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Skubina Baigti Vieškelį Jungiantį 
Rusiją ir Kiniją

3,000 mylių naujas vieškelis bus užbaigtas 
Į keletą mėnesių. Naujasis vieškelis pa
greitins siuntimą kinams karo medžiagos 

iš Rusijos.
SHANGHAI, Kinija, gruod- Kai dėl Kinijos vidaus pa- 

žio 22. — Milionas kinų dar-’dėties, tai ji yra tokia: Chiang 
bininkų skubinasi užbaigti tie-’ Kai-shek, Kinijos vadas vis dar 
simą naujo vieškelio centrali-[ nori gauti paramos iš Jungt. 
nėję Azijoje. Tai buB naujas;Valstijų ir Britanijos. Tačiau 
grandinys, jungiąs Kiniją ir, iki šiol tikros paramos Kinija 
Sovietų Rusiją. Projektas bus yra susilaukusi tik iš Rusijos, 
užbaigtas į keletą mėnesių.

Tiesiamas vieškelis yra 3,- sija siunčia kinams naujų lėk 
000 mylių ilgio. Jis eina nuo tuvų ir savo aviatorių. 
Turkestano, Rusijoje, per Kan- 
su provinciją, su šaka į Ulan 
Rator,

O ir paskutiniuoju laiku Ru

Antra vertus, Kinijos komu- 
pakraštės Mongolijos nistai siūlo Chiang Kai-shekui 

sostinę. Naujasis vieškelis at- pilną kooperavimą kovai su 
stos Ulan Bator-Kalgan vieš-1 japonais, kuomet kai kurie pa
kelį, kurį perkirto japonai. i čios kinų valdančiosios parti- 

Siunčiama iš Rusijos Kini- jos, Kuomintango, nariai daro 
jai karo medžiaga šiuo vieške- spaudimą į valdžią prašyti iš 

po- japonų taikos. Taigi dabarti- 
mė- niu laiku Kinijos valdžia kryp- 
pa- sta į kairę ir 

mos.

liu galės pasiekti Kiniją j 
rą savaičių, vietoje poros 
nėšių, kuriuos dabar ima 
siuntimas.

čia ieško para-

Japonų kulkos ne- Sukilėliai 
tiksliai kliudė

Panay
netekę

pripažįsta 
Teruelio

TOKIO, Japonija, gruodžio 
22. — Japonų užsienio reika
lų ministerija išleido įvadinį 
raportą apie AmėrTIcSš laivo 
Panay paskandinimą.*^-

Vienas sunkiausių kaltinimų 
japonams yra, kad ne tik jų 
lėktuvai mėtė bombas į Panay, 
bet kad jie apšaudė Panay iš 
kulkosvydžių. Japonų raportas 
aiškina, kad jie pamatė kinų 
laivą vežusį 14 kiniečių. Į tą 
laivą jie ir šaudė. Gal būt, kad 
kai kurios japonų paklydusios 
(stray) kulkos pataikė į Pa
nay, tačiah japonai netaikė tik
sliai į Amerikos laivą.

A.D.F. vadai planuo 
ja vajų prieš C.I.O.

Taikos deryboms 
ir A.D.F. iširus 
Amerikos Darbo 
vadai jau trečia-

HENDAYE, gruodžio 22. — 
Po septynių dienų atkaklių* 
mūšių lojalistai paėmė Teruel, 
strateginį miestą Ispanijos ci
viliam© kare. Jie dar užėmė 
apie 20 miestelių Tenielio apie- 
I>W. ■ ■

Teruel buvo skaitomas stip
ria sukilėlių tvirtove. Jame 
laikyta skaitlingas gen. Fran
co garnizonas. Mūšiai ėjo at
kaklus. Lojalistai laimėjo. Da
bar keliama klausimas, ar jie 
pajėgs Teruelį atlaikyti, nes 

|Franco veikiausia • mėgins jį 
atsiimti.

Teruelio civiliai gyventojai, 
kurie mūšių laiku buvo išsi
slapstę, pasitiko lojalistus di
džiausiu džiaugsmu.

Sukilėlių vado gen. Franco 
vyriausiojoje buveinėje, Sala- 
mankoje, taipgi pripažinta, jo
gei Teruel pateko į lojalistų 
rankas.WASHINGTON, D. C., gruo

džio 22. — 
tarp C.I.O. 
antradienį, 
Federacijos
dienį ėmė svarstyti vajaus prieš 
C.I.O. planus.

Sumanymas yra atskirti In
ternational Ladies Garment 
Workers uniją nuo C.I.O. ir 
pavylioti ją atgal į A.D.F.

Pašalinti iŠ Federacijos Am- 
algamated Cfothing Workers 
ir United ’ Mine Workers uni
jas.

Po to, pavesti kovą prieš 
United Mine Workers Illinois 
angliakasių vadinamai, progre
syvių unijai, o prieš Amalga- 
meitus kriaučius pavesti ko
vos vadovavimą^ United Gar
ment Workers unijai. Federa
cija gi teiks pinigų savo tal
kininkams.

Valdžios partija pra 
kišo Rumunijos 

rinkimuose

Lietuvos Naujienos
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23 SUŽEISTI Midi. TRAUKINIŲ KATASTROFOJ. — 23 žmonės, jų tarpe 
keli gryštantys namo žiemos šventėms studentai, liko sužeisti dviem Perre Mar- 
ąue’tte traukinio vagonams apvirtus uš 16 mylių nuo Detroito. Vagonai nusirito 
5 pėdų šlaitu ir apsiverto už 25 pėdiį n io kelio. Traukinys ėjo iš Detorito į Bay 
City, Mieli. . ’ : '

Japonijoj areštuota [Rusija atnaujino lei- 
370 radikalų dimą japonams

TOKIO, Japonija, gruodžio 
22. — Per penkias dienas da
rydama kratas Japonijos po
licija areštavo 370 asmenis. 
Vienas kaltinimų areštuotiems 
yra tas, kad jie skleidė prieš
karinę mintį tikslu pakeisti 
valstybės santvarką ir išvysty-' 
ti masinį judėjimą komuniz
mui įvykdyti.

Areštai s padaryta visoje ša
kyje, tačiau mieste
suimti yra 1’08 asmenys. AreŠ- 
tuotojų tarpe yra Kanju Ka- 
to, parlamento narys, ir žino
mi rašytojai Tsuneo Inomata, 
Kanson Arahata, Gitaro Omo- 
ri bei Itsuro Sakisaha?

Policijos aiškinimu, kairiojo 
sparno veikloje yra įveltos ja
ponų Farmer Darbo partija. 
Proletarų partija ir visa f ar-, 
merių — darbo unijų taryba. 
Kratų pasėkoje policija įsake 
likviduoti Proletarų partiją ir 
darbo unijų tapybą.

VIENA, Austrija, gruodžio 
22. — Vėliausieji Rumunijos 
parlamento rinkimų daviniai 
parodė, jogei valdančioji par
tija, su premjeru Tatarescu 
priešakyje, tesurinko tik 38 
nuošimčius šalies balsų. Jai rei
kia 40 nuošimčių balsų, kad 
pagal Rumunijos įstatymą jį 
galėtų turėti 70 nuošimčių: dau
gumą parlamente.

Rinkimuose žymiai padidėjo 
fašistų balsų skaičius. Jie ga
vo 14 nuošimčių visų /balsų.

Du New Yorko

Maža švaros krau
tuvėse

Paskutinės žinios 
iš. Vilniaus •

dimą japonams 
žvejoti

Trys metai * Carde
nas prezidentavimo

Įstatymas apsaugai 
nuo lėktuvų už

puolimo
, LONDONAS, Anglija, 

džio 22. —- Trečiadienį įėjo ga- 
lion Anglijoj įstatymas civi
liams gyventojams nuo lėktuvų 
puolimų apsaugoti.

Įstatymas reikalauja teikti 
pamokas gyventojams, kaip 
įrengti dujų neįveikiamus kam
barius, nuo bombų apsaugotas 
prieglaudas, kaip aprūpinti gy
ventojus dujų- kaukėmis ir 
įvairiais įnagiais reikalingais 
piliečiams, kuriuos atakuoja 
priešai karo metu.

gruo-

Pašalino karininką 
apšaudžiusį Panay

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

žymiai apsiniaukę; daug šal
čiau; šiurpus šiaurės 
vėjai; saulė teka 7:15, 
si 4:2^ valandą.

* f

vakarų 
leidžia-

“Robotas” banko 
darbininkų vietoje
NEW YORkTn. Y., gruo- 

džio 22.
bankai įtaisė mašinas “robo
tus”, kad patarnauti tiems kli- 
jentams, kurie turi tįk čekius 
depozituoti. Robotai ^tįima po 
šimtą čekių per minutę ir at
lieka darbą keleto klerkų, 
škia, ir iš baųkų mašina 
stumti darbininkus lauk, 
iš dirbtuvių.

Rėi- 
ima 
kaip

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 22. — Japonų karo vado
vybė pašalino iš komandavimo 
karių viršutinėje Yangtze upės 
dalyje pulkininką Shingoro Ha- 
shimoto ryšium su atakomis 
Britanijąs ir Jungt. Valstijų 
karo laivų. Jo vietą užėmė ki
tas pulkininkas.

Amerikiečių ir kitų svetim
šalių ^Kinijoje manymu, Hashi- 
moto buvo tikrasis kaltininkas, 
kad japonai*apšaudė valtis, ku
riose skęstančio Panay įgula 
gelbėjosi

BIRŽAI. — Biržuose, dau
giausiai skersgatviuose ir prie
miesčiuose, yra smulkių mai
sto ir įvairių prekių krautu
vių, kuriose dar gerokai trūk
sta švaros. Reiktų atitinka
miems organams pr žiūrėti šva-. 
ros. (r)

LENKAI VĖL SUĖMĖ 
LIETUVOS POLICI- 

NINKĄ.

Ukmergės bare lenkai suėmė 
Lietuvos administracijos linijos 
sargybęs policininką Kazį Ma- 
Jeckį. Suėmimo aplinkybės ir 
priežastys dar tiriamos. Ukmer
gės apskrities viršininkas daro 
žygių per Vilniaus Storastą po- 
icininkui sugrąžinti.

.VILNIUS. — Lapkričio 17— 
20, dienomis, tiksliau, naktimis, 
Vilniuje ėjo kratos. Tarp kita 
ko iškrėsta visos lietuvių įstai
gos ir privatiniai lietuvių bin
tai Didžiojoj g. Tai yra Vil
niaus Lietuvių Labdarybės d- 
jos nuosavi* namai su apie 40 
butų; čia pat yra ir išvardy
tos d-jos centro buveinė. Po 
kratos įėjimas į L. L. D-jos 
patalpas buvo užantspauduotas. 
Dėl .to rytą atėję tarnautojai 
ir klijentai negalėjo įeiti į Lie
tuvių ūkio d-jos, Lietuvių Ko- 
operacinio banko ir kt. įstai
gas. Re to, iškrėsti dideli ben
drabučiai žvėryne, Filaretų 
gatv. Markučiuose, o taip pat 
d-ro \ J. šlapelio ir kt. butai. 
Liet. Labd. d-jos veikimas su
laikytas nuo š. m. 20 d. Plinta 
gandai, kad busiąs paskirtas 
komisaras d-jai likviduoti, (pi)

gruo-
Fnrtt

MASKVA, Sovetių Rusija, 
gruodžio 21. — Trečiadienį So
vietų Rusija atnaujino sutartį 
su japonais, kuri leidžia japo
nams žvejoti Pacifiko vande
nyse Rusijos" srityje.

Sutartis tįsis vienierius me
tus. Ruaaį atidėliojo sutarties 
atnaujinimą ir japonai jau bu
vo ,pradėję .grūmoti, kad jie 
Imsis spėkos ^priemonių žvejo
jimo teisėms gauti. Sutarties 
atnaujinimas pašalino vieną 
japonų-rusų kivirčo priežasčių. 
Rusai sako, kad jie delesė at
naujinti sutartį dėl japonų, vo
kiečių ir italų prieškomunisti- 
nės sutarties pasirašymo.

laukų

atida- 
metus.

Su lova įsikraustė 
Į teismą

gruod-
Kalėdų

PITTSBURGH, Pa., 
žio 22. — Pittsburghe 
laikotarpiu policija varo smar
kų vajų prieš girtus automo
bilistus. Suimtųjų automobilis
tų byloms veikiai išspręsti rei
kia nuolatinio teisėjo patarna
vimo. Naktinio teismo< magis
tratas Anthony Lucas įsitaisė 
policijos stotyje net lovą, ku
rioje miega .tais tarpais, ku
riais bylų nagrinėti nėra.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 22. — Meksikos 
prezidentas renkamas šešių 
metų terminui. Šiomis dieno
mis sukako trys metai kai ša
lies. valdžiai vadovauja Laza- 
ro Cardenas. Meksikos socia
listas prezidentas.

Tik šiomis dienomis speciali 
taryba, paskirta prezidento, 
užgyrė pakėlimą algų $10,000,- 
000 metams aliejaus 
darbininkams.

