ten 
reikalinga, kur jus patys nesa
te prie valdžios vairo, o kur pal
tys va’ldot, ten jus socialistus ir 
kitus pažangiuosius laikote ka
lėjimuose ir dar šaudot, (žino
ma ne j lįs kanadiškiai, bet jus 
džgyrėte anųjų smurtą), tai 
jums draugai, geriau tiktų- vie
nybe su fašistuojahčiu elemen
tu. Ir jie sako, kad jų valdomo
se šalyse esanti pavyzdingiausia 
demokratija. Taigi dlauguč ai, 
dpsisvarstyki't, ar jums bus pa
togu susivienijus su tais, kurie 
laisvės organizacijų, susirinki
mų skaudos ir žodžio reikalau
ja visur, neišskiriant ir Sovietų 
Rusijos? Gana tų klaidų, kurių 
jums patiems yra geda prisk

Apie lietuviškus 
kostiumus

“L. Balse” • Nr. 202* Repor
teris aprašydamas praėjusio 
koncerto įspūdžius, pažymi: 
Dar viena naujienybė, tdi drau
gūs buvo apsirengę tautiškais 
rūbais, kas pirmą kdhtą pasi
taikė, Toronto lietuviškame pa
rengime”. Rep. turėjo pasakyt 
— komunistų lietuvių tarpe, 
nes kitų Toronto dr-jų mote-

Jau vienuolika' metų pasibai
gė, kai lietuviška fašistų “g'en- 
gė” sudrumstė ramų gyvenimą 
Lietuvos žmonėms, akiplėšiškai 
ginklų pagalba nu versdama tei
sėtą žmonių rinktą valdžią. Ne
vienam dar tuo laiku gyvenu
siam Kaune, prisimena' las ne
malonus vaizdas ir nejauki ap
linkuma, kuomet rytojaus die
ną po perversmo Kauno gatvė
mis triumfavo iš džiaugsmo 
naujieji ^gaspadoriai”. Nors jie 
ir džiaugėsi, bet Visas džiaugs
mas slėpėsi baimingai po gink
luota priedanga, i nelyginant 
kaip kokie'••žiaurus* plėšikai, ku-

Sveikinu • visus Draugus ir 
Pažįstamus* senovės • palikimu 
— Kalėdomis. Sveikinu ir tuos, 
kam mano žodis x nesvarbu. / D 
didžiausius linkėjimus, tai duk- 
rŲkėi Virginijai. Lai tavo mik
lus pirštukai, nepailsta Kalėdų 
dainos melodiją skambinę...

TauHnskąs, 
Toronto, Ont.

Ptoduct of . . . .SOProof 
ational Cordial Co., Ine.

CHICAGO. ILL.

Bby plovės vrith 
it savęs

Toronto kbmunistinės minties 
draugai labai myli savo paren
gimus išpusti, ir padaryti juos 
stačiai gigantiškais. Bet tuo pU- 
čiu, kitų srovių parengimus nę- 
rima paneigti.
, Labai negražiai T oronto ko
munistai pasielgė, aprašydami 
“Vilnyje” .Dailės choro pasiro
dymą Toronte! Reikia nenuž- 
miršti, kad Dailės Choras nebu
vo pirmas Toronte su progra
ma. Torontą iš Detroto pirmiau
siai atlankė kokios tai parapi- 
jbs choras ir praeitais metais 
komUnistų kontroliuojamas ro
dosi “Aido” choras. Kaip vie
niems taip ir kitiems* iš meniš
ko taškaregio žiūrint, buvo ga
lima gana daug ką prikibti. Bet 
mes gerai žinojome, kad tie cho
rai daugumoj susideda iš pa
prastų darbininkų, todėl mes ir 
vertinome juos taip. Antra juk 
jie buvo svečiai ir kaipo sve
čius mes ir pagerbėme juos, vi
sai nutylėdami visus meniškus 
trukumus!

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kąd pačios Nąujienos 
yra naudingos;

MASTER W1NMW SHADE CO.
* J. Vondrak Tfel. Lafhyette 45R0
Uždangalus Padarom ant Užsakyrtio 

LAZDAS . . . MES nuMiėrūojam ir užkaUinam 
s, NAMaMš Ir MokYKLoms venetian blinds. 
^EsT 47tK STREET (ARTI W00D ST.)

tJŽ 10 CENTŲ
Prisiųskit savo užsakj 

jaus, 
gaus

TORONTO, ONT 
dienį, 19 d. gruodžio mėn., Ko
mitetas Lietuvos Demčkratijai 
AtsieigtI, suruošė 1926 m. gr. 
17 d. perversmo Lietuvoje, pa
minėjimą.

Į programą įėjo: įžanginė to 
vakaro vedėjo A. Kavoliuno 
kalba; Brogos platesnė apžval
ga to perversmo siekių* pasek
mių ir pabrėžimas žuvusių au
kų ; M. Guobos pranešimas iš 
suvažiavimo, kurį ruošė drau
gija už Taiką ir Demokratiją; 
A. Frenzelio raportas iš pus
antrų metų šio komiteto dar
buotės; A. Kuniučio, kaipo iž
dininko raportas; rinkimas 
naujo komiteto; eiles, pasakos 
O. Indrelienės ir veikalas: “Šei
myninė Laimė”. Kaip matos, 
programas gana platus ir lai
ko gerokai ižžėmė. Beje, dar 
buvo ir priėmimas rezoliucijos 
prieš Smetonos valdžią.

Vakaro pirm. A. Kavoliunas, 
pabaigoje savo kalbos, kurioje 
nurodė reikšmę ir reikalingu
mą šio paminėjimo — papra
šė publiką pagerbti žuvusius 
už demokratiją atsistojimu. •

Kiek keistą* įspūdį, sudarė 
Broga, .pasakodamas apie visus 
sušaudymuos Lietuvoje. Rodos 
netinka jam ta kalba ir tiek. 
Tarytum, kad nė jis pats sa
vais žodžiais netiki.

O tai dėl to, kad jis yra ko
munistų šalininkas ir kuomet 
jis kitais kartais pareiškia sa
vo mintis apie Rusijos šaudy
mus, tai jie žinoma skamba vi
sai kitaip — sušaudytųjų pa
smerkimu. Tokios prelegenci- 
jos vieton turėjo būti skirtas 
žmogus, kurio sąžinė gryna 
nuo pasitenkinimo kieno nors 
žudynėmis! Kurio širdy nuola
tos skamba šūkis: šalin mir
ties bausmė! Nežiūrint kur ir 
kokioj šaly ji nebūtų. Ten tu
rėjo kalbėti žmogus 
kratas 
bėtojus, manau praneš kiti ko
respondentai.