5,000 naujų mokyklų 
ryta šalyje per tris
1938 metais bus atidaryta 2,- 
000 naujų mokyklų.

žemes ūkio programoje 220,- 
694 > šeimoms išdalinta 4,169,- 
810 akėrių žemes. Klausimas 
yra, arzsugebė šie nauji ūki
ninkai tiksliai verstis, kai iš 

I 

peonų jie pasidarė savaran
kiais šeimininkais. Tačiau ne
abejojama, kad Cardenas ir to
liau vykdys ūkių dalinimo be
žemiams programą.

Iš vieno tik Amerikos mul- 
timilionierio Hearsto Meksikos 

1 valdžia jau paėmusi netoli 
100,000 skėrių. Tačiau Wa- 
shingtonas dėl atėmimo , ame
rikiečių žemės kolei kas ne
kėlė protestų,
valdžia daugiau žemės paima 
iš stambiųjų meksikiečių dva
rininkų, negu iš svetimšalių.

Dar trys metai lieka Carcįe- 
nasui prezidentauti.

nes Cardenas

Jungi. Valst. laivy 
no manievrai

SAN PEDRO, Cal., gruodžio 
22. — San Diego įlankoje tre
čiadienį buvo sukoncentruoti 
kai kurie Jungt. Valstijų ka
ro laivai. Antrą naktį paeiliui 
ginkluoti laiveliai patruliavo 
įlanką. x

Į laivus pašaukta, visa įgu
la, kuri turėjo atostogas. ' Lai
vyno vadovybė atsisakė paaiš
kinti manievrų tikslą. Paaiški
no tik, kad pratimai daroma.

Savitarpė darbinin
ku kova eina c. •

NEW YORK. N. Y;,' gruod- 
žio 22. — Eastern Steamship 
Lines keturiuose laivuose pa
skelbta streikas, kai kompani
ja atsisakė penktam laivui 
samdyti darbininkus C.I.O. na
rius vietoj Amerikos Darbo 
Federacjjoš narių. Jūreivių 
tarpe didelė dauguma darbinin
kų pritaria C.I.O. organizaci
jai.

570,000 neteko dar* 
bo per menesį

■ ---- »

FROLI, Italija, gruodžio 22. 
— Viduramžių pilis prie Cu- 
sercoli, susilpninta smarkaus 

WASHINGTON, D. C., gruo- j lietaus, sugriuvo naktį į tre- 
džio 22. — Darbo sekretorius čiadienį. Griuvėsiuose palaido* 
Perkins paskelbė trečiadienį, I ta 20 žmonių — tai trys *šei- 
kad lapkričio mėnesį neteko’mynos ūkininkų, kurie gyveno 
ęlarbo 570,000 darbininkų ir pilies pastatuose.- Pilis stovėjo 
kad Visų darbininkų šalyje* ai- netoli miestelio, iš kurio yra 
gų suma sumažėjo $25,900,000 kilęs Italijos diktatorius E/mi- 
savaitei.

susilpninta smarkaus

Ieško iš valdžios 
$10,000,000

WASHINGTON, I). C., 
džio 22. — The United
Company iškėlė federaliai val
džiai bylą, reikalaudama $10,- 
000,000 atlyginimo dėl to, kąd 
valdžios prekybinio laivyno 
komisija panaikino pašto kon
traktus su ja.
; Byla, manoma, nepasieks 
nagrinėjimo teismuose, nes 
tarp kompanijos ir valdžios ei
na derybos tikslu susitaikyti.

Egipto karalius ir 
kabinetas taikosi
CAIRO, Egiptas, gruodžio 

22. — Ministerių kabinetas su
tiko karaliaus Farouko reika
lavimui panaikinti mėlynmarš- 
kių jaunuomenes organizaciją. 
Antra vertus, karalius atsisa
kė nuo reikalavimo sau teisės 
nominuoti trečią dalį senato
rių. Tai du svarbiausi minis
terių kabineto ir karaliaus gin
čo punktai. Manoma, kad ko
va bus likviduota ir kituose 
ounktuose. * ' t.

Mirė Frank B 
Kellogg

PAUL, Minn.. gruodžio

Kauno kalėjimas bus 
statomas už geleži

nių vartų
KAUNAS. — Į 1938 m. val

stybės biudžeto projektą Kau
no kalėjimo statyboje skiriama 
apie 1 mil. Lt. Kalėjimas bu
siąs statomas prie Ukmergės 
pi. už Geležinių vartų,, kur Tei
singumo ministerija esanti įsi
gijusi 180 ha žemes. Iš viso 
pagal projektą Kauno kalėjimo 
statyba atsieisianti apie 3,5 
mil. LįkdKadangi iš karto sun
ki totią '.aięlziulę statybą. įvyk
dyti, tai statoma busią dali
mis. Pirmiausia bus statoma 
dalis korpuso ir dirbtuvės 500 
kalinių.

Pastačius naują kalėjimą, 
Kauno mieste esąs kalėjimas 
busiąs paliktas tardomiesiems 
ir nubaustiems ne daugiau, kaip 
vieneriais metais kalėjimo, o 
taip pat administratyviai nu
baustiems. Kiek vėliau esą nu
matoma pastatyti ir moterų 
kalėjimą, nes dabar esąs Zara
suose moterų kalėjimas neata- 
tinkąs gyvenimo reikalavi
mams. (k)

Cerkvė nugriauta
ST

22. —- Antradienio naktį mirčptgje buvusi stačiatikių ccrk- 
|vė jau nugriauta, liko tik krū
va jds trupinėlių ir aplink šven
torių augę aukšti medžiai. Nu
griauti cerkvę buvo atiduota iš 
varžytynių Makauskui, kuris už 
tą darbą gaus Žpię 1500 lt. 
Naujai cerkvei statyti yra asig
nuota apie 15,000-^-17,000 lt. 
ir bus duota nemokamai med- ./ ržiaga. Būgos gatvėje jau pra
dėjo dirbti pamatus, (s) 
i --------- ;------

VILNIUS. Nuo 1914 m. čio
nai veikė “Lietuvių Labdarin
ga Draugija.” Tajlraugija tarp 
kitko išlaikė kelis bendrabučius, 
kuriuose gyveno keli šimtai 

■neturtingų tėvų vaikų, ėjusių

ZARASAI. — Viešojoj aik-

Frank Billings Kellogg, buvęs i 
užsienio reikalu sekretorius 
prez. Coolidge kabinete ir au
torius garsiojo Kellogg-Briand 
pakto.

Kelloggo kūnas bus palaido
tas Nacionalioje katedroje Wa- 
shingtone, kur yra palaidotas 
prezidentas Wilsonas.

Paktas, kurio autoriai buvo 
Kellogg ir Briand, skaitosi di
džiausiu Kelloggo nuopelnu. 
Dokumentas susidaro tik iš 86 
žodžių, bet pagal jį 59 šalys 
atsisako nuo karo, kaipo prie
monės tarptautiniams ginčams 
rišti. §iuo dokumentu Kellogg 
pagarsėjo pasaulyje ir laimėjo,IieiurĘing^ ievų vaiKų, ėjusių 
Francūzijos Garbės Legiono | Vilniuje mokslus. Dabar lenkai 
did'jį kryžių ir Nobelio taikos, uždarė šiuos bendrabučius, liep- 
prizą 1930 m.

Kellogg susirgo praėjusį sek- kai išmesti į gatvę turės grįžti 
madienį plaučių uždegimu ir pas tėvus ir dauguma jų atsi- 
mirė išgyvenęs 81 metus. sakyti nuo mokslo.

darni vaikams išsiskirstyti. Vai-

(l||J šeštadienį, Gruodžio 23 d.,
NAUJIElVŲ VISI Naujienų Skaitytojai

T > 1 1 • • GAUS P0 kalendorių.
pi 16^11(1 OKI Al Kalendorius dalins dienraš-1. vyl Idl £io pardavėjai ir išnešiotojai

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.

i
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'katalikiškąją
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KODĖL LIETUVA NEr ąu kardinolo pa-
GAUNA KARDINOLO, O skyrimu Lietuvai, juo jaugiau 
AMERIKOS ROMOS LIE- jis katalikybei kenkia.
TUVIAI — VYSKUPO? Antrame pareiškime “Darbi- 

-----------  įninkąs*' tv.rtina? kad Lietuva 
Lietuviai Romos katalikai | pirmiau turi apsivalyti nuo bol- 

laukia, kad popiežius paskirtų j ševikų ir ia ^vamanių ir tada 
tegaus kardinolą. Jei Lieduvj. 
apsidirbtų su bolševikais ir įais- 
vamaniais be kardPnolo, t?i ba
lų aiškiausias žer.klas, kad Ro
mos katalikybė Lietuvoje labai 
tvirtai s»tovj. Tąda. pebutų pras
mės^ ir reikalo kardinolą skirti, 
kad katalikybę stiprintų^ Svei
kas protas sako, kad popiežius 
turėtų stiprinti katalikybę ten, 
kur ji silpnėja, o ne ten, kur ji 
ir be jo pagelbos tvirtai laiko
si. Įsivaizduokime karo kuką. 
Ar karo vadas sustiprinimus 
siunčia ten, kur frontas tvirtai 
laikosi, ai’ ten, kur jis silpnėja?

Taigi Darbininkas nė pats 
nepasijuto, kaip į pelenus su
malė popiežiaus politiką Lietu
vos atžvilgiu.
Amerikos lietuvių Romo.-: kata

likų vyskupo klausimu
“Draugas” nurodo, kad Ame

rikos lenkai jau turi net ketu
ris vyskupus, o lietuviai dai 
nei vieno. Anot “Draugo ’, kad 
butų galima gauti vyskupą, tai 
va. ko lietuviams reikia: “Pir
moje vieloje reikia tureli gerai 
paruoštų kandidatų į vyskupus. 
Ir tokių kandidatų, berods, 
muips netrūksta. Reikia, kai. 
Amerikos lietuviai butų veik
ius, gerai (Organizuoti, kad jie 
parodytų ypatingą prisir Šimą 
prie šventojo sosto ir kad pla-

Lietuvai kardinolą, o Am.riko- 
je — lietuvį vyskupą, išrodo, 
kad kaip vieno, taip ir kito ga
vimas .dar toli. Bostono “Dar
bininkas” išaiškino kardinolo 
klausimą, o Chicago§ “Draugas” 
išaiškino lietuvio vyskupo klap
simą.

Darbininkas, polemizuodamas, 
su bolševikais kardinolo klausi
mu, rašo: “Jiems (bolševikams) 
rupi gal tuo atžvilgiu, kad Lie
tuva niekad neturėtų kardino
lo, nes tuo bildu katalikybė Lie
tuvoje labai sustiprėtų, ko bol
ševikai ypač nepageidauja.”

Ir tuo pačiu išsižiojimu “Dar
bininkas” aiškina, kodėl Lietu
va negauna kardinolo. Girdi: 
“Lietuva negauna kardinolo dėl 
to, kad lietuvių tautoje privi.o 
per daug bolševikų ir bolševi- 
kuojančių laisvamanių.”

Palyginkime tuos du “Darbi
ninko” pareiškimus. Pirmame 
sakoma, kad kardinolo paskyri
mas sustiprintų katalikybę. Su
tinkame. Todėl popiežius jau 
seniai turėjo paskirti Lietuvai 
kardinolą, nes tas butų sustip
rinęs katalikybę, ir sutrukdęs 
bolševikų ir laisvamanių pliti
mų. Aišku, kad popiežius su sa
vo delsimu paskirti Lietuvai 
kardinolą pasitarnavo komuniz-« 
mui ir laisvamanį bei, o paken
kė katalikybei. Ir juo toliau del-

čiu ip.ęstu 
akciją.”

Be reikalo Draugas tvirtiną, 
kad Amerikęs lietuviams jna- 
truksji iu.nJdaiiį, į vyskrp s, 
Amerikos lietuviai turi du pra
lotu, O kaip jie užsirekomepd i- 
vo prieš Amerikos lietuvius? 
Musų pralotą;, tai tik pasišai
pymo subjekiai. Jei neturėjo
me gerų kandidatų į pralotus, 
tai ką čia kalbelį apie kandida
tus j vyskupus?

Dėlko nekyla musą Romus 
dvasiškąja į aukštesnes viet. s? 
Dėl to, kad jiems rupi jvair.au
si reikalu’, ‘tik tn jų tiesio Jnįai 
dalykai. Musų kupigų dvasiški 
ir initęjektuaiiški interesai vi
siems matomi ir*žinomi; Pirmo
je vietoje jiems rupi pasipini
gavimas. Toliau puošnios klebo
nijos, brangus automobiliai, 
dažnos vakacijos Flaridoje, Ka
lifornijoje, Bermudojc, Meksi
koje, Havajų salose ir kįtur. 
Toliau jiems rupi “stakai”, real 
estate, arklių lenktynės, kor
tos, smaguriavimai. Vienu žo
džiu, musų Romos kunigams 
rupi sugedusios aukštosios bur
žuazijos gyvenimas. Tokose 
Aplinkybėse apie musų kupigų 
dvasišką ir intelektuaušką kili
mą ir apie žmonių dorišką pa
kėlimą nė kalbos negali būti.

O Romos kunigai, sudaryda
mi turtiiigiausį luomei lietuvių 
tarpe, galėjo išleisti daug jau- 
nuolių-pąsauliečių ir į kunigus 
einančių — į aukščiausius mok
slus. Iš jų galėjo būti įtinkamų 
kandidatų ne vien į pralotus ir 
/yskupus, o ir į profesorius, li
teratus, laikraštininkus ir ye> 
lėjys kitokiose (aukštose ' profe

sijose. Kai iš senųjų Romos 
eatalikų kunigų nebuvo nei pa- 
/yzdžįo, nei paaks.tįnįmo, 
pagalbos jauniesiems, tai ir 
;asjliko pažemėse.

Tai va, kodėl Amerikos
tuviai Romos katalikai neturi 
įei gerbtinų prabtų, n.ęi vys

kupų, nei garsių misijonierių, 
nei pamokslininkų, nei literatų, 
nei mokslininku

Sonotone Teatras 
Rodys Filmą 
“Petras Pirmas”

Nušovė Rockfordo 
Bukių Bosą

•i Charles A. Kalb, turtingas 
so_ Rockfordo bukių bosas, liko nu- 

'šautas paleistais iš kito auto- 
gaminta istorinė filmą bus per JbObiUo dviem šaut,uv.o šūviais, 
trumpą laiką rodoma Sonotone ^uo Ps važiavo automo-

“Petras Pirmas”, didelė' 
yietų filrųa, gaj xdidžiąusįa

teatre, 66 E. Van Buren St., 
pradedant nuo gruodžio ^4 d.i 
Ta filmą Paryžiaus „ parodoje 
laimėjo augščiausiąjį atžymėsi
mą. / . . ■ <

Filmą vaizduoja Petro Didžio
jo gyvenimą ir laikus, didįjį S t. 
Peterburgo potvynį 1704 m.,; 
didelis kovas su Švedijos 4rpii- 
jomis ir iš bažnyčių varpų lie
jimą kamuolių. Visi paaiškinimai; 
yra anglų kalbęje.

biliu su savo žmona ir sargu 
Dunm Iš lenkiančio juos aulo 
mobilio pasipylė du šūviai ir 
publikų« automobilis nudumė, 
pirm Dųnn spėjo išsitraukti sa
vo revolverį. Kalb pastaruoju 
laiku gaųdąvęs daug grūmoji
mų todėl ir 'sargą pasisamdęs.

Mrs. Anejia K. Jaru hz 
Physical Thelapy 

and Midvrife 
6630 So. Westeri) 
Avė., 2nd fJoor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo Daniuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

\electric t r e a t - 
ment Ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

nup

j 6939 SOUTH CLAREMONT AVĘ;
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal |utą4|.

PARDAVIMAS PUIKAUS MAISTO DEI

Šventas — “Midwest Stores”
KETVIRTADIENYJE IR PENK'Į’AD., GRUODŽIO 23 IR 24

“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS < ‘ RB ■■

MILTAI ar luC
“DOMINO” PURE CANE

CUKRUS ^I’AKAS
“MIimEST” DE LUXE KAVA'.... . ........................... sv. kenas 25c
“SHURFINE“ ČIELI AFRIKATAI Dideli' ^2 'kenari::..:.:.:..../ l$c 
“DROMEŲARY” DATES* Išrinkti 7% uncijų pakelis . .. 2 už 25c

A R TYC” SOUTHERN DARK n Aliu d FRUITCAKE 20 unc. 35 c
.... . _15c
2 už 19c’

20c

nei 
jie

lie

-Sacerdos.

Kalėdinis 
išpardavimas ”

Pipigy Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 y. ryto 
iki 8 vai. vaįi. Nedėlipmū 
nuo 9 v. ryto iki ) v. p. p

DHL E. MAKARAS
10/58 S. Michigati Av<.

ROSELAND—CHICAGO. )U 
Te). RUMJv'AN UUMTTi

“VVARD’S” SILVER QUEEN POŲND CAKE 
“RED TAG” SLYVOS Aukšti No. 1 kenai .......
“MlTRVEŠT" ŽEMUOGĖS ~Aukšti~No. J kenai__________________

“SNIDER’S”Tomato Catsup 15c

yra 
ir

sa- 
do-

tevai dalinasi 
kilnios širdies

“JUSTICĖ“ TOMAT.O JUICE No. 2 kenai ....... .......... 3 už 20c
“MII)WEST” GELATINE Prieskoniai, vi'orių skonių 3 palu 13c

■ UT IPTfINI’ęP’ VELLOW LABEL */4 sv. pak.Lll luli O Juoda Arbata maž, V? . 21c 
“MIDWEST’ ŽIRNIAI IR MORKOS No. 2 ken. 15£ 
“ŠNibER’Š”' SiPINAKAI N.^'kenas“?.“ 10c
”MIDWEST” GRAŽIOS TOMEIT6Š No. 2 ken- 2 už 190 

^SPRY” 3 SV' ^C'iaS 54^ Svaro kenas j 
GERIAŪSIOŠ*RŲSiES “DIAMOND’’ WALNUTS sv. 25^ 
C^iAUSrMAJšYTrRIEšUTAI ... . sv. 23^
H>()% PĮJPILDVTI MAIŠYTI SALDAINIAI sv.' 15ę
“SUNKIST” GRANDŽIAI Tuz. 23c

% 54C

FLORIDA TANGERINES Didelio dydžio Tuz. 12^ g
• TEXAS GRAPEl’RUiT Dideli 70 dydžio ..........  6 už 25c

EKSTRA GRAŽUS GANDUS OBUOLIAI 4 sv. 25# 
nauji i<7) pūsta i........... .......................3 ~s ~ 11 #

■ ■■■ 1 1 ■■ ■ mn .i ..ui ..i—.m —— i^i.» ■■—■r, » s •

GRAŽIOS VIDURIO SĄLEROS 2 krūvelės 1Į5^
XEW ARIZONA GALVOS SALOTŲ galvelės 13^ 
“IJNC(>L^^SHIKE^' PJAUSTYTI LAŠINIArĮ/2~8v~^ykelis~ 15c 
“PRIDE” VVASilING I>OWDER Did. 33 unc. pak <00

_____________ 2Įc;;;
Dideli pąkaj ‘

Kalėdos tai laimingiausias 
metų laikas. Kalčdų savaitę su
sikaupia visų reikalai ir džiaug
smai. Tikrų tikriausiai, tai 
planavimo, pageidavimų 
džiaugsmais pasidalinimo 
vaite. Nes vaikai džiaugiasi 
vanų susilaukę, 
su artimaisiais
linkėjimais ir gerais pageidavi
mais.

Tačiau pats už vis svarbiau
sias dalykas yra Kalėdų pietus. 
Tai yra pietus, į kuriuos dau
giausia atkreipiamą atida. Bet 
tų pietų pasisekimas kaip tik ir 
daugiausiai prisideda prie visos 
tos šventės gerosios nuotaikos. 
Todėl, kiekviena šeimyninkė, 
norėdama susilaukti geriausios 
pasekmės, jau iš anksto valgiais 
yra susirupinusi.

eGi Midwest Stores yra kaip 
i' ’k toji vieta, kur tasai pasise
kimas geriausiai užtikrintas. 
Visos prekės kuo šviežiausios ir 
geriausios rūšies: Dabar eina 
specialus išpardavimas, tad ir 
specialios kainos kaip tik laiku. 
Vjsa tai jus galite šiandien pa
tirti .perskaitę Midwest Stores 
skelbimą Naujienose, o valgiai 
pagaminti iš tokios prekės, šei- 
myninkei ' suteiks tai, ko ji .iš 
ąnks.to pageidauja — gerus ir 
gardžius valgius. (Skelb.)

“RINSO” 2 maži 17c. Ridelis pakas 
“LUX”‘ l'T.AKES-’-Maži' 0~ 
“LIFEBUOY” MUILAS ........
SPECIALIAM 'KALĖDINAM' PAKELY
“LUX” MUILAS 4 pakelyje ?5c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokių ’■> malevų, var- 
nišių ir kitokių namams

, ’ • . reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
LAKAVOTE 4080

.............- ----
PIRK NUO NES PJGlAu

PIRKIT KUMPIUS 
•* Iš LIETUVOS 
BALTIC IMPORT CO.

Ofise Tel. ‘Virginia 0036 
Ųpsidence Tek BĘVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 6—8 
Rezidencija:

$ Plėšikai prie 4404 S. Ridi
ni ond St, užpuolė Boris lįor- 
witz, 3^58 Doųglas Blvd., Me
tropolitan JJfe Insurance Go. 
kolektorių ir atėmė iš jo ne tik 
$40 pinigais ir taipjau automo
bilių, bet, taipjau, numovė keli
nes ir čeverykus.

J
--- ------------------------- -—■— ------------------------r- -   -----------------------r---------------7——

>"■! 1 ■' ........ . .
Paskutinė “CKAPAYĖV” Diena

1 , Rytoj 8:30 vai. vak.
“Potemkinw & “Frontier”

Pradedant penktadieniu 8:80 P.M. 
Sovietų Rusijos pats geriausis

V fJ 1 P G
“PĘTRAS PIRMASIS”

Aleksei Tolstojaus apysaka 
apie didjjį carą.

SONOTONE 
66 E. Van Burcji 

Šiokiomis 'dienomis iki 1 v.
— 25 centai.

ADVOKATAI

A, Moųtvid. M. J)
West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET
Vak 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 va|<

Tel. Seelev 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

p. p-

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tek Central 4411-^
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Ęoufevard 4310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 y. vak. Trečiadieniais ir

SekrųedieniauL susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 Sjo, Fairfield Avę.
Tejl. Ląfayette 8016

MUMS MALONŲ PRANEŠTI
‘ 75-KIŲ METŲ SUKAKTUVES

CENTUVRE BREWERY
PABANDYKIT MUSŲ 7

^SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ”
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 

Gauti ši Speciali 6 Mene&ių Senumo žiemos Alų šventėms' pašaukit 
P.ULLMAN 9200

RITZ DIST. CO.
10411 S. Mįchigan Avė. J, K. Sh.arkey, Mgr.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. '6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 h nuo 6 iki 8 
vak. Nedjėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Teks Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Latve Avė. Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲH N' 
John F.

DIREKTORIUS

Eudeikos

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel Hyde Park

st.
1824
3395

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti.

i

H

SENIAUSIA IR AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

ambulanCe 
DIENA IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
460St07 So; -Hejrmiį:agę Ayė, / 
4447 South Fairfieid Avenue

Tel I.AFAYfiTTR 11727
T ■ į X7 1 koplyčios visose

( hieagoa dalyse
—.......... y”---1 " ■* . 1 1 , n m i ■■■■.i. i. i.

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro išxVV. H. F. tC. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicągos, ? '•
Cicero .

Lietuvių |
Laidotuvių '
Direktorių
Asociacijos

Auibuląnee 
k Patarnavi- 
Bį mas Dieną 

R ir Naktį

V TURIME 
f KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO ’ 

DALYSE.

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46 th Street - Phęne ĘouĮevąrd 5566

z. S. M. SKŲDAŠ
718 West 18th btreėt Fhune Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA Vards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LAČHAWIUZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Piace Pitone Canal 2515
SKYRIUS: .42-44 East 108th Stięeet___ Tel ’Pullman H87O

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westęrn Avė. Phone Virgjnia 0883

• ' J. LIULEVIČIUS
zI348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ a jy- „ ...I.,., ,1.1.,. ,,.1, y   - ..   

' > A. MASALSKIS
33Q7 Litiįanica Avenue Phone Bouleyarri 4139

-....... . 1 --- ---------------------------------------------------- HŠS---- '■?...■ . ........ ; ..... .y..;.

6834 So. Western Avė 
1410 South 49th Court

A. PETKUS
Phone Grovehill 0142

■ Phone Cicero 210.9Cicero

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

K AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1912

akių Specialistai

DR. VAITUSH, OPT.
.LIETUVIS • ;

Mano 20 mątų prakti'kąyimas, 
jūsų garantavimas. ;

Optometrically Akių Specialistas

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 Sq. Halsted St. „

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 101Ž

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni

TeJ. Office W.entwx>rtb 6330 
Rez. Hyde Perk 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiky ligų gydytoja

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

i išskyrus seredomis jr subatomis
« »

egzannnuojarąa mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Kalėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems, 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vakJ 
NEDEUOj „uo.JO ryto iki 12 pietai ^4^111X14 . 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 11111 iYIJv'J.IJlI 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av
Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso,

Ofisas ir AĮdnių Dirbtuve 
7^6 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias jr chroniškas ligas 
vyrą, moterų ir vyikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL, netoli Morgan $t.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

J

UI

'J

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR ŲENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir ned.61. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. .Califomlą A venų e

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Aghiąnd Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

(Ofiso Tel. fipvlovnrd 5913

756 West 35th Sj. ■
Cor. of 35th and Halsted Sts.

1 T • **

Telefonas yards .0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

f Ofiso valandos:
Npo 1-0 iki 12 4ieųą, 2 iki 3 po pietų

7 iri 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30‘

K.z. ^o'so.8 m?s'igan rtBi.vnGar8inkitės “N-jiose
TeL Kenvrood 5107 m
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KORESPONDENCIJOS
viai tai būtinai atvykite į šį va
karą ir pamatykite tai, ko dar 
nesate matę.