Veikalas buvo gan sklandžiai 
suvaidintas. Taipgi deklamaci
ja O. Indteliehei gerai

teis- 
šlykštųs 

politinis terdbaš ne tik nepanai- 
kihti, bet daug labiau sustip
rinti ir vygdomi už Ihengiausius 
nlisikaltimUs. t)atig stropiau 
persekiojamos politines partijos, 
kurių nariai pudOiiii kalėjiihuo
sle, arba vargsta kui* ttors iš
guiti į svetiihą šalį. Apie ko
kius ilors rirtllesnitls pašikėiti- 
ttids netbnka hei kalbėti, nes 
jtį nėra. Prie jų įgyvendinimo 
keikia tinkamai pasiruošti, pa
gilinti žvilgsnį į dalykų stovį ir 
sudalyti realią ir Sąmoningą jė
gą* kuri, laikAmš atėjus, be jo
kių abejojimų pakeitimus į'vyk- 
dins. šiandieną Lietuvos liau
džiai, daug nuken. ėjusiai, šis 
laikotarpis buvo kaip mokykla* 
kuri nors ir brangiai kainavo, 
bet už tdi įgyta-daug žinių ir 
patyrimų, kUridos vykdant ir 
nenuilstančiai tęsiant kovą sd 
fašizmu, ne šiandien tai ryt pri- 
seis sava ranka tvarkyti Lietu
vos reikalai!

[ACAi^-NAUJIEnV Foto!

Mayme Cook Masters 
29 m 

iš Monarch

to mayonfifiisfc
Choice ingredi- 

*bts whipped to 
imazing creami- 
ffess i n the 
traft Mir- 
ibi> Whip 
thachine. * ** «

rys jau po kelis tautiškus ko
stiumus sudėvėjo.

• — Frdnces.

Firetendėr Stokefš PROŠPECT 9214 Firetender Stokers 
. 'A t ■ #=« i . . t s * , *.Siūlo Šias Ekonomijos Anglis

_______  , _TAKSAI JSkAlTYTI , __________

“Amnestija”
Kai 6 d. gruodžio* Toronto 

miesto majoru tapo išrinktas 
R. Day ir jo namuose susirin
ko būrys jo draugų, kad jį pa
sveikinti. Bet štai kas įvyko: 
Viena ponia pastebėjo, kad iš 
moterų puošimosi kambario iš
ėjo vyras. Ponia patikrinusi 
savo ridikiulį, pasigedo pinigų. 
Pakilo triukšmas ir šeiminin
kas, naujasis majoras. R. Day, 
sučiupo prie durų vagį ir at
ėmęs iš jo pinigus, liepė jam 
nešdintis, visai policijai apie tai 
nepranešdamas. Ta sensacija, 
buvo plačiai laikraščiuose ap
rašyta. Rytojaus dieną, majo
ras pareiškė, jog pirmutinis 
žygis jo darbuose, tai bUs, ap
saugojimas miesto nuo plėši
ką. Ar jo namuose buvo apsi
lankęs tikras vagis, at tik ge
rojo “tėtes” defnonstracija — 
spręskite patys.

\ — perfėct
for tookingl

S Kmft Affiefricaii has a riiėHow, 
full-flavorcd richneas that makea 
it perfect for aandwichea. And for 
cooked diahes yod.cah depend on 
this American Cheeec to mėlt 
perfecdy.

WESTERN TtfeNTUCKY LUMP
Už toną ...... ..... .........................
FRANKLIN ČOUNTY EGG
Už toną .......    t.

—...... .................... ryvt'1 "" ........... " -"T"1 1'" 'XI
SPECIAL STOKER NUT CC 9Č
Už toną .............................. .......................
WESTERN KĘNTUCKY MINE RUN 0fl
Už tortą .........       '_________ ■. > «> t, ’ r t i, į, > V t , t .. u« , i'.'-,; ; \ .

PAIN-[XPEUER

POH’T 
NEGLECT 
ACOLD
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SPECIALUS

INTERNATIONAL

Šmotų

Kvotč

randasi

Rast

DAMEN pas
TIKTAI Už

Setas

Serga B. Murauskas

DIRECTORY

Doris

JUOKAI
Nepasisekimo filosofija

Profesorius

RESTAURANTAI

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Miestas Valstija
(Adresas)

Kupono Nr, 9 Gruodžio 22 d.

suknelė. Joje išrody- 
jauki. Sukirptos mie- 
40, 42, ,44 ir 48 colių

užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 

atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną

TARP MUSŲ 

BIZNIERIŲ

4603

“Faun”
Design
Gražus

ekspresu.
pastebėki t
tabeli

Gavo 
Pei'skiras

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

ĮSITEMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos 

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $£.75 

su 6 kuponais

John Drong, 31, su Antoinette 
Ncvickas, 21

Mrs. Chamberlin ir sūnūs, 
kurie irgi buvo automobily, 
bet išliko nesužeisti.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

George Sajkowski, 22, su Lil 
lian Sluka, 1;

Pete Belsl^
Nelson, 18

John Shumilo nuo Catherine 
Sfyumilo

Yra daug 
zuikių, overii), stirnų

nebebuvo, tik var- 
buvo galima ra- 
rašalą įgerdavo, 
reikėdavo pradėti

PIRKIT KUMPIUS
IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO

Jai sergant biznį prižiūrėjo 
vyras ‘Domininkas ir sūnūs.

Rep. B. P.

PALAGUT PAGELBA CEi
LIGONINĖJE ___  T*'

PALAGO PAGELBA $»|
NAMIE už .......... ...............

ekzamtnavimas /<•
OFISE .......... ...................
DOUGŲAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzle Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

Vėliau bėtg 
rasta ne

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę, dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami, tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

tavem savininkų, švogerį ir 
sesutę Bessie Srubienę.

Iš kalbos su drg. A. Bago- 
čium teko patirti, kad gyvena 
340 mylių nuo Chicagos. Sma
gu gyventi vasaros metu: žaliuo
ja miškai, čiulba įvairus pauk
ščiai, o žiemos metu prasideda 
medžioklės sezonas 
žvėrių 
ir meškų, net ir lietuviškų šeš
ku. Senas Petras

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria (ietuvos banl»

eJack Laydon, ^2 m., 6323 
So. Richmond St., užkluptas su 
vogtu taksikabu4 gasolino sto
ty prie Archer ir California 
gatvių, bandė išsitraukti revol
verį, bet policistas Patrick Mc- 
Mahon iš New City policijos 
stoties, buvo greitesnis ir Lay- 
den krito peršautas. Už kelių 
valandų jis mirė ligoninėj.

ALFABETO 
TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musy skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti (vairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančią čia 
skelbimų negalite susirasti ko icš- 
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chieago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No-----------
Mferos ________  per krutinę

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Piešimas iš gamtos
— Ką tu ten pieši, Jonuk?
— Ožką pievoje.
— O kur žolė?
— Ją ožka nuėdė.
— O kur ožka?
— Ar manai, kad ji viską 

nuėdus bepasiliks pieyoje?

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., Chieago, III.

DAILY
BUSINESS

Balienė Sveiksta
ENGLEWOOD — Kaip žinia, 

Barbora Balien, 6558 So. Mor
gan St., buvo gerokai ligos pa- 
liesta, ’ tačiau būdama daktaro 
ir namiškių geroj priežiūroj, li
gą nugalėjo ... Dabar ji vėl 
grįžta prie pirmykščios sveika-

B. Murauskas, kuris su savo 
žmona tuii • barz<į.;skutyklą ir 
grožio salioną prie 4182 Archer 
Avė., prieš kelias dienas stai
biai susirgo ir liko paguldytas 
:v. Antano ligoninėj, kur jam 
padaryta apendicito operacija.