—P. B. Balčikonis

Benton, III Binghamton, N. Y. Westville, III
SLA Nominacijos ir Kitos 

nios iš Musų Kolonijos
ži- SLA 50 kuopa rengia magijos
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Aš Nebenoriu Dau
giau, Liuosuoto jų!

Štai būdas kaip IŠVENGTI dviejų 
tyronų — paprasto užkietėjimo ir 
liuosuotojų I

IŠ LIETUVOS
PARYŽIAUS RUSŲ GENERO

LO MILERIO PAGROBIMO 
ATBALSIAI LIETUVOJE

SLA 156 kuopa savo susirin
kime pravedė Pildomosios Ta
rybos nominacijos, kurios pasė
kos yra tokios:
į prezidentus: Bagočius 13, Ge
gužis 6 ir W. Laukaitis 3
į vice-prez.: Mažukna 13, M. 
Bukšnaitis 3 ir Zalatoris 1;
į sekretorius: Vinikas 17; 
į iždininkus: K. Gugis 10 ir 
Trečiokas 3;
į iždo globėjus: E. Mikužiutė 
13, S. Mockus 17 ir Trečiokas 
2;
į daktarus kvotėjus: Dr. Sta
nislovaitis 14 ir Dr. Biežis 2.

Buvo renkama ir kuopos val
dyba. Išrinkti liko visi senieji 
nariai. Vadinasi, jokios per
mainos neįvyko. Ir visi virši
ninkai liko išrinkti vienbalsiai. 
Tačiau nepamanykite, kad pas 
mus yra praktikuojama “sta- 
liniška demokratija”, atseit, 
per prievartą turi balsuoti už 
parinktus kandidatus.' Nieko 
panašaus nėra, štai finansų se
kretorius jau liko išrinktas aš
tuntam terminui. Ir nariai jį iš
rinko todėl, kad jis tinkamai 
eina savo pareigas.

Kitos naujienos pas mus to
kios: per pora savaičių oras bu
vo pusėtinai atvėsęs. Nors snie
go ir nebuvo, vienok žemė buvo 
ledo apdengta. Slidumas bu
vo toks nepaprastas, jog tie
siog baugu buvo ir iš namų iš
eiti. Per tą laiką ne vienas sau 
šonus apsilamdė begriudamas 
ant žemės.

Bet štai, po tų pirmųjų šal
nų oras smarkiai atšilo ir pra
dėjo lyti. Ir vėl gyventojams 
nemalonumas: pasidarė neiš
brendamas purvas.

Butų malonu ir dažniau ži- 
nučfį praheuti iš musų koloni
jos, tik visa bėda ta, kad nieko 
ypatingo neatsitinka. Gyveni
mas kažkaip slenka vis tomis 
pat vėžėmis. Vasaros metu mes 
bent rengiame visokius išvažia
vimus ir piknikus o žiemą 
taip sau merdėjame. Surengti 
kiek didesnį parengimą mes ne
galime, nors lietuvių čia yra 
gerokas būrelis. Senesnio am
žiaus lietuvių priskaitoma iki 
septyniasdešimt. Bet’ jaunimo 
mes tai beveik visai neturime. 
Vos jaunieji šiek tiek prakun
ta tai jie tuoj bėga į didesnius 
miestus. Tiesą pasakius, jiems 
nėra kas čia veikti. Tokiu bu- 
du pasilikę senesnieji nieko ge
resnio nepajėgia surengti.

Pastaruoju laiku darbai kiek 
pagyvėjo. Nežinia tik, kaip il
gai taip bus. Musų apylinkėje 
yra keturios kasyklos ir visos 
nemažos:. dirba po 500 ir net 
1,000 žmonių. Vidutiniškai im
ant, visos keturios kasyklos 
samdo per du tūkstančius an
gliakasių.

Grįždamas prie Susivieniji-* 
mo kuopos, turiu pasakyti, jog 
jai priklauso 31 narys. Visi lai
komės, bet naujų negalime gau
ti, nes, kaip jau minėjau, netu
rime .jaunimo. Seniau musų 
kuopoje buvo apie 70 narių, bet 
kai įvyko skilimas, tas pasili
ko tik 45. Iš jų vieni per pąs- 

i kutinius kelis metus mirė, o ki
ti negalėdami duoklių mokėti 
šiaip pasitraukė.

Musų kolonijoje visi lietuvių 
susivienijimai turi savo kuo
pas. Buvo čia ir Aukščiausios 
Prieglaudos kuopa, kuri dabar 
susiliejo su darbininkų susivie
nijimu. Tokiu budu bepasiliko 
tik trys, organizacijos.

—A. Paulavičius

Gruodžio 12 d. įvyko SLA Visad paprastai gražink j1 savo I . . _ . , ' dihin rlii ftnmtnc rillf)SaVUS llUC^UO-
išmesti, valgant

TURALŲS liuosuotojai yra viduji
niai toniški vitaminai “BĮ” — ir

vakarą. — Pirmas tokis paren- .'223 kuopos susirinkimas, ku- , dkuric'"yra
girnas šiame mieste lietuviu tar- riame buvo renkama valdyba minkštą, “išvalytą” yalgį: Tie NA-» ” .........J miIDAI 1 b įmeti ntm u i

pe. —’ Vakaras jvyks sausio 7 ir nominuojami viršininkai į 
•J. 1938 m. Lietuvių tvJla nė- Pildomąją Tarybą. Kuopos val- 
je — Magikas M. Bačaitis iž- dyba kitiems metams liko iš

pildys vakaro programą

Ponas M. Balčaitis yra vietos 
lietuvis. Per daugelį metų ty
kiai, beveik niekam nežinant, iš
skyrus įtik jo artimus draugus, 
studijavo magiją. Jis yra pilnai 
pasiruošęs tai profesijai.

Svetimtaučių tarpe p. Balčai
tis jau daug kartų yra davęs 
trumpesnius ir ilgesnius pro- 
gramus ir visur buvo niekia
mas. Lietuvių tarpe irgi jau bu
vo pasirodęs pora kartų. Vienu 
kartu, tai pereitą Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo proga, 
o kitą — tai, rodosi, L. D. S. 
parengime, ir abu kartu publi
ka suinteresuota iki aukšto laip
snio. ’ z

Tad šiame vakare magikas 
Balčaitis išpildys visą vakaro 
programą, bus daug juokų, daug 
misterijų ir kitų su magija 
rištų dalykų.

Po programo bus šok‘ai 
vėlumos nakties.

Magikas M. Balčaitis po
vakaro yra pasiryžęs duoti ma
gijos vakarus ir kituose lietu
vių apgyventuose miestuose.

i
SLA kuopos, klubai ar šiaip 

organizacijos, kurios norėtų pa
našų vakarą rengti, nepaisant 
kurioje šalies dalyje jos butų, 
lai atsišaukia į magiko Balčaič:o 
reikalų vedėją šiuo adresu: P. 
B. Balčikonis, 67 Court St., 
Binghamton, N. Y.

Po keletos* tokių atsišaukimų 
bus sudarytas tam tikras marš
rutas, kad butų galima suteiki i 
progos ir kitų miestų lietu
viams surengti taip retą, lietu
vių tarpe magijos vakarą.

O vietos ir apylinkės lietu-

sū

iki
v •
S1O

niai toniški vitaminai “BĮ”
“rupumas.”

Kellogg’s All-Bran yra geras vita
minų “BĮ” šaltinis — sutvarkymui! rinkta šioji: pirm, ^rank Paukš- vidurių taku/ir išvalymui sužadinti, 

tis, vice-pirm. Benediktas Dali- All-Bran turi “rupumą” jis su- 
, v. i geria vandeni, minkština kaip kem-jenas, nutarimų rast. Stanley,pine. Ta vandenš minkšt nta masė

. * __ . . . __ 1 . *■ ava « . • .

tis, vice-pirm. Benediktas Dali-' All-Bran turi “rupumą” .
• geria vandeni, minkština kaip kem- 
padeda išsivalyti.

All-Bran yra grūzdus, spraginti 
grudai. Valgyk -su pienu ar Smetona 
ir vaisiais. Gardus bandutėse. Bet, 
kaip juos nevalgytum, vartok RE
GULIARIAI: valgyk po du šaukštu 
All-Bran kasdien ir gerk gana van
dens. Jei taip darysi kasdien, gali 
išvengti paprasto užkietėjimo*ir liuo
suotojų, taipgi. Visi krautuvininkai 
All-Bran pardavinėja. Gamina Kel
logg in Battle Creek. /' - ■

♦ • JBartašius, finansų rast. Jonas 
Deltuva ir iždininku Ignas Kri
vickas.

Pildomosios Tarybos nomina- 
vimo rezultatai tpkie.:
į prezidentus: F. J. Bagočius 
19; \
į vice-prez.: Mažukna 19;
į sekretorius: V. Michels.on 7, 
J. Miliauskas 9 ir M. Vinikas 2; 
į iždininkus: K. Gugis 19;
j iždo globėjus: E. Mikužiutė 
16, J. Marcinkevičius 9, S. Moc
kus 4, Staneslow 6;
į daktarus kvotėjus: Dr. Ma
tulaitis 3 ir Dr. Stanislovaitis 
9. —Korespondentas

Springfiejd, III
SLA 158 Kuopos Nominacijų

Pasėkos
/

į prezidentus: Bagočius 10, Lau
kaitis 35 ir Shalna 13;
į vice-prez.: Mažukna 30, Buk
šnaitis 26 ir Shalna 1;
į sekretorius: Vinikas 56 ir 
Bacevičius 1;
į iždininkus: Gugis 16, Trečio
kas 25 ir Bachunas 15;
į iždo globėjus: Mikužiutė 12, 
Mockus 48, Kusevičius 48 ir 
Miliauskas 9;
į daktarus kvotėjus': Dr. Grai- 
čunas 25, Dr. Biežis 25 ir Dr.’ 
Stanislovaitis 5.

—Korespondentas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

JUOKAI
Gyvulių mėgėjas

V

— Sakyk, Petrai, ar tu 
sti "gyvulius?

— Taip. Ypač paršiukus 
kronais, keptus viščiukus.

mėg

sti

Bičiuliškas patarimas
Rašytojas: — Nežinau 

turiu daryti. Ar man reikia 
savo rašinius, sudeginti ar duo
ti spausdinti?

Bičiulis: — Galiu< tik pasa
kyti, jog visuomet pirmoji min
tis pati geroji mintis.

kį

Bene 1930 ar 1932 metais gar
sioji generolo Skoblino antroj 
žm.ona Plevickaja kbneertavo 
Lietuvoje. Ji, tuomet į Lieiuv< 
buvo atvykusi ne viena, ją iy 
dė jo kažkoks \ y. iškis. L’Jbn 
norėta nustatyti to vyriškio as
menybę, bet nepavyksta. Pasi
rodo, kad to vyriškio, kad ir 
Lietuvoje byla, bet niekur po i 
ei joj e nesiregistruota.. Matyti, 
kad tai butą gudraus ir apsuk
raus šnipo, kuris gerai suvokė 
ką daro ir savo pavardės kui 
galima privengė pasakyti, žino
ma, netenka abejoti, kad t ri bu
tą generolo Skoba no, kas gi k\- 
tas galėjo tą artistę lydėti? Bet 
gi jis taip apsukriai čia sukos, 
kad savo pavardės niekur neįre
gistravo.

Rodos, tuo pačiu metu Plevic- 
kgija koncertavo ir Rygoje. Ii 
čia ji buvo su palydovu, kuris 
taip pat niekur nėra įsiregistra
vęs.

Jei šitos žinios tikros, tai rei
kia daryti išvadą, kad Plsvcc 
kaja ir jos palydovas jau anuo- 

| met žinojo ką daro ir mėgino 
Visus galus vandenyje paslėpti. 
Rodos, dabar mažai tenka abe
joti, kad generolas Skcblina 
tarnavo tos valstybės reikalams, 
kuriai tiek daug dabar Vabalas* 
—Pruseika reiškia savo simpa
tijų. —H. L.

OR
BIMiiiM

Special Pasiūlymas
PASIŪLOME ŠVIEŽIAI KASTŲ ANGLIŲ TURINČIŲ PILNĄ 

KARŠČIO VERTŲ
SUPER MINE RUN—Gerai dega. Aukščiausi g? 75

vertė. Patenkinimas garantuojama ...................44^^
EGG $5.75 LUMP $5.75 NUT $5.75
100% POCAHONTAS MINE RUN — Patikima "745

kokybe — Labai Stambios ............................. «
LUMP $9.00 EGG $9.00 RANGE $8.75
FRANKLIN COUNTY—2 in. Screenings .......
WASHED NUT $6 25 EGG $7.00 LUMP $7.75
EAST KENTUCKY SCREENINGS—Aliejum 

laistytos ir nedulka •%” — l1^” — 2” .......
Kainom dėl 5 tonu kiekio—truputj daugiau kainuos perkant mažiau. 

TELEFONUOK DĖL PATARIMO APŠILDYMO REIKALE.

SUPER COAL CO.
“Ouality Codl DJstributors“

10 SO. LA SALLE ST. . DEARBORN 0264
Atdara Vakarais

NUT $7.50

$525
$675

skaitot Naująją Gadynę”?

A. R. PATRICK.i

į (PETRIKAS) K
į Turime Didžiausį Pasirinkimą Kalėdinių Dovanų h

? VIENATINIS LIETUVIU OLSELIS AMERIKOJ J
į Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštines, į. B ’ U
h Smulkus Daiktai ir t. t. . J?

Virš, 15 Meilų Teisingo Patarnavimo ?

j 280S W;«3rd St. TeL Hemlock 0220 Į

“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kamuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N.
Gerb. Administracija

' č)a*prisiuričiu $.............. už ‘'NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

įvedė EXTRA apval- žIURfiKITE!

Co., Ine.by t*. Lo r 111 ar d

Vardas .................
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija

T ' Ine.

ISIauklnls Užtaikąs 
15 “C«llophahe” 
. Atsidaro 15

APAČIOS c—- —<•»

biznieriams

MOTERYS

<

CHICAGO, ILL.

Ką šis e&sfr^z apvalkas teikia jum
LAPKRITIS, 1930 ... Dvigubai-švel- 
nųs OLD GOLDS buvo pirmi var- 
tot Cellophane apvalką kaip prie
do apsaugą cigaretam.

Gera idėja. Taip gera, kad visi ki
ti cigaretai priėmė Cellophane, 
taipgi. Gera’idėja — bet ne pakan
triai gera.
SPALIS, 1935 ... Dvigubai-Švelnųs 
OLD GOLDS
ką. Dvigubą Cellophane. Dvigubą 
suvyniojimą.

mate, šiltame, šaltame,, sausame ar 
drėgname.

. . > ;
Taigi OLD GOLD rūkytojas gė

rėjas netik parinkto derliaus taba
kais ir garsiuoju OLD GOLD dvi- 
gubai-Švelniu skoniu.

Jis gėrėjas šiomis puikiomis ypa
tybėmis jų geriausiam stovy. Dvi- 
gubai-švelnųs OLD GOLDS yra vi
suomet ŠVIEŽI. Visuomet sveiki.* 
Niekuomet neerzina. Niekuomet o- 
ro-nenuvarginti ir klimato-nenudė- 
vėti. ; ■, • I

Jus negalit pirkti nuvėsusį OLD 
GOLD. Ekstra apvalkas yra jūsų 
garantija. . cPIRKIT KUMPIUS 

IŠ LIETUVOS 
BALTIC IMPORT CO

suvyniojimą. Užtikrindami Ameri- 
• kos cigaretų rūkytojui ŠVIEŽIUS 

cigaretus kur tik jis perka juos.
ŠIANDIEN... OLD GOLD oro-ne- 
persunkiamas, klimato-neveikiamas 
pakelis jau nebėra tik teorija. Kad 
EKSTRA apvalkas aktualiai teikia 
ŠVIEŽUMĄ rūkytojui, tapo įrody
ta diena 
metu. Ir

iš dienos kuone per du 
įrodyta visokeriopam kli-

P. LORILLARD COMPANY. 
(įsteigta 1760)

Copyright. 1937

: /

ŽIURĖklTF!
ApatinlR Užvaikau
15 “Cellophane”

AtRhlaro 15 
VIRŠAUS

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

Prašome užsisakyti iš
Kalėdų šventes galėtumėm 

9 

Paveikslai atvaizduoja
tuvos buvusius valdininkus ir daug kitokių

i

bučernems ir ki|o-

anksto, kad prieš 
pristatyti.

KREIPKITĖS I NAUJIENAS 
1739 South Halsted Street

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

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą ' .

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina.su persiuntimu tiktai $1.10

MAVJIIENOS.
1739 So. Halsted St

Kaina.su
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$8.00 per year in Canada
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Chįcagoje — paštu:

Metams --------- ---------------- $8.00
Pusei ,metų —-------------------  4.00
Trims mėnesiams 2______ _ 2.00
pviem mėnesiams________ _ 1.50
Vienam mėnesiui _________ .7q-

Chicago j per iŠneŠiptojus:
Viena kopija ____~_________  8c
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Mėnesiui ______ __________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne ChieagOj, 
paštu:

Metams ............  $5.00
Pusei metų  ................—.... 2.7u
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams _____  1.00

* Vienam ipėnesiui ........ .—...........75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
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Metams ..........  — $8.00
Pusei metų   .............  4.00
Trims mėnesiams     2.50 
Pinigus teikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Nauja Kauno biurokratijos užmačia -
Lietuvos generalinis konsulatas praneša, kad Lie

tuvoje yra išleistas laikinas (?) įstatymas, kuriuo at
imama pilietybė Lietuvos piliečiams, išgyvenusiems dau
giau kaip dvejus metus užsieny be užsienio paso arba su 
negaliojančiu Užsienio pasu, išimant atsitikimus, kai 
Lietuvos vidaus reikalų ministeris ’ pripažins Lietuvos 
piliečio gyvenimą užsienyje be paso “pątęisipamų”.

Konsulatas ragina visus lietuvius amerikiečius, ku
rie nėra priėmę Jungtinių Valstijų pilietybės, sutvarky
ti savo paso reikalus: kuris neturi Lietuvos paso, jį gau
ti, o kurio paso galiojimas pasibaigė, jį atnaujinti, — 
kitaip, tai busią keblumų žmonėms, norintiems važiuo
ti į Lietuvą. >

Keblumų, iš tiesų, gali būti labai nemalonių. Jeigu 
žmogus, neturįs Amerikos pilietybės, sumano važiuoti į! 
Lietuvą, tai pagal tą naują pasų įstatymą, jisai gali būt 
i Lietuvą neįleistas, nes jisai, išgyvenęs dvejus metus 
Amerkioje be Lietuvos paso arba savo paso neatnauji
nęs, neteko Lietuvos, pilietybės. Nei Amerika, nei Lietu
va jam paso neduos, o be paso keliauti šiandie negalima. 
Jisai turės per konsulą kreiptis .į Kauną ir prašyti vi
daus reikalų ministerio susimylėjimo. B.et susirašinėji
mas su Kaunu ima daug laiko, taip kad gali praeiti vi
sa vasara, pirma negu tas žmogus savo paso (ir piliety
bės) reikalą sutvarkys.

Lietuvos generalinis • konsulatas sako, kad Lietuvos 
valdžia visuomet buvusi ‘“palanki” amerikiečiams J pilie
tybės klausime. Bęt kam ji iš viso toki įstatymą išlei
do?

Ateinantieji metai Lietuvoje bus “jubiliejiniai me
tai”. Tenai planuojama surengti daug visokių iškilmių 
ir kviečiama lietuviai, gyvenantieji užsienyje, atvažiuo
ti į Lietuvą tų iškilmių pasižiūrėti. Ir kaip tik tokiu 
laiku išleidžiama šitoks drastiškas įstatymas apie pasus!

Ar Kaunas nori tokiu budu iš amerikiečių pasipini
gauti, priversdamas juos rašyti “prošenijas” konsulams 
ir ministeriui ir mokėti už' pasus arba jų prailginimus?

Yra .žinoma, kad beveik visi senesniosios kartos 
žmonės, kurie atvyko į šį kraštą prieš Didįjį karą, va
žiavo be ipaso, nes tuomet Amerika pasų nereikalavo iš 
imigrantų. Daugelis tų senų žmonių, dėl anglų kalbos 
nemokėjimo arba kitų priežasčių, dar neišsiėmė piliečio 
popierų. Bet ne vienas jų norėtų prieš mirsiant bent 
kartą atsilankyti savo gimtame krašte ir pasimatyti su 
giminėms. Tie žmonės dabar staiga pasijunta “be tėvy
nės”: Lietuvos valdžia juos braukia iŠ piliečių sąrašo r- 
todėl, kad jie Amerikoje gyveno be paso!

Prieš dvyliką metų ar daugiau Kauno biurokratai 
buvo sumanę Amerikos lietuvius priversti užsiregistruo
ti, paimant po $10.00 nuo galvos. Prieš tą užmačią “Nau
jienos” pakėlė griežčiausią protestą, kurį parėmė pla
čioji visuomenė, ir registracijos sumanymas buvo at
šauktas. ' > ■

Bet dabar Kaunas sugalvojo dar piktesnį dalyką. 
Neturintiems (arba neprailginusiems) paso jisai nuta
rė visai atimti pilietybę. Tautininkų valdžios logika yra 
tokia: jeigu tu neturi paso, tai tu netenki visų teisių. 
Pasas tai — žmogaus “dusia”! a

Kuri šalis taip daro, kad žmogui, gimusiam toje ša
lyje, butų atimama pilietybė, jeigu jisai be paso-išva
žiuoja į užsienį? Panašiai daro tik,Hitleris. Jisai atima 
Vokietijos pilietybę gimusiems ir augusiems Vokietijo
je žmonėms, jeigu jie pabėga į užsienį nuo jo teroro.

Apžvalga
ISPANIJOS RESPUBLIKOS 

PERGALĖ

Visas pasaulis laukė “didžio
jo’’ sukilėlių ofensyvo Ispanijo
je, o tuo /tarpu respublikos' jė
gos kirto jiems skaudų smūgį, 
paimdamos sukilėlių tvirtovę 
Terpei. Tai didžiausias lojalistą 
laimėjimas nuo .karo pradžios.

Chicagos Marijonų “Draugui” 
dabar bus didelė širdperša. Juk 
jau daugiau, .kaip meitai laiko, 
kai jisai paskelbė, kad gen. 
Franco “paėmė Madridą”!

VADINASI, PATEISINO

Keistų advokatų turi Rusijos 
bolševizmas. Vienas jų duoda 
vėjo tiems staliniškosj demokra
tijos kritikams, “kurie begėdiš
kai kimba prie Sovietų Sąjun
gos’’ rinkimų sistemos. Girdi,—

“(jie) nieko nesako, kad 
Amerikoj milionai piliečių 
(negrų) negali balsuoti. Tie 
‘kritikai’ nieko nesako, kad 
Britanijos imperijoj beveik 
du šimtai milionų piliečių 
(Indijoj) negali balsuoti.”

Kad Stalino diktatūros kriti
kai “nieko nesako” apie reakci
ją Jungtinių Valstijų pietiniuo
se -šteituose arba Indijoje, tai, 
žinoma, yra melas. Bet kodėl 
tam bolševikiškos “demokrati
jos” gynėjui reikėjo ieškoti pa
vyzdžių Alabamoje ir Indijoje 
Sovietų Sąjungos tvarkos patei
sinimui ?

Juk niekas niekuomet nesakė, 
kad Amerikos Alabamoje arba: 
Azijos Indijoje gyvuoja pavyz
dingiausia demokratija. O 
Sovietų Rusiją komunistai 
KO, kad jos tvarka esanti 
miokratiškiiausia pasaulyje:!

Be to, ir apie Indiją tasai 
bolševizmo advokatas pamela
vo. Indijos gyventojai jau turi 
balsavimo teisę, pagal tą naf

partiją (Anglijos priešai), ro
do, kad Indijos rinkimų siste
mą yra nepalyginti demokra- 
tiškesnė už Sovietų Sąjungos.

Sovietų Sąjungoje kandidatus 
galėjo nominuoti tįktąi valdžios 
(Stalino). partija, todėl rinki
muose balsuoto j ai neturėjo pa
sirinkimo. Tuo tarpu Indijoje 
kandidatus nominavo ir val
džios šalininkai, ir valdžios 
priešai? /

Jeigu Rusįjoję butų bent 
tiek rinkimų laisvės, kiek Indi
joje (a?bą bent Alabamoje), 
tai jau butų milžiniškas žinks- 
nis pirmyn, palyginant su “Sta- 
lino demokratija”. ~ . ,

To.kiu būdų, “b.ęgędįškump” 
komplimentas priklauso pačiam 
eks-sklokininkui, \ kuris tą ne
sąmonę parašė, gindamas bol
ševizmą, '

sudaužę tradiciją

apie 
SA- 
“de-

Matyt, ir Lietuvos tąutinįnkų valdžia nori nusikra
tyti “negeistjnų” piliečių, po-gruodžio 47 d. perversmo 
pasišalinusių į užsienį. Ji pirma' atims jiems pilietybę, o 
paskui, gal būt, ims konfiskuoti ir jų turtų.

Tai ve kokį “kąlėdinį pręzentą” užsienio lietuviams 
šiemet davė Smetona. ■

Lietuvos Naujienospralobti teismuose nefiguravo 
Suvalkijos kilmės lietuvio infce-. 
ligepto pavardė! Kaip tik ant
raip, Lietuvos teismuose senes
ni teisėjai yra iš Suvalkijos ki- į 
lę. Vyriausio. Lietuvos teismų 1 
'tribunolo pirinįninkas vyriau
sias teisėjas taip pat ir dabar 
yrą kapsas Ciplijauskas!