Po operacijos ligonis jaučia
si geriau ir dar prieš š»e..tjs 
šugryš namo. —B.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

i, kurioj įvyko 
po clcvato- 

A^-piktadarių auto- 
B—jiems pastojęs 

automobilis, 
; kryžkelės

Reikalauja
Perskirų

Magdialene Geske nuo 
mond Geske

Pasakyk man, 
mielasai, kaip iš viso • galima 
neišlaikyti egzamenų? ✓

Studentas, pasižiūrėjęs į pro
fesorių : — Kadangi atsakinė
ti yra daug sunkiau, kaip klau
sinėti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
•’ t I ' ' ' ' ' f ’ )<
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida I.td., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų 

. šmotų ROGERS 
Sidabro Setai( I Tiktai po 990 už
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

BIRTHDAY PAĘTY 
Kalėdų Vakarą, Gruodžio-Dec. 25 d., 1937

P. EVA MUSNECKIENĖ, jos gimtadienio proga, užkviečia visus 
pasilinksminti į 

WALLACE TAVERN 
3427 South Wallace Street ,

Visokie gėrimai, gardus užkandžiai veltui ir gera muzika šokiams.
EVA MUSNECKIENĖ, Savininkė. <

Didelis Ačiū “Naujie
noms” Už Kalėdų 
Prezentą!

Tikrai smagiai pasijaučiau, 
kai visai netikėtai aplaikiau iš 
“Naujienų” puiki dovnėlę, t. y. 
amžiną plunksną-fountain pen. 
Man senoji jau buvo palūžus ir 
vienos dalies 
gais-negalais 
šyti. Tiesa, 
bet kuomet 
rašyti, tai turėdavai labai daug 
braižyti • pakol pasirodydavo 
rašalas. O dabar, naujoji be jo
kių “periškadijimų” dirba. Tai
gi, tradicinė metų šventė ir man 
davė džiaugsmą. Nežinau, ar 
prieš gerą ar prieš blogą. Vei
kiausiai prieš gerą. Ačiū “Nau
jienoms” R. Šniukas

John Kovai, 23, su Gelen Gar 
Jas, 18

• Daugiau kaip pusę leno si
dabru Bennett Mfg. Co., 6532 
S. Menard Avė.,’ išdalino savo 
darbininkams. Kiekvienas 250 
darbininkų gavo nuo $5 iki 
$300 sidabriniais doleriais bo- 
nusų, žiūrint ilgumo jo tarny-

No. 4603—Augesnei moterei graži 
ir elegantiška 
šit plonutė ir 
ros 34, 36, 38, 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-

Išvyko Floridon 
žiemai

Anksti šįryt Floridon išvyko 
W. F. ZUle-Zaw.ew.cz, nuo 
6556 South Talman avenue. Jis 
ten praleis visą žiemą. Linkime 
,am kuo geriausių atostogų. R.

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tik i 
avernus. Ten ir rei
kalaukit.
| kitus miestu* ta
verna ms orderius pa- 
siunčiame
Pirkdami 

musų

Kryžkelė 
persišaudymas 
riumi. 
mobilis 
kelią policijos ; 
C—sustojęs prie 
Chamberlin automobilis. W 
—šalygatvis, kuriuo peršau
toji Miss Cepa ‘ ėjo namo. 
Persišaudyme abu -policis- 
tai, Chamberlin ir Miss Ce
pa liko sužeisti, bet pikta- 
riai 
vieną piktadarių 
gyvą, o kitas yra gaudomas. 
Spėjama, kad jis liko su
žeistas kitame susirėmime 
su policija prie 542 Culler- 
ton Avenue.

Turime didelį mėsos 
pasirinkimą

) ' ■ X \ . I ■

Artėjant Kalėdoms— 
šios bučernės savinin? 
kas, John Waizdžiu- 
nats, turi didelį mėsos 
p a s i r i n kimą, kaip 
jautienos,1 kiaulienos, 
taip ir visokios pauk
štienos, ypatingai pir
mos rųšies kalakutų. 
Nepamirškite šios lietuvio bu

černės adreso.
4214 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 4247

žienė iš Carter, Wis 
Chicagoje

ENGLĖWOOD
tę laiko Chicagoje viešėjo An
tanas Bagočius, tavern—“road- 
house” savininkas ir Mrs. Ve
ra Svežienė, taipgi “roadhoutee” 
savininkė, abudu iš Carter, 
Wis. valstijos. Jų visitas į Chi- 
cagą buvo greitomis ir liūdnas, 
nes gavo telegramą, kad mirė 
švogeris Matėušas Kunevičius 
(gruodžio 11 d.) palaidotas 
gruodžio 16 d. švento Kazi
miero kapinėse.

Wis. valstijos svečiai dau
giausiai laiko praleido pas My
kolą Sriubą, 543 W. 63rd Si.,

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve- 
žam į 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

PERŠAUTI . PERSIšAUr 
DYME SU PLĖŠIKAIS. — 
Auto m o b i 1 istas Sidncy 
Chamberlin ir praeivė Miss 
Stclla Cepa, kurie buvo 
peršauti policijos persišau
dyme su piktadariais ker
tėj Milwaukee, North ir 
Damen gatvių.

Sėkmingi 
Biznieriai

K •

T0WN OF LAKE — Jau ne
toli 15 metų kai 2 broliai Gre- 
goravičiai užlaiko geležinių 
daiktų krautuvę vadinama Peo- 
ples Hardware and Paint Store, 
adresu 1901 W. 47 st. ‘Juodu 
yra jaunesnės kartos lietuviai. 
Sugeba gražiai varyti minėtą 
biznį, palaiko gerus santykius 
su lietuviais ir, reikalui esant, 
peremia jų kulturinį veiklą.

Reikia pasakyti, kad pp. G(re- 
goravičiai prieš tai yra buvę 
kitokiam bizny apie šešetą me
tų, tad iš viso juodu jau virš 
20 metų kai bizny./

Rep. B. Ų.

Gera ¥ieta Pirkti 
Kalėdų Dovąnąs

BRIDGEPORT — Bridgepor- 
tiečiai gerai žino, kad Juozo A. 
Rizgeno auksinių-sidabrinių bei 
muzikalių daiktų krautuvėj, ad
resu 3249 So. Halsted St., vi
suomet ras didelį pasirinki
mą būtent; auksinių, deimanti
nių ir sidabrinių žiedų, viso
kių laikrodžių ir kitokių ver
tingų kalėdoms dalykų. Dabar 
prieš kalėdas visų prekių kai
nos yra nupigintos. Tokiu budu, 
niekas nepadarys klaidos pirk
damas kalėdines dovanas 
auksorių J. A. Rizgeną.

Rep. B.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS 
1739 S. Halsted 
Chieago, III

Norint įsigyti 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
sėtų, ar dėžę —- i 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštų, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms .padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Dr. S. Biežis Paskirtas 
Dr-jos “Lietuvos Ūki
ninko” DaktaruKvo- 
tėju

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
laike Draugijos. “Lietuvos Ūki
ninko” prieš-metinio susirinki
mo senoji valdyba buvo vienbal
siai užgirta ir dar prie jos bu
vo paskirtas Daktaras 
jas, draugijos narys, 
Biežis, kurio ofisas 
2201 W. Cermak Rd.

Fin

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Lųng A ve. 

Tel. Rep»h1ic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 

. . urnas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus į ar Dauginto

• Keturioliktas kūdikis, Ed- 
mund Wozniak, mirė nuo pa- 
jlaptingos viduriavimo ligos, ku
zi pasireiškė St. lįlizabeth ligo
ninėj. Jis jau buvo pasveikęs 
r buvo parvežtas nąmo, bet 
paskui vėl atkrito? ir sugrąžin
tas ligoninėn neužlgo joj minė. 
Ligos priežastis, d‘-Jr nenustaty
ta, nežiūrint dedamų didelių 
pastangų.

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri 

Gerkit Lietu
Krupniką st

I
A. R. PATRICK i

(PETRIKAS) @
Turime Didžiausį Pasirinkimą Kalėdinių Dovanų w

VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ J
Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės, 

Smulkus Daiktai ir t. t. v 
Virš 15 Meitą Teisingo Patarnavimo ' ©

2806 W. 63rd St. Tel. Hemlock 0220 |

ARCHER 
MEAT 

MARKET

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
. iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą*su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 
nims. Dvylika setų 
nsmenu.

72 gabalus dėl 12
Su 6 Kunonai

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 

„ Žmogui

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir-lg^| 
mos rųšies su moder- 
niškomis užlaidomis fcgB&ĮĮjįi 
Hollyvvood šviesomis. I
Darbas garantuotas. 

420 W. 68rd ST
Tel. ENG. 5888-5840

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We«t Šiai Street 
A. A NORKUS, Savininkas 

Tel Victory M70 *
- . - ----------------X . r - ..................

VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE
RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG — 
prieš vartos.

PETE YOUNG 
UŽEIGA

Fj

4»

Zaw.ew.cz


Vincent Bulauskas
V. Bulauskas nupirko 

černės biznį iš p. Stasiūlio, 3300 
So. Union Avė., Daučiūno na-

Trečiadienis, gt. 22, 1937

CLASSIFIEDAuS

bu-

FURNISHED ROOMS

pir

paskutinių

ant N.
Walton

P. Malis paliktas pirminin
ku 1938 ipetams

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, antros lubos, be valgio. Pa
vieniam vaikinui. Marųuette Parke.

2540 West 70 St.

Heli) Wanted—Male-Female
Oarbininky Reikia__ ______

REIKALINGA MOTERIS prie na, 
mų darbo—taipgi vyras dėl porte
rio. Stella Malinauskas, Blue Grove 
Tavern, Willow Springs, 111. 1 block 
West of Kean bn Archer Avė.

ant N.
W. Courtland

LIE- 
VAL- 

M.

So.
Pp.

Miscellaneous 
{vairus *

Tel. Victory 4965
. STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. « ]

BR1DGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Stieet

__ _____ For Rent_______
RENDON 4 kambarių FLETAS, 

naujai išdekoruotas — pečiais Šil
domas — renda $15 į mėnesi.

3302 So. Union Avė. 2-ros lubos 
užpakaly. YARDS 1829.

Iš Lietuvių Tautiško 
Demokratų 
Kliubo

Nauji Lietuviai 
Biznieriai Bridge 
porto Kolonijoje

Chicagos Lietuviai 
Pirkę-Pardavę 
Namus

Lietuvių Tautiško. Demokra
tų Kliubo metinis posėdis įvy
ko 17 dieną gruodžio Vengel1- 
ausko svetainėje, 4500 Talman’me# pp. stasiuliai, darę pelningą 
avė. Posėdį atidarė pirmininkas biznį per daug metų, nuvargo ir 
p. Malis. Kliuban įsirašė ketu- nusipirko nuosavą namą, 
vi novioi fnm “iii iv LIy* jri nauji nariai, tarp jų ir Dr. 
p. Miller, akių specialistas, ku
rio ofisas randasi ties 7019 S. 
Stony Island avė. Toliau, ap
svarsčius kliubo bėgančius rei
kalus, eita prie valdybos rinki
mų 1938 metams. Išrinkta t’e 
patys senieji, tai yra, pirm. Ma
lis; pirm, ragclbirinkas £?mec- 
kis; nutarimų raštininkas — 
poni£ Badžius; finansų rašti
ninkas — A. Černauskas; iždi
ninkas — Urbonas; iždo globė
jais p. Urbonienė ir panelė Za- 
meckaitė.

Kliubo posėdžiai įvyksta kas 
trečią penktadienį kiekvieno 
mėnesio Vengiliausko svetainė
je, 4500 S. Talman avė.. Pirmi
ninkui Maliui priklauso nsma- 
žai kredito. JEm pirmininkau
jant per šilus metus, kliubas 
paaugo turtu ir nariais. Kliu- 
biečiai, matydami jį nepava
duojamu, išrinko ir ateinan
tiems metams, nors p. Malis ir 
atsisakinėjo iš pirmininko vie
tos, nurodydamas įvairių prie
žasčių. Bet kljubiečiai vistiek 
pastatė ant savo.

Kliubo narys Kriščiūnas pri
davė laišką nuo “Pirmyn’’ cho
ro, kuriame kliubo nariai buvo 
kviečiami dalyvauti bazare, ku
ris buvo rengiamas choro nau
dai 18 ir 19 šio mėnesio Lietu
vių Auditorijoje. Laiškas buvo 
priimtas vienbalsiai ir po trum
pų diskusijų nutarta dalyvrųt’’.

Kliubas*.‘rengia ' naujų metų 
pasitikimo'vakarą Tiškevičiaus 
sVetalnėje^ 2943 W. 71 St. Vi
si kliubo nariai kviečiami daly
vauti. —R-,as.

V. Bulauskasz perėmęs biznį, 
viską naujai pertvarkė ir pa
gerino. Prikrovė daug šviežių 
valgomų produktų ir du buče- 
riai mandagiai patarnauja 
kėjms.

P. Šiaulytis
Iš O. BražulienėS, 3435 

VVallace, nupirko bučernę 
šiaulyčiai.
Įsigijęs minėtų bučernę, p. Šiau
lytis, visų naujai “remadelino” 
ir baltai išnialiavojo. Viskas 
labai tvarkoje ir švariai užlai
koma. Matyti, kad pp. Šiulyčiai 
yra geri biznieriai.

Martin Dous
Sužinojęs pavardę Martino 

Dous ir nemaniau, kad jis lietu
vis, bet užėjęs į bučernę, 3157 
So. Emerald Avė., randu, kati 
klydau. Jis geras lietuvis, gyve
nęs per daug, metų Pennsylvani- 
jos valstijoj, bet dabar įsigijo 
bučernę Chicagoje ir sėkmin
gai daro biznį.