Neveltui kapsas, zanavykas 
ųkininkaą ironizuodamas sako: 
mušiskis ir vogti rpoka, — jo 
nepagaus!. Girdi, jei valdžioje 
dabar butų bent vienas suval
kietis šitokių sunkumų, kokius 
męs dabar turime, tikriausiai 
nebūtų. Arba byloja, tokių kvai- 
flys^ių, kokių dabar būva kap
sas, ąr -zanavykas nepadarytų. 
Ir iš tikro dabartinės vyriausy
bės sąstate nėra nė vieno su
valkiečio! Yra dėlko pasidi
džiuoti suvalkiečiui!

Juk faktas, kad prieš didįjį 
karą Suvalkijoje daug kas iš 
rusų valdininkų pramoko lietu
vių kalbos, nes suvalkietis išdi
dus nenorėjo kalbėti maskolių 
kalba. O kitur mes matome ki
tus reiškinius. Kitose Lietuvos 
dalyse visuose valsčiuose rašti
ninkais buvo rusai, valkčių tei
sėjai taip pat daugiausia buvo 
rusai. Suvalkijoje niekur nega
lėjai valsčiuje užtikti rusą sek
retorių, arba net rusą pradžios 
mokyklos mokytoją. O jei kuris 
ir pasitaikė, tai ne saldžią duo
ną jis čia valgę ir paskubomis 
iš to jam nemalonaus krašto 
nešdinosi į savo kraštus. Tik po
licijoje ir žandarmerijoje ir 
aukštesni valdininkai buvo ru
sai iš kitur atkeliavę, bęt ir jie 
nenoromis turėjo taikintis vie
tos gyvenimo sąlygoms ir net 
lietuvių kalbos turėjo pramokti, 
nes nei zanavykas, ’ nei kapsas 
pigiai savo kalbos neišsižadėjo 
ir visur kur tik galėjo savo gim
tąja kalba kalbėjo. Ir dabar vi
sai nenuostabu, kad į Suvalki
ją eina veik tiek įvairių /Jaikraš- 
čįų, kiek į visą kitą Lietuvą, o 
juk visa Suvalkija nesudarp net 
trešdalio visos Lietuvos. Be to, 
Suvalkija turi visą eilę vietos 
laikraščių. Ir dabar Suvalkijoje 
yra daugiausia-1 įvairių rusių 
aukštesnių mokyklų. Ir visoS 
tos mokyklos’kimštinai mokinių 
prikimštos.

Visa tai galvoje turint kas čia 
yra pasakyta visai bus supran
tama, dėlko Suvalkijos ūkinin
kas visiems gyvenimo sunku
mams visuomet buvo atspares
nis ir nesivaržomai, kada' reikė
jo ir privalėjo, jis atvirai reiškė 
savo balsą, kartais jį atitinka
mais veiksmais paremdama^. .

Jis visuomet buvo tokios nuo- 
rnonės, kad visos valdžios įstai
gos turi jam patarnauti ir mė
gino visokiais budais jas taip 
veikti, kad jos jam tarnautų. 
Jis labai nelenkė, galvos atėjęs 
į vyriausybės įstaigą, taip bu
vo prieš karą, taip jis nori ma
tyti ir dabar.z Ir rusų laikais 
atsilapkęs pas kokius nors vir
šininkus kalbėjo savo gimt* kal
ba ir tik stipriai '♦''•‘t’-’'' — 
mas mėgindavo, jam svetima 
rusų kalba aiškintis.

Tai vis pažymiai kiek Suval
kija ūkininkas visur ir visuo
met jautėsi savistoviu.

—-BETKAS
(GALAS)

mūsiškis ir vogti rpoka, 
nepagąųsi. '

Rumanijos parlamento rinki
muose, kurie >tik-ką įvyko, val
džios partija' su provokišku Ta- 
tarescų priešakyje, prąkišo. Ji 
gavo tik 38 nuošimčius balsų, 
o ne 40%.

Jeigu valdžia butų gavusi 
bent 40% visų balsų, tai ji bu
tu praVedųsi 70% atstovų. To
kia, mat, yra rųmaniškos “de
mokratijos” rinkimų tvarka. 
(Kaip matome, 
visokių

Bet 
faktas, 
laimėjo 
tai priešinga įsigyvenusiai (tra
dicijai. Tenai valdžia visuomet 
vartoja per rinkimus šlykščiau
sias priemones — terorą, 
pirkimus ir t. t., ir 
suomet ta'partija, 
prie valstybės vairo,' 
laimi.

Bet šj kartą išėjo priešingai.
Rinkimuose gavo 22 nuošim

čius balsų Nacionalinė Ukinin-

rinkimų 
pasaulyje yra 

“demokratijų”)..
svarbiausias yra p-a'is 
kad valdžios partija ne- 

rinkimų. Rumanijoje

pa- 
todėl vi- 

kuri stovi 
rinkimus

ją konstituciją, 'kurią Anglija1 kų Partija; kurios vadas yra 
jai davė. Visoje Indijoje šiemet Dr. Juliu Maniu . 
įvyko rinkimai ir tas faktas 
kad daugelyje vietų rinkimus “naciai 
laimėjo vadinamoji Kongreso balsų.

pažangi.
Netikėtai stiprus pasirodė ir

, kurie surinko 14%

Suvalkijos ūkininkai
Budinga Veiverių ūkininkų byla. — Napoleono žygių 

įtaka. — Zanavykai, kapsai iy dzūkai. —- Revojiu- 
cįja pirmiausia prasidėję Suvalkijoje.—r žypiųs ra
šytojai ir šiaip veikėjai, kurie yra kilę iš Suvalki
jos. — Dalykai, kuriais suvalkiečiai gali pasidi
džiuoti. — Rusams buvo sunku savo įtaką Suvalki
joje praplėsti.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Baltrušaičiu šeima, kurių vie

nas tragingai 1905 metais ru
sų nužudytas, kitas išgarsėjęs 
savo vertimais į rusų kalbą 
Skandinavų ‘ rašytojų ir daug 
gražių dalykų parašęs rusų kal
ba, o ir lietuvių mėginęs rašyti 
eiles ir dabar SSSR atstovaująs 
Lietuvos valstybės reikalus, ir 
visų rusų ir dabar labai gerbia
mas, o kiti, kruta tolimoje š. 
Amerikoje, regis, Pittsburghe 
nenuilstamai darbuojasi lietuviu 
tarpe. Grigaičiai, kurių vienas 
vyskupauja' Lietuvoje; o kitas 
taip šauniai, nuosakiai ir rim
tai per dienraštį “Naujienas” 
seniausią dabar lietuvių dien
raštį, skleidžia socializmo moks
lą. K. Grinius, tas nenuilstamas 
veikėjas ir buvęs. Lietuvos pre
zidentas. /Broliai Mašiotai, ku
rių vięnas sukure gražią vai
kams literatūrą, o kitas , dirba 
valstybės kontrolėje. Vyskupas 
Staugaitię Telšių mieste rezięluor- 
jąs. Pzuka's Krėvė Mickevičius 
poetas, rašytojas ir kartu uni
versiteto profesorių^. Dzūkas 
Vitaitis “Tėvynės” redaktorius, 
Vabalas Pruseika, dienraščio

Vilnies Vedąktorius, pitip Kybar
tų kapsas. Broliai Vilkaičiai, ku
rių vienas Floridoje miręs, ki- 

Ukio Akademijos 
trečias mokytojas

tas žemės 
rektorius.
žurnalistas. . Dzūkas istorikas 
profesorius «L Jonynas. Dr, Ma
tulaitis, Minsko universiteto 
profesorius istorikas. Dr. Stau
gaitis, buvęs anų laikų Seimo 
pirmininkas, Medicinos laikraš
čio redaktorius. Prof. Rimka,- 
žymus ekonomistas ir statisti
kas. Broliai Rimšo$, yfanąą jų 
radikalus ūkininkas, ir kitas da
bar š. Amerikoje yiešįs garbin- 
gas\ skulptorius, kurįo cįarbąįs 
tikrai daug kas nuoširdžiai ste
bisi. Bulotai, vienas jų seniau
sias Lietuvoje generolas, O ki
tas žymus advokatas, buvęs Ru
sų Durnos atstovas.

Galėtum .šį sąrašą dąr žymiai 
padidinti, bet jąd kas ęįą sumi
nėta. daug sako, ką yrą dąvęs 
Suvalkijos ūkininkas lietuvių 
tautai. Ir tikrai visų tų suvalą 
kiečių garbei dar galima pridur
ti, kad iš visų buvusiu garsių 
Valdininkų bylų, kurie visokio
mis suktybėmis -lengvu, budu 
gorėjo valdžios išcįo

I X

Turgavietė tikrai bus 
iškelta

•t,..

Seimas pakeitė lai
kino įstatymo apie 
Lietuvos pilietybę 

įstatymą
šioVyrjausybės pateiktą 

įstatymo pakeitimo projektą 
Seime referavo vyriausybės 
vardu vidaus reikalų ministe
ris ats. brig. gen. Čaplikas. 
Pranešėjas savo kalboje pa
brėžė, kad pats įstatymas ne
keičiamas, o tik įnešamas nau
jas paragrafas: “Lietuvos pi
lietis, kuris gyvena užsienyje 
daugiau kaip dvejus mettte bę 
užsienio paso, arba su negalio
jančiu užsienio pasu, netenka 
Lietuvos pilietybės, išskiriant 
atsitikimus, kai Lietuvos pilie
čio gyvenimą užsienyje be už
sienio paso ar su negaliojan
čiu užsienio pasu vidaus reika
lų ministeris pripažins patei
sinamu. , ' •

Šie asmenys gali atgauti Lie
tuvos pilietybę šio įstatymo 
nustatytomis. sąlygomis ir 
tvarką”. Iki šiolei, toliau pa
reiškė ministeris, buvo tokia 
tvarka, kad Lietuvos pilietis, 
nors neįsiregistravęs, tos pilie
tybės nenustodavo. Pasišalinęs 
puo kariuomenės ar kitų val
stybinių pareigų, išlaukdavo 
tam tikrą laiką Užsieniuose, o 
grįžęs būdavo nubaustas nedi
delę sienos peržengirpo ar ku
ria kita bausme 
davo piliečiu.

Kaimyninėse 
kiam piliečiui, 
mama pilietybė, 
miamas. Mes ligi to nenorime 
eiti. Mes tik kalbame apie tuos 
piliečius, kurie pasišalina dėl 
karinės prievolės vengimo ar 
kitokių priežasčių, gyvena už
sienyje, žino, kuf yra Lietuvos 
pasiuntinybė ar konsulatas, 
bet nesiregistruoja, nes žino, 
kad ir po metų kitų grįžęs, pi
lietybės nepraras. Pagal šį 
įstatymo projektą tokie žmo
nės į piliečius vėl galės būti 
priimti, kai jie įrodys savo 
nekaltumą ir kai vidąus reika
lų ministeris pripažins jų nesi- 
ręgistravimą. šitas įstatymo 
pakeitimas yra reikalingas ir 
naudingas musų kraštui, — 
baigė aiškinti vidaus reikalų 
ministeris ir prašę Seimą j j 
priimti.

ŠIAULIAI. — Vidaus reika- 
lų ministeris Šiaulių žydų pre- 
įęybįpiiiką skundą dėl miesto 
tarybos nutarimo iškelti iš cen
tro turgavietę atmetė. Tokių 
budu, nuo 1938 m. sausio i d. 
turgavietė bus iškeltą j Basa
navičiaus — Vilniaus gaivių 
kampą. Dabar savįyąMybjp į;ti
rėtų paskubėti baigti . Visos 
bau jos turgavietės ’grįndiipą, 
nes jomarkų dienomis daliai 
atvažiavusių, teks stpįi su ve
žimais negrįstame plptę, kuris, 
lietaus atveju, 
klampyne* (a)

gąli pavirsti

taip: Lietuvos pilietis, kuris iš
gyvena užsienyj daugiau kaip 
dvejus melus be užsienio paso 
arba su negaliojančiu užsienio 
pasu, netenka Lietuvos piliety
bės, išskiriant atsitikimus, kai 
Lietuvos piliečio gyvenimų už
sienyj be užsienio paso ar su 
negaliojančiu užsienio pasu Vi
daus Reikalų Ministeris pripa
žįsta patensinamu.