Bėgyje
savaičių, Chicagos miestų 
korduose pasirodė pava 
sekančių lietuvių, kaipo pir
kusių bei pardavusių nuosa
vybes : '

A. Rupšis pardavė ant So.
Emerald ave„ prie W. 36th 
street.

A. Sabonia pirko ant Mos- 
pratt st., prie W. 34th pi.

J. Degutis pardavė D- .Pa
kalniškiui ant W. 31 pi., prie 
So. Morgan st.

J. Sawickis pardavė 
Oakley avė., prie W. 
street.

V. Jarmoška pirko
Paulina, prie 
street.

M. Biago pirko nuo J. Mise- 
wicz ant S- California avė., 
prie W. 44 st.

A. Jokantas pardavė J. Mil- 
kintienei ant S. Campbell avė. 
prie 44th st.

J. Dargis pardavė ant S. 
Mansfield avė., prie W. 6Žnd 
street.

J. Vilkas pirko ant S. San- 
gamon st., prie 124th st.

K- Protiškus pirko ant 
st., prie •. Morgan s t.

ons, III.
J. Rachinskas pardavė

■
'j

RĄDIO
Budrike
'Programas

Pereitą sekmadienį su tikru 
malonumu klausėmės puikaus 
Budriko radio programo iš sto
ties WCFL, nuo 7:30 iki 8 vai. 
vakaro. Programas pradėta' su 
“Plaukia Nemunėlis” ir har
moningu kvarteto dainavimu. 
Toliau'sekė visa eilė dainų ope
ros žvaigždės Helen Bartush. 
Ypatingai gilų įspūdį jos dainoj 
darė garsi Shuberto “Serenada’,’ 
prie visos orkestros akompani
mento. Beje, buvo ir Santa 
Claus-Kalėdų dėdukas, kuris^ 
sveikino visus Amerikos lietu
vius, linkėdamas geriausios lai
mėk, vienybės ir patarė remti 
savosius, ypatingai šių progra*- 
mų leidėjų—Juozo Budriko 
krautuvęs ^Kalėdinių dovanų ir 
bendrai, įvairių namų rakandų 
pirkimu.

Nepamirškite pasiklausyti 
reguliarip Budriko programo 
kas ketvirtadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vakaro iš kitos stoties, t. y. 
WHĘC, 1420 kil. ' K. K.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
21-MO WARD0 AMERIKOS 
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO 
DYBA 1937 METAMS: Geo 

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevičius—treasurer.

BOARD O F DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius.-Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1^7 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. KUnevidia — 
nutar. raštininkas. 8220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. VVallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadienį, 7:80 vai. va* 
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

—Niekutis
----------------——

Pašalino policistą
Policistas Marvin Nelson liko 

pašalintas iš vietos, kitas poli
cistas Frank Janousek suspen
duotas 30 dieniu be algos; o 
Marąuette policijos stoties ka
pitonas Wm. Būrke liko ištei
sintas sąryšy su pastangomis 
nuslėpti bylą dėl išgėdinimo 
dviejų mergaičių, *15 ir 18 m. 
amžiaus.

105

Ly-

So.

So.

st

Reikalavimas Pašel- 
pų Padidėjo 
100 Nuoš. ,

—............  Ii

Pastaruoju laiku žymiai su
mažėjus darbams ir padidėjus 
bedarbei, šį menesį reikalavi
mas bedarbių pašelpų padidė
jo visu 100 nuoš., palyginus su 
pereitu mėnesiu. Betgi prana
šaujama, kad t k nedaugelis nau
jų aplikantų gausią pašelpasv-

Nelson liko pašalintas iš vie
ni už ncareštaviihą žmogaus, 

kuris pasiūlo jam $500, jei tą 
bylą pt<eš grand jury numa
rins.

Kada proku. oiu’s norėjo iškel
tų bylą, tai pasirodė, kad vi- 
dokumentai ir rekordai buvo

ti 
si
dingę iš policijos* stoties. Tik 
kada j r kureras šukė e didel; 
triukšmą, tai jis dokumentus 
atgavo per paštą.

Halsted st.
J. Vaznonis pirko ant 

Lowe avė., prie W. 36th st.
Z. Cibulskis pirko ai\t S3 

Mozart st., prie W. 58th st. (
G. Kopilas pirko ant So. 

96th st., prie W. Muskegon av.
A. 'Gataviackas pardavė 

Maywood, III.
J. Mackiewicz pirko S. Tal

man avė., prie W. 69th 
“maslėrs deect” .

■'.T. TVlatulhTffšApardavę ant S.1 
Prairie avė., prie 100 Street, 
“masters deed”.

J. Leaskis pirko nuo P. 
Jankausko ant S. State st., 
prie 101 pi. “masters deed.”

J. Dulinskienė pirko nuo K. 
Grikso ant S. Emerald avė., 
prie W. 29th st.

Keistučio spulka pardavė 
ant S. Albany avė., prie West 
451 h s t.

W. Mažeika pirko nuo P. 
ŠcDiitienės S. Ashland avė., 
prie So. 581h s t.

Kelpsh pirko nuo M. Jo- 
ant S. Maplewood a ve., 

W. 71 st st.
Bąliaiiskas pirko nuo J. 

___ prie

niko
prie

K.
Balicko ant W. 46th st
S. Western avė.

J. Norka pirko ant. S. Burn-
ham avė., prije W. 81 st.

W. Barlusevvicz pirko prie
miesty' Bloom, Ilk

K. Nikitienė pirko Cicero, 
III.

F. Maulis pirko Cicero, III.
L. Mardis pirko Lyons, III.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

APDEGĖ GAISRE DEG
TUKŲ DIRBTUVĖJ. —Trys 
Supėrior Mateli Co. darbi
ninkės, kurios sunkiai ap
degė kilusiame toje dirbtu
vėje gaisre.*- Viršuj —- Olga 
Kodna (jau mirusi), kairėj 
—Helen Turėk ir dešinėj—- 
Jcan Supelle. Jos guli (Pas- 
savant ligoninėje. Keturios 
kitos darbininkės, jų tarpe 
lietuvaitė Ona Mondeikaitė, 
yra mirusios nuo sunkių 
apdegintų. Vėliau mirė ir 
penktoji darbininkė— t Olga 
Kodna.

Gražiai pasisekęs 
Pirmyn Choro 
bazaras
Pereito šeštadienio ir sekmadie

nio bazaras sutraukė kelis 
šimtus žmonių.

“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 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt, 1432 So. 50th Ct, 
Cicero, III.; K. JenUšauskas —ka
sierius, 3461_So. Morgan St., Chi- < —- — ... -
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, 
globėjas, 4624 
Chicago, 7"
šalka, 3847 Šo. Morgan St, Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. -51st Avė., Cicero, III 
Telefonas Cicero 4534 J.

IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio šu Coil 
Baksais ir sįnkom. Taipgi Štonj 
fikčerius dėl bite kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo, 

cago, III.; Eris Reksnis — kasos j Pamatykite mus pirm negu pirksi-

III.; L. Jcseviče—kasos 
So. Paulina St.,

III.; Ignas Jureviče—mar-

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

CALumet 5269.

Real Estate For Sale
M amai-Žemė Pardavimui

Ka

Tautiškose

s, mes nori- 
tarti širdin- 

- “Nau- 
už, užuojautą ir ži-

sunų. Taria-

IŠSIUVINĖTA STALTIESĖ

Illinois.
J. Bėtinis pirko Lyons, III-
J. Kamis pirko ant W. 54th 

st., prie S. Albany avė., ‘mas- 
ters deed.

PATTERN 1551

K
g ■

PIRKIT KUMPIUS
IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO

TUŲP APPLIOUE MOTIFS
No. 1551 — Margais šilkais arba siūlais išsiuvinėta stal

tiesė — ir sęrvetkelės. Didumo po 8x9% colio, du ir
du 51/>x7 colių. <

■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS vS&l
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bahkietams 

ir Pdgrabams.
,3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 73M—**<

Katelių Šeimos 
Padėka Draugin
giems Lietuviams 
i .;.i > i4-C

Musų siintis' Kazimieras
tolio mirė gruodžio 15 d. Jis 
buvo palaidotas 
kapinėse gruodžio 18 d. Lai
dotuvėms *' 
mc pirinig:
giausj ačiū dienraščiui 
j ienoms 
nias apie musų 
me ačiū p. V. B. Ambrose už 
gražiai pasakytas kalbas, kaip 
koplyčioje, tuip ir kapinėse.

Tariame ačiū ir visiems, 
kurie pirko * gėles, ir tiems 
draligams, kurie lankė sūnų 
prieš. niirtį ir koplyčioje.

Musų padėka ,• taipgi pri
klauso palydovams ir visam 
jaunimui, kuris taip gausiai 
lankėsi kapinėse atsisveikinti 
su musų, byliihu šuneliu Kazi
mieru ir “Pirmyn” dainininkų 
kvartetui. Labai ačiū ir direk
toriui A.Petkui už teisingą ir 
mandagų patarnavimą, žod
žiu, visų draugų .prašome pri
imti musų nuoširdžią padėką.

—Katelių Šeimyna.

J. K. Sh0ey’o 
“Jubiliejinis 
Švenčiu Alus”
Pagamintas Čentlivre avoro

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį, gruodžio 18 ir 19 d. d., 
abiejose Lietuvių Auditorijos 
svetainėse įvyko dar pirmas 
Chicagos Lietuviu Choro Pir
myn bazaras.

Bazaras buvo gražiai sutvar
kytas ir parėdytas, o lietuviai 
biznieriai, patys choristai zir 
choro'* fėmėjai suaukojo jam 
šimtus įvairiausių gražių pre
kių, kurios kaip tik tiko besi
artinančioms šventėms.

Įėjus į ba'zaro salę darėsi ma
lonus ir jaukus įspūdis; > bude
lės gražiai špuoštes, o papuoš
ti stalai nukrauti prekėmis. Ki
toj gi salėj baras ir restoranas, 
taipjau gražus rinkinis Lietuvos 
produktų, išstatytas Baltic Im- 
port Co. čia galima buvo gau
ti visokių iš Lietuvos importuo
tų valgių ir kitokių prekių. Ki
ta budelė gi buvo kitokių mais
to produktų. Čia stovėjo ir Ka- 
edų Eglaitė su Kalėdų Diedu

ku.

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

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm.
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
*—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903: Fin. rašt. 
—Bruno Rogers. 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
čių. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas lĮaila, 4839 Winnemųę. 
Avė’ Susirinkimus hJkome kas 
pirmų ketvirtadienį po antrašu 
3801 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

Ignas Ambrulevič,

DRAUGYSTES SUSIVIENIJIMO 
BROLIŲ (R .SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. 
Canalport Avė. 
Zellon, 7132 
N u t. rašt 

Gladvs*Ave.; Fin. rašt.—Peter
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. BankeviėPis, 62* 
W. 18th St. Metinis knv~ų peri. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Kmvjspor.dentas-^-Juozas Kuzmic 
kis. 1938 Oanalnort Avė.

1004 
Ant. 

Avė.;

Jakubauskas,
; Vide pirui 
Su. Racirc

Kazys Batutis, 2627 
Fin.

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

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. VVestern Avenue 

Hemlock 0800.

$4,000 NUPIRKS 2 aukštų plytinį 
namą—visas garu šildomas prie 
bizniavos gatvės—dabar neša $122 
į mėnesį. Savininkas yra našlys, no
ri įšvykti į kaiiąą. 2055 W. Cermak 
Rd. ‘2-ras aukštAS užpakaly.

COAL
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

LUMP . ......... ................
MINE RUN ...................
EGG ........... j..........................
NUT ................................
SCREENfNGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75 
6.00 
6.00
5.00

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

Pirm i ninkas—George Medai i nskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garao; 
Finansų raštininkas 
tala; Nutarimų rašt.- 
skas; Kont. rašt.- 
Kasos Globėjai—M 
M. Bruchas: Karterius- M. Kaziu- 
nas: 
lenk; 
kaiti s 
Daktards-kvotėtas —Dr. Al. Mar 
geris. Susirinkimai laikntni ko? 
antra nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madison street.

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

4028 WENTWOHTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

— Chas. Ka- 
—M. Medalin- 
-V. Manikas: 
Davidonis, J

Ligoniu lankytoja*—P. Za- 
Korespondentą.** —J. Bene- 

; Maršalka — A. Kaziukas:

Gal -delei visai priartėjusių 
•švenčių bazaro lankymas nebu
vo tokis didelis, kokio užsitar
navo paties bazaro turtingu
mas, bet yisgi per abi dienas 
bazarą aplankė keli šimtai žmo
nių, kurie išpirko už kelis šim
tus dol. prekių ir džiaugėsi ga
vę gerų bargenų. Bet daugiau
sia žmonės bandė savo laimę ir 
kai kuriems fortūna tikrai šyp
sojosi, nes išsinešė daug vertin
gų prizų.

Restoranai ir baras irgi buvo 
gerai įrengti ir susirinkusiems 
žmonėms alkti nereikėjo, nes 
galėjo gauti tikrai lietuviškų 
valgių.

Prie įžangos bilietų buvo duo
damas "didelis prizas — puošni 
minkšta kėdė, kurią laimėjo 
p-ia Aųkštutienė iš Bridgepor- 
to. Ji susilaukė tikrai brangios 
r netikėtos Kalėdų dovanos.

Bazaras gal davė nemažą pei
liu kuris ei^ Pirmyn Choro Ke
lionė! Lietuvon Fondam —q

DABAR
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTIAMERICAN LITHUANIAN CTTl- 

ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFTCIAL ot 12 WARD, Chicago.

III. valdyba 1937 metams: . Pir
mininkas—J. Svitorius. 2630 Wcst 
40th St.; Pirm, nagelbininkas — 
J. Rutkins. 2843 W. 8!)th St.;Nut 
raštininkas—Paul J. Petraitis. 
4223 So. Wells St., Trianerle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas. 
4536 So. Tumer Avė.. Virglnia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Witth. 4469 Archer Avė.: 
Kasoš globėjas—J. Jesiunas. 2440 
West 39th St.; Kasierius—-J Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St, Lafayettp 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma« 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafn-. 
yettp 80Ql: Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balėltis. Su
sirinkimai atsibUna treti (8) sek
madieni <kas naujo mėnesio pir
ma vai. po pietų, Hollywood pvet 
2417 Wy 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai Ir moterys ligi (45' 
metų Amžiaus.