Užsienyj gyvenantieji lietu
viai, kurie dar nėra priėmę sve
timos valstybės pilietybės, turė
tų nelaukti dviejų metų po pa
so galiosimo pasibaigimo, o pra
tęsti galiojimą Lietuvos Konsu
latuose anksčiau. Taip pat ir 
tie, kurie dar neturi nei sveti
ngos valstybės, nei Lietuvos pa
so, bet yra kilę iš Lietuvos, pri
valėtų iš anksto sutvarkyti sa
vo pilietybės klausimą. Lietu
vos pilietybės įstatymai Ameri
kos lietuvių atžvilgiu visuomet 
buvo švelninami (priminsime, 
kad ir mokesčių už pasus pa
naikinime), todėl reikia manyti, 
prašantiems Lietuvos pasai ne
bus atsąkyti, bet norinčiam 
greit išvažiuoti ir iš anksto ne
pasirūpinusiam paso gali būti 
didelis , sutrukdymas, nes tuo 
reikalu reikėtų susivadinėti su 
Lietuvos įstaigomis, kas užtrun
ka kiek ilgiau.

ir vėl pasilik-

valstybėse to- 
paprastai, ati- 

ir jis ištre-

Kaunas, gruodžio 15 d. Atida
rytas didžiausias tiltas per Ne
muną Lietuvoj, kuris yra kaulu 
ir didžiausias tokios konstruk
cijos tiltu Baltijoj.

r •

Ministeris Pirm. p. Juozas 
Tūbelis gruodžio 15 d. Alytuje 
atidarė nąują gelžbetoninį tiltą 
per Nemuną, kuris yra kartu ir 
didžiausias tos konstrukcijos 
tiltu Baltijoj. $is tiltas pavadin
tas pirmuojo žuvusio Lietuvos 
karininko A. Juozapavičiaus 
vardu, kuris buvo nukautas 
1919 metais vasario 13 d. Aly
tuje lietuviams susirėmus su 
raudonarmiečiais, besiveržian
čiais į Lietuvą. Iki šiol Lietuva 
tiltų statybai išleido virš dvi
dešimts milijonų litų, o ateinan
tį dešimtmetį numato išleisti 
dar bent dešimts milijonų.

Kaunas, gruodžio 18 d. Len
kai dar negražino Lietuvos pa
sienio policininko Malecko.

š. m. lapkričio 13 d. lenkai 
pagrobė antrą Lietuvos demar
kacinės Unijos policininką Ma- 
lecką, kurio iki šiol vis negrą
žina. Tuo budu lenkų adminis
tracijos linijos valdininkai pra- 
dėjo naują erą kaimyninių vals
tybių santykiuose, būtent: pra
dėjo vogti Lietuvos policinin
kus. • ' :

Naujas Lietuvos pilietybes 
įstatymas.

* '1 'f

Laikinasis įstatymas apie
Liejiuyos pįlietybę papildomas

Ką dar matys Lietuvoj atsilan
kę 1938 metais.

Lietuvos Valstybės Teatras 
1938 metais suruoš tris dideles 
šventes, būtent: Kaune nuo va
sario 14 d. iki 16 d. ir nuo ge
gužės 1 iki 15 d. ir provincijoje 
muzikos šventę nuo rugsėjo 20 
iki 30 d. Tos šventės bus lyg 
ir naujas dalykas Lietuvoje, ku
riose bus duota proga ypatin
gai užsienio svečiams pamatyti, 
ką Lietuva yra nuveikusi (teatio 
ir muzikos meno srityse per $a- 
vo 20 m. gyvavimo laikotarpį. 
Svečių iš užsienio 1938 metais 
laukiama nepaprastai daug, y- 
patingai smarkiai ruošiasi vi
suose pasaulio kampuose gyve
ną lietuviai, norėdami kartu su 
giminėm pasidžiaugti savo se
nosios tėvynės, palyginti, trum
pu laiku atsiektais- dideliais lai
mėjimais. Net Brazilijoje ir Ar
gentinoje organizuojamos lietu
vių ekskursijos. Tais metais už
sieniečiai Lietuvoje pamatys 
daugiau negu bet kada.

Motinoms ir Vaikams Globoti 
Organizącijų Sąjungos planai 

1938 metams.
Motinoms ir Vaikams Globo

ti Organizacijų Sąjunga priėmė 
platų veiklos planą 
tams, numato plėsti 
centrus provincijose 
vargą papuolusias
vaikus. Tų organizacijų Sąjun
gai vadovauja p. Tubelienė.

1938 me- 
sveikatos 

ir šelpti į 
motinas ir

1937—XII—20 r.

V. teatro dramos artis
tams sunku, išmokti ge
rai kalbėti lietuviškai

sceninės kai-

ko dramos 
tinkamai lie-

KAUNAS. — V. teatrp dra
mos artistai jau antri metai 
mokomi lietuvių kalbos: kirčia
vimo bei tarimo. Kirčiuoti dra
mos ♦ artistai jau yra kiek iš
mokę, o dabar mokomi atski
rų raidžių tarties. Vėliau bus 
mokomi .teisingos 
bos.

Priežastimi dėl 
artistai nemokėjo
tuvių kalbos, laikoma, kad jie 
teatro .darban atėjo mažai pa
siruošę lietuvių kalboje, kaip 
antraeiliame dalyke po teatro 
meno studijų. Nors klaida jau 
pastebėta, bet, ruošiant jau
nuosius aktorius bei solistus, 
lietuvių kalbos mokymas yra 
užmirštas. Pav. konservatorijo
je yra italų kalbos lektoratas, 
0. lietuvių — nėra.

&
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LAISVAMANIAI RENGIA PRAKALBĄS. — BOIKO
TAS JAPONŲ PREKĖMS. — SUSIDŪRĖ DU GA- 
TVEKARlAl. — ŠALČIAI. — POLITIKIERIUS LI
KO PASIŲSTAS f LIGONINE. — VYRAS, KURIS 
TURI NET ŠEŠIAS PAČIAS. — KAVALIERIUI 
IR VĖL NEPASISEKĖ. — BANDITAI. — NEDAR 
BO AUKA. — PUSAšTUNTO MILIJONO DOLE
RIŲ DARBAMS. — PASIDAVĖ POLICIJAI. — PA
RODA DAVĖ 50 MILIJONŲ DOLERIŲ PAJAMŲ. 
— UNORAVAS VYRĄS. — PRISTATĖ DAUG 
NAUJŲ NAMŲ. — PASIDARBAVO. — TAI BENT 
PASITARNAVO.

' Rengia prakalbas
Laisvamanių Etinės Kultūros 

Draugija rengia prakalbas svar
biu klausimu. Prakalbos įvyks 
gruodžio 26 d. Lietuvių darbi
ninkų salėje, 920 E. 79 S t. Pra
džia 2 vai. popiet. Kalbės Dr. 
M. D. Palevičius ir A. M. Me- 
telionis. Po prakalbų bus vaka
rienė ir šokiai.

Sakyta organizacija musų ko
lonijoje susikūrė tik prieš ke
lis mėnesius. Tačiau ji gana 
veikli. Atrodo, jog dirva jos 
veiklai yra visai palanki.

Boikotas
EAST LIVERPOOL, ORIO__

Čia prasidėjo smarki agitacija, 
kad butų boikotuojamos japonų 
prekės. Jau reiškiasi ir to boi
koto pasėkos, štai šiomis dieno
mis buvo suversta į krūvą apie 
šimtas dėžių su japonų dirbi
niais ir sudeginta. Ypačiai yra 
nusistačiusios unijos prieš japo
nų dirbinius.

Sužeista 30 žmonių
TOLEDO, Q. — Dviejų gat- 

vekarių kolizijoje liko sužeisti 
trisdešimt žmonių. Nelaimė įvy
ko tokiomis aplinkybėmis: me
chanizmui sugedus, gatvekaris 
įsisuko į kitus bėgius ir įvažia
vo į ten stovintį gatvekarį.

Užšalo upė
POMERČY, O. —n Ohio upė 

Čia užšalo nuo 'vieno krašto iki 
kito. Sakoma, kad jau seniai to 
bebuvo buvę.

Politikierius liko išvežtas i 
ligoninę

Leander T. Reilly, geras žino
mas politikierius, liko pasiųstas 
į valstijos psichiatrinę ligoninę 
stebėjimui. Mat, prieš trejetą 
'mėnesių jo automobilius užmu
šė žmogų. Jam liko iškelta by
la. Kaltinimas latrai rimtas, bū
tent, kad jis žmogų užmušė. •

Ta byla jį tiek paveikė, jog 
jis pradėjo elgtis kaip nenorma- 
liško proto žmogus.

Tai bent pasižymėjo
Šiomis dienomis liko areštuo

tas jaunuolis už daugpatystę. 
Nors jis yra tik dvidešimt me
tų amžiaus, bet jau spėjo šešias

INSURANCE
(APDRAUDĄ)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą 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 l vai. 

po pietų.

pačias įsigyti. Vienok ir Šešias 
pačias turėdamas, jis nė. su vie
na negyveno. Į vedybas jis žiu
rėjo kaip į savo rūšies biznį: 
gyvendavo su 'nąjjja žmona tįk 
tol, kol iš jos išviliodavo pini
gus. Ir jam tatai neblogai .sek
davosi. Tačiau vienas kartas vis 
dėlto nemelavo: jis pakliuvo į 
bedą ir, tur būt, turė$ pusėti
nai ilgai belangėje sėdėti. Ten 
jis ir visas savo pačias pamirš.

Kavalierius ir vėl smuiką 
turėjo

“Dirvos” kavalieriui ir vėl 
nepavyko. Jis išsijuosęs .garsi
no Januškevičių su jo filmais jš 
Lietuvos, manydamas, kad pa- 
sidarys sau ant cigarų, bet . . . 
publikos atsilankė tiek mažai, 
jog čalis nė ant, cigaretų neuž
dirbo.

Labai gaila, kad parengimai 
taip menkai tenusiseka. Iš ki
tos pusės rengėjas pravartu ži
noti, jog čalio garsinimai jokios 
naudos neneša, nes jo įtaka' yra 
visiškai nusmukusi.

Turiu prisipažinti, jog aš gei
džiau, kad p. Januškevičiui pa
sisektų. Besi'važinėdamas jis tu
ri pakelti daug išlaidų. Todėl 
kiekvienas nepavykęs parengi
mas jam gerokai nuostolių su
daro. Bet ką padarysi, kad iš 
čalio garsinimų tik tiek naudos 
tėra.

Apiplėšimas
Trys ginkluoti banditai nu

žiūrėjo, kada atveš į A. and P. 
Tea kompanijos ofisą pinigus al
goms išmokėti, ir padarė pieši
mą. Pirmiausia jie nutraukė te
lefono vielas ir paliepė ofiso 
darbininkėms, kurių buvo apie 
šimtas, iškelti rankas. Po to jie 
pasigrobė apie septynis tuksian
čius dolerių ir paspruko.

Nusižudė jaunas bedarbis
Policija surado garaže gazu 

nusitroškipusi Theodor elemen
tą, kuris buvo tik apie 28 metų 
amžiaus. Kaimynai sako, jog 
Clement per ilgą laiką negalė
jęs jokio darbo gauti. Dėlei to 
jis buvęs labai susirūpinęs. O 
tai, matyti, jį ir privedę prie sa- 
vižudystės.

Išleis kelis piilijonus dolerių 
naujiems darbams

Ohio Bell telefonų kompani
ja esanti pasiryžusi išleisti apis 
pusaštunto milijono dolerių pa
gaminimui telefonų sistemos. 
Jeigu taip iš tiesų bus. tai atsi
ras daug naujų darbų.

žuvo 228 žrnonių
Iki gruodžio 1d d. automobi

lių ųelairnese Clevelando gątvę- 
se žuvo 228 žmonės. Pernai per 
tą pat laiką nuo automobilių žu
vo; 185 asmenys. Tokiu budu ne
laimių skaičius gerokai padidė
jo.

Patys pasidavė
šiomis dienomis du jauni vy

rukai patys pasidavę policijai. 
Ryšium su žmogžudyste jie bu
vo ieškomi per paskutinius aš
tuoniolika mėnesių.

Pasiduodami policijai jaunuo
liai pareiškė, jog jie pagaliau į- 
sįlikipę, kad .anksčiau -ar vėliau 
vis vien bus pagauti. O slapsty
tis ir, kaip sakonia, bijotis* net 
savo šešėlio jiems baisiai nusi
bodę. Dabar tiepis jaunuoliams 
yra' keliama byla, — jie yra kal
tinami žmogžudystę papildę.

50 milijonų dolerių pajamų
Clevelando miesto administra

cija šiomis dienomis padarė pa
reiškimą, kad didžiųjų ežerų pa- plaučių atsitiki mų rekordą savo 18

, , . , „ J . metų praktikoje. Per 1918 metų in-roda, kuri vyko per dvejus me- fiuenzos epidemiją įrodė jo veiklą ir 
tus, davė apie 50 milijonu dolc- užsipelnė viso krašto garbę.
r u raipmii Tiek ninitni nraUi- Ta formula nu<> šalčio, kosu- r.ų pajamų. neK pinitoų praiei sj0 šalčio, krutinės slogų ir bron- 
do Clevelande suvažiavę paro- chialių erzi n mų yra tain yeikli, kad 
dps pasižiūrėti žmonės. ‘

Kai kurie parodos pastatai li
ko miestui padovanoti.

Unoravas vyras
čalis iš “Dirvos” jaučiasi 

bai Unoravas. Jis labai išdidžiai 
pareiškė, kad jokiu budu nekal
bėsiąs nyo vienų pagrindų su 
tais, l$urie Smetonos valdžiai ne
pritaria.

Žinoma, žinoma, čalis yra pa
siryžęs “ščyrai sliižyti” tiems, 
iš kurių jis blizgutį gavo.