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

< VISI SKAITO

. minėjimui 
A ** ' t >

K. Sharkey, Roselando 
stambus biznierius ir Ritz Dis- 
tributing Company savininkas, 
10411 South Michigan avenue, 
didžiuojasi gavęs nemažą kie
kį specialio alaus, gaminto 
Čentlivre bravoruose, Indiana 
valstijoje. . į

Tas alus pramintas “Jubi
liejiniu Švenčių Alumi” ir bu
vo specialiai pągamintas Ka
lėdų ir Naujų Metų šventėms, 
bravoro 75 metų sukaktuvių 
proga. Alaus gamyba prasidė
jo liepos mėhesį. Nuo liepos 
iki gruodžio 15 d„ gėrimas 
btivo sendinamas, kad tūrėtų, 
kuo gerinusį skonį ir butų 
ypatingai Švelnus.

J. K. Sl^r^Yf mielai apsi
ima tą alų parūpinti visiems i——i—’— 
savo klieutaiftž;f • VBA. Halsted St

Parsiduoda Saugioji

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Ui pakartoji
mus duodame gerą nuo
laida

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

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1987 METAMS: Tho- 

rtias Januli*— pirm.. 343<; Soutt 
Morgan St.: A. Maziliauskas 
pirm, pagelb.*, 6135 So. Rockwp? 
St.; P. Killis—put. rašt., 8347 S 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas. 2603 West 69th St.; M. Z 
KadziaUskfts—turto rašt.; A. Bu 
žinskas4—kontroles rašt.; J. Rar- 
čius—aptek. Iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
niu prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvienų mėnesį kas tre
čią antrtdiėnl 7:80 vai. vakaro. 
Chicagos Lietuviui Auditorijoje,

No. 1551

čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

j Vardas ir pavardė

| Adresas .......«...

Į Miestas Ir valstija

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

Sarsinkitčs “ Vnosę”

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
*-Bankictams—Laidotuvėms—

, Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 .

. • ' . • 1, ' •

. Parsiduoda didelė “safe ’ sau
gioji Šėpa su daug mažų stal
čiui Patogi dėl >real estate ar 
Kitokių biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S.
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Žymi Nejudinamo 
Turto Transakcija 
Bridgeporte

Biznio namas parduotas 
už $85,000

vasariui didžiumoje miesto ri
bose ir papuliarėmis kainomis, 
taikomus paprastiems, mažes
nių uždarbių darbininkams 
’/enti.' —W. V. M.

gy

Detroito Lietuvaitė 
Ieško Savo Motinos 
Ir Dėdės

Prasideda Žiema | Paklydo, Bet
šiandie oficialiai prasideda Dar Kaip!

žiema. Vakar buvo trumpiausia . . •
diena ir dabai* dienos pradės ei-

Visgi Pakels
Taksi Kainas

Neseniai tapo parduota nuo- 7" 
savybė po num. 3449-53 S^outh portacijos komitetas 
Halsted St., 50x125 pėdų, su.'nors dalinai patenkinti taksi 
vieno aukšto murinę krautuve, kompanijų reikalavimų pakelti 
kurioje jau per vienuoliką me
tų randasi Wollworths “de- 
šimtštoris”. Dabar bus pertai
syta ir padidinta. Už nuosavy
bę užmokėta $85,000. Kiek 
gaunama nuomos, nepasako
ma. Iš šios transakcijos mato
me kiek toje apielinkėje nuo
savybės vertos.

. Ki'.os transakcijas
Regyje praėjusių dviejų sa

vaičių Chicagos miesto rekor
duose užrašyta sekančios skait
linės nejudinamojo turto tran
sakcijose: Namų parduota — 
1,738, už $4,264,947; morgičių 
padaryta—1015, už $5,946,691; 
leidimų naujų namų statymui 
išduota 36.

Pasirodo, kad naujų namų 
statyba, užėjus žiemai ir pasi
reiškus darbų apsistojimu', be
veik visai apsistojo. Nors sta
tyba nei vasaros laiku nebuvo 
perdaug išbujojusi, bet nois tri
gubai buvo gyvesne negu 
bar.

Skaičius įvairių firmų 
nuoja ir rengiasi platesnės 
tybos darbams ateinančiam pa-

da-

pū
sta-

Nori susižinoti su ja Kalėdoms

diena ir dabai* dienos pradės ei- Andrew Harke, 27 m., 
ti ilgyn. Delei pradžios saulės bantis Winnetka aptiekoj 
gryžimo ir turime Kalėdų 
šventes.

Miesto tarybos lok a lės trans-
i nutarė

DOVANA
NAUJIENŲ

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

GERIAUSIA
>dir

ia-, 
bai linksmai praleidęs vakarų, 
stipriai 1 įsigėręs, linksmas, bet 
pavargęs ir mieguistas gryžo j 
savo namus 308 Oakwood Aye„ 
Highland Park.

Atėjęs prie namo ir rūpestin
gai apžiūrėjęs, kad numeris a- 
titiktų ir kad nebūtų mažiau- 

. Miesto tarybos < finansų ko-įsi°s klaidos, Harke prisirunšė 
miteti?! tapo patiekti platus į-1 eiti į savo apartmentų. Bet

Paruošė Bukių 
Laisnių 
[statymus 

* •—’

■ > ;‘ • 1 ■■ >

. Miesto tarybos j finansų

J “Naujienas” kreipėsi det- 
roitienė Mrs. Henry Dunti, 
lietuvė, klausdama informa
cijų apie savo motinų-ir dėdę* 
Motinos vardas yra Anna 
Early arba Zillis, o, dėdės Jos 
Early-Zillis. 1931 ] 
gyveno ties 565 East Columhia laisnių bukiams> kurie priėminė- sitikimais, ypač stipriai įsigė- 
avenue, Detroite, o 1932 me- 'in lažvhna ant. arkliu. KnYnitatas'rus, raktai niekad netinka. Tad 
tais persikėlė į San Diego, Ca- tą įstatymų projektų svarsto ir.
lifornia; Adresas ten buvo 515 gaj dar šiandie patieks miesto spyrė duris ir jos atsidarė. Jis 

ant kiekvieno kelio-i 9th avenue. taybai patvirtinti. Jau ruošėsi gulti, kuomet prie
1 Numatomos yita griežtos tai- Prisistatė .kitas vyriškis, pa- 
syklės legalizuotiems bukiams. Ji Išsinešdinti i dai pa- 
Bus stengimųsi ij .tb biznio iš-

- if., varyti visokius žinbirįus nusikal-
- k tebus ir padaryti, lažybų vietas viršipinkų De Smidt,

i don’t know galima švariausias. Bukiai labai draugiškai pasitiko, tar-
Tiiey always būti rezidencijų distrik- S1 seną pažystamų ir paprašė 

., bet su sųlyga, kad abi taksi :t k vour?newsnancr remilar- tuose, arti bažnyčių ir mokyklų, | tuojaus iš jo buto iškraustyti 
'• ............... ... - jy could vou locate heTfor taipjau vaikų lankomų sankro- ne. pažystamą žmogų, nes -jis

me and got me her address'^- negalį pardavinėti, <la-Į™rys eiti gulti. Tik tada išsi- 
for Christmas cbeer. I can’t llnti, ar net laikyti svaigalų ir 
understand Lithuanian, būt I. ne£alį būti greta alinių.
am mother’s only child. Will 
you belp us get a fainily re- 
union.”

važmos kainas. Komitetas bu
vo pirmiau sutikęs leisti pa
kelti kainas 33 nuoš., bet kiek 
sumažinti kainas už važinėj i- 
mųsi vidurmiesty. Dabar jis sa
vo nusistatymų pakeitė, bet 
visgi nutarė leisti pakelti kai
nas po 5 c 
nes taksi. Dabar įsėdus į tak
si buvo imama tuoj aus 15c, 
ateityj gi bus imama 20c. Ki
tos sąlygos nepakeistos.

Be to komitetas sutiko Yel- 
low ir Cbecker taksi kompani
jų koncesijų prailginti iki 1945 j where they are 
m’ 1 1 1 '1 1 ’ -1
kompanijos iki kovo 1 d. taksi 
skaičių’ sumažins 1,666 ir pa
liks mieste tik 3,000 taksikabu’s, 
kad šoferiai turėtų daugiau 
darbo.

Naują taksi kainų pertvar
kymą šiandie svarstys miesto 
taryba.

i ■ ' . ' \
Ttr-. ' PRENUMERATA

metais jie statymai apie įvedimų aiigštų kaip paprastai būna tokiais at-1 
1 - • i — ’ i • • ■ i i • j \ i v. • • ••'■ • ni4-il>i Vv^n in nEiVVMini i n i ,

!ja lažybas ant arklių. Komitetas1 rus. raktai niekad netinka. Tad! 
tais persikėlė į San Diego, Ca- tų įstatymų projektų svarsto ir Ue didelių ceremonijų Harke j

Kur dabar motina ir dėdė 
gyvena — moteriške nežino.

“I haven’t secn or bearei 
i from my mother and uncle ih 
five yėars, and I don’t know

šaukė policijų.
Atvykusį Highwood policijos

Harke

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

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

$8.00 
$5.00

Jei chicagiečiams ar kitų 
Į kolonijų lietuviams yra žino-

• Rudolph Vink, 28 m., 2524 Inį motinos arba dėdes adre- 
Wilson Avė., kuris bandė įsilaužt sai, prašome juos prisiųsti 
į užkandinę prie 2430 Lawrence
Avė., liko nuteistas vieniems duosime p-ai Henry Dunn. 
metams kalėjimam —i

Naujienoms.’’ Mes juos per

ULIN
• •

Į - ■ - - - ..........- -

I

aiškino, kad Harke pataikė ne 
į savo butų, o į Carangelo bu
tą, 308 Prarie Avė., Highwood.

Nusivežęs Harke į savo po
licijos stotį' išsimiegoti, polici
jos viršininkas pareiškė:

“Aš esi? tankiai girdėjęs, kad 
žmones paklysta ir pataiko ne į

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN 
........................................... .

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

Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems me-

>Du jaunuoliai, Isadore Sig- 
ler, 19 m., 143,3 S. Karto v Avė. 
ir Huinan Portuguesc, 20 m., 
kuris sakosi esąs benamis naš
laitis apsiginklavę žaisliniu re
volveriu, padarė plėšimų, bet savo butų, dagi suklysta gai
vėliau juos užklupę policija ir vėse, bet dar pirmą kartą man 
jie be pasipriešinimo jai pasi- pasitaiko, kad žmogus pataiky
davę. | tų ir į kitą, miestų.”

i [ACME-NaŲJIENŲ Foto]
t • ' ‘

David Rockefellcr, jauniausias iš penkių John D,
• * • ■ * ■ . . . . 

Rockefellcr Jr«, kuris studijuoja ekonomijų Londono 
mokykloj. Pirmiau jis lankė Harvard universitetų.

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

dienos

' Adresas .....................................................   _
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GARSINKITES “NAUJIENOSE”

(AČME-NaŲJIENU Foto l : |

M$rs. Jeanne ' Wingfield ; 
iš Chicago ir San Francisco, 
duktė Nevada kapitalisto J 

' ir rėpublikonų vado, ga- ;
vusi Rcno, Ney., perskiras ' ' 
nuo savo vyro Chauncey 
McKeever. > ••

PABĖGO Iš ALCATRAZ KALĖJIMO. — Ralph 
Roė, 29 m-, iš Duncan, Okla., kuris buvo nuteistas 99 
melams kalėjimo už apiplėšimų nacionalio banko. Jis 
kartu su Theodore Cole iš Stroud, Okla., pabėgo iš bai
saus federalinio Alcatraz kalėjimo, San Francisco įlan
koj, iš kurio pabėgimas skaitomas negalimu. Bet spėja
ma, kad jie prigėrė banguotuose įlankos vandenyse.f ACME-NAUJIENŲ Fotai

JAPONIJOS KARO VADAS. — Paėmęs Shanghai, 
Japonijos armijos komanduotojas T. Isobe linksmioj 
nuotaikoj pozuoja ant marnfurinio arklio užkariautame 
mieste. , s

(ACME-NAUJIENŲ FotOj

KAD ARKLIAI NESLIDINĖTŲ- — Specialės pasa
gos arkliams, kad jie neslidinėtų kada gatvės būna pa
dengtos leduini, kaip buvo Chicagoje prieš kelias die
nas. ...

«

[ACME-NAUJIENŲ FotuJ

IŠSIGELBĖJO MECHA
NIZACIJOS. — Nors Angli
ja merchanizuoja visų savo 
armijų, bet garsusis Royal 
Scot Greys kavalerijos pulJ 
kas bus nepaliestas mecha
nizacijos ir bus paliktas 
kaipo paradų papuošalas. 
Pulkas turi ir savo raitąjį 
beną, kuriam vadovauja 
būgnininkas su savo* gar
siuoju Laidburn arkliu.

’ . [ ACME-NAUJIENŲ Foto)

ALCATRAZ KALĖJIMAS. — Baisus federalinis kalėjimas Alcatraz, pastatytas ant nedidelės salos San Fran- 
cisco įlankoj. Laike karo jame buvo laikomi dezertyran dabar į jį siunčiam! stambiausi šalies kriminalistai, nes 
iš jo pabėgimas skaitomas negaliipu. Jame sėdi ir garsu sis Al. Capone. Betgi šiomis dienomis iš jo pabėgo du ka
liniai, Ralph Roe ir Theodore Cole, abu iš Oklahoma* Tečiaus manoma, kad jie sausžemio vistiek nepasiekė ir 
kad abu veikiausia žuvo įlankos vandenyse.