Nėra pasigailėjijno
Fedeęalė Valdžia' nuvertė ne

mažai lūšnų ir jų vietoje pasta
tė moderniškus trobesius. Dau
gelis stengėsi visais budais pa
tekti j tuos trobesius. Vadinasi, 
gauti ten butus. Galimas daik
tas, jog jie tikėjosi, kad su val
džia bus lengviau susikalbėti 
tuo atveju, jei kartais pasitai
kytų darbo netekti. Tačiau pa
sirodę visai kitaip. Valdžia spau
džia dar labiau nei privatiški 
savininkai: jei kas nesumoka 
nuomos paskirtu iTiiku dėl ne
darbo, tai tuoj turi kraustytis. 
Pasigailėjimo čia jokio- nėra.

Paukščių paroda
Clevelande 1939 m. bus su

rengta naminių paukščių paro
da. Paroda turės tarptautinį po- 
bųdį, nes joje dalyvaus ir kiti 
kraštai. Iki šiol jau pasižadėjo 
dalyvauti dvidešimt penkios ša
lys. Vietos an$lų> laikraščiai ra
šo, kad ir Lietuva liko pakvies
ta, parodoje dalyvauti.

Deraitjs pasidarbavo
» ■*.

Kaip zinįa, musų tautietis 
DeRighter (Deraitis) yra vals
tijos legislaturos narys. Prieš

Užmuši!
Tą Šaltį
Dabar

la

6

Ar esi šalčio auka? Mėgink G-K 
žymaus Illinojaus daktaro mėgiamą 
formulą. kurs turėjo “nenustojimo” * * ““ ' • 4 * n
metų praktikoje. Per 1918 metų in-

(jos gamintojai parduoda su paten
kinimo tikra pinigų grąžos garanti
ja. M-K yra puikus ir vaikams. M-K

veikia greitai ir į- 
takingai. Jūsų vai
stininkas su pasidi
džiavimu pardavinė 
ją M-K. Įsigyk 
M-K šiandiėn!

VEIKAI
turi šaltį kovojančias dalis, kurios taiką yra vienas pagrįpdinių

ATIDARYTI .PREKYBOS, 
PRAMONĖS IR AMATŲ 

RJJMAI

KAUNAS. Gruodžio1 12 d. — 
Sekmadienį M. n i s toris Pirminin
kas p. J. Tūbelis atidąie naujai 
perorganizuotus Prekybos, Pra
mones ir Amatų Rūmus aticia- 
rymo kalboj pasakydamas, kad 
tiems Rųmams suteiktos daug 

'platesnės kęmpetcncijos teisės 
ir uždėtos atsakomin^e.nės pa
reigos.— skatinti krašto ekono
minio pajėgumo augimą, derin
ti ekoųpminįo bei soęialinio gy
venimo interesus kad socialinė

PIRKIT KUMPIUS 
. IŠ LIETUVOS 
BALTIC IMPORT CO.

♦

8678

kiek laiko jis įnešė į legislaturą 
bilių, kuris susivedė prie to, kad 

.butų paskirtas vienas milijonas 
doięrių bedarbiams šelpti. Bilius 
susilaukė gana didelės opozici-

krašto sveiko augimo dėsnių.
Perorganizuotieji Rūmai skį- 

rįąsi nuo senųjų tuo, kad anks
čiau atstovavo tik stambesnią
sias įipones, kurios tesudarė 
12% viso įmonių skaičiaus, o 
vidutinės ir mažesnės, kurių y- 
ra 88%, nebuvo atstovaujamos. 
Dabar bus atstovaujamos veik 
visu šimtu nuošimčių ir mažo-

jos, bet vis dėlto buvo priimtas.^, sios įmonės. Rūmų uždaviniai y-
Jis tuoj įeis i galią, kaip tik 
pasirašys gubernatorius.

Cuyagoga pavietas, kuriam 
priklauso Clevelando miestas, 
gaus apie pusę tų p nigų.

Taigi, pasirodo, jog lietuvis 
Deraitis rūpinasi darbo žmpnių 
reikalais ir stengiasi jų sunkią 
būklę palengvinti.

Siauraproti! kūmas
A. L. Kongreso komitetas bu

vo pakvietęs darželio sąjungos 
pirmininką adv. P. Ches.nulį kai-, 
būti darželio reikala s/ surengto
se gruodžio 19 d. P. Grigaičiui 
prakalbose.

Adv.' Chesnulis mielai sutiko. 
Bet kai apie tai patyiė mu ų 
Čalis, tai jis tuoj šok'o —gani- 
zuoti sąjungos narius, kad tie 
sudraustų pirmininką ir neleis
tų jam kalbėti.

Tai aiškus pavyzdys bukapro
tystės. Kultuves darželis yra v'- 
sų lietuvių ; reikalas. Čia reika
lingas vieningumas, nes skolos 
teks kaip galima greičiau išly
ginti. Ir kada čalis savo buka
protišką politiką net čia stei
giasi kišti, tai jam ta politika 
netrukus pradės tiek atsirūgti, 
jog jis nežinos nė kur dėtis.

I ' ' •

ra tikrai dideli: jie turės * dėti 
visas pastangas ugdyti Lietu
vos prekybą ir. pramonę, tuiėJ 
tyrinėti naujų prekybos bei pnų- 
monės įmonių steigimo klausi
mus, turės tobulinti jau dabar 
gaminamas prekes, turės rūpin
tis reikalingų Lietuvos pramo
nei kvalifikuotų specialistų pa
ruošimu, amatų tva.kymu, jų 
kėlimu ir plėtimu, gražiu vers
linių tradicijų sudarymu Lietu
vos verslininkų komercines eti
kos1 pakėlimu, pirklių, pramoni
ninkų ir amatininkų gero vardo 
saugojimu. Tos pareigos yra 
tikrai svarbios. Juk ir šiandien 
yra žinoma, kad pasitaiko pre
kybininkų, kurie nepasižymi są
žiningumu, nesirūpina atsakyti 
į užklausimus ir t.'t. Užsakymai 
dažnai atliekami nesąžiningai, 
kad tik atsikratyti. Visi tie ne
normalumai turės būti pašalin
ti.

Apiė A. L. Kongreso komite
to gruodžio 19 d. surengtas pra
kalbas parašysiu kitą savaitę.

—Jonas Jarus

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse ■ ,

Yra Laimė
’l

UŽSILAIKYK 
su 

MALVAZ

Vėlesnieji metai gali būti aukso mętais—kada 
jūsų savijauta puiki ir atsakanti. MALVAZ yra 
tukstantiems padėjęs gera sveikata džiaugtis. 
Dauguma, kuri nemėgsta paprastų tonikų sko
nio, ar randa, kad dauguma maitinančių gėrimų 
yra sunkiai suvirškinami, tenkinasi gaivinančia 
šio sveiko maisto gėrimo įtaka.
MALVAZ skoniui malonus, malonus ir įtaka. 
Jis duoda vitaminų ir kolorijų vertybę, kuri 
lengvai nervų ir raumenų sistemos asimiliuoja
ma kas gelbsti normaliai sveikatai aukso me
tinėse palaikyti.
Užsisakyk kartoną šiand'en ir pamatyk tik ką 
MALVAZ gali jums duoti. Jus neprivalote rizi
kuoti ir cento. Monarch garantuoja pilną pa
tenkinimą. Visi jūsų pinigai bus sugrąžinti, jei 
jus nebusite daugiau negu patenkinti su MĄL- 

VAZ, išgėrus kelis butelius. Telefo- 
nuok CANal 6500 šiandien. (Nėra 
ekstra mokesnio už pristatymą).

Kartoną# iš 24
$2-75

50c grąžinama 
už tuščius

kartonas iš 12
$l«40

25c grąžinama 
už tuščius

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

2.^ i9-^9 % -214/ . CKiccu^ą. • Plt&ne. Coliai- '6500

ra±S KALĖDŲ
Pasveikinimai:

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ:

•GIMINES, 
•DRAUGUS ir 
•KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO' NAUJIENAS

. PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
■ k ' i ■V

Alučio
Gerumėlis

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

Tai tikrasis gėrimas, be’kurio. neįmanoma 
muzika ir vaišių stalas. Jis papildo trų- ' 
kupią, kuris pasidaro turtingam valgiui sta

le pasirodžius.. Tai geriausias alus savo tik- - 
roję kainoje. Užsisakykit Blatz O’d Heidek ' 

berg alaus savo Kalėdų pietums.
« ■ >

parsiduoda pas
Chicagoj telęfoąyok BftUnswick 3600 . ,
Norihsideą Skyriųš — 1500 GręenvieW Avenuę 
SoUthHidės Skyrius — 3900 S. Unįon Avenuę

; • i - . '• •

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

GARSINKITES “NAlJ.IIENPSE”
,< •
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RAŪJffim Chlcago, a

Linkėjimai ir 
Padėka

Pp. C. K. Braze iš Kenoshos 
prisiuntė “Naujienoms” šven
čių pasveikinimą, linkėdami 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. Jie taipgi dėkoja 
už mažą kalėdinę dovanėlę, ku
rią gavo nuo “N” administra
cijos.

Ačiū pp. Braze už linkėjimus.

pavasarį išmainė tą Willow 
Springs nuosavybę į namą ties 
1858 West Pershing Road, kur 
yra tavern ir valgyklos biznis. 
Dabar pardavęs tą namą savo 
žmonos p. Marijonos Kuchinskie- 
nės sunui Antanui Ploniui, pali
ko žmoną ir šeimyną Chicagoje 
ir” išvažiavo Floridon, ieškoti 
naujo biznio.

Išvažiuodamas pasakė žmonai, 
kad negrįš kol nepadarys $100, 
000. žmona palinkėjo jam pasise
kimo. Jau gavo atvirutę, kad A. 
Kuchinskas- randasi Miami, Flo
ridoje ir kad su žvejais laivais 
važiuoja žvejoti.

Senas Petras

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

___________________ _ -y ■

Lietuvos Produktai 
Pas Chicagos 
Urmininkus

Ketvirtadienis, gr. 23, 1937

Išvyko Floridon 
Padaryti $100,000.

MCKINLEY PARK — Alek
sus Kuchinskas, prie T. Kapinių 
Kapinių turėjęs užeigą, pereitą

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Charles Smilky, 24, su Helen Į 
Norko, 19

NAUJIENIEČIAI 
PAS NAUJIENIETĮ

P. Nover-Naverausko auksi
nių daiktų krautuvė, 4148 Ar
cher Avė., yra gražiai papuo
šta ir daro gerą biznį, parduo
damas visokias Kalėdines do
vanas. Per paskutines kelias 
savaites p. P. Nover dėjo į 
<SlNaujienas” didelius apgarsi
nimus kviesdamas atsilankyti 
pas jį. |

Naujieniečiai turėtų paremti 
p. P. Nover, kaipo gerą nau- 
jienietį ir pirkti Kalėdines do
vanas pas jį. į

Alex Ambrose

Pristato Liet, kumpius 
krautuvėms

Baltic Import Kompanijos 
savininkas J. P. Rakštis prane
ša, kad jų firma aprūpina že
miau minėtas “wholesale” fir
mas Lietuvos produktais.

J. Poczulp
9688 s •

C. Stasukaitis — Telefonas 
Hemlock 2330♦ , *

Mr. VVoilteraitis — Telefonas 
Grovehill 2766

: (' t, • ’

Yankee Fmd Products— T J 
Yards 4996

Tel. Republic

Tel; Hemlock

SUSIRINKIMAI
DIDELĖJ KRAUTUVĖJ, 
DIDELIS PASIRINKIMAS

R. Killian 
0525.

Žagariečių Kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 26 d 
džia 1 
tams.

Hollywcod svetainėje, 2417 W. 43 St. Pra- 
val. po pietų. Bus renkama nauja valdyba’ 1938 me- 
Jusų atsilankymas yra būtinai reikalingas.

Sofija Ambrdzaitė, sekr.
Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo priešmeti

nis susirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 26 d., 2 vai. 
popiet, vietos parapijos salėje. Visų dalyvavimas yra rei
kalingas. Bus renkama kliubo ir pildomosios tarybos valdy
ba sekantiems metams. —F. A-nis, Kliubo koresp.

Waukegan Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks sek- 
madienį, gruodžio 26 d., 3:30 vai. popiet, Liuosybės svet. 
Nariai kviečiami skaitlingai susirinkti, daug svarbių reika
lų tarimui. —Suzana L. G&bris.

Marąuette

BRIGHTON PARK. — Ypa
tingai dabar pas auksorių John, 
A. Kass, 4216 Archer Avenue, 
randasi didelis pasirinkimas 
vertingų / Kalėdoms dovanų, 
kaip tai: visokios rųšies žie
dų, auksinių bei sidabrinių 
laikrodėlių, muzikalių instru
mentų ir kitokių Kalėdinių da
lykų.

P-nas Kass dabar nuo visų 
prekių kainas yra nupiginęs, 
taip kad si? mažais pinigais ga
lima pasipirkti labai vertingų 
Kalėdoms dovanų.

Rep. B. P.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karšaus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

GERA VIETA PIRKTI 
MĖSIŠKUS PRODUKTUS

BOSTON SHŪE STORE
3435 South Halsted Street

VYRAI!!!
KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS 
įsigyk

Boston’s
Geresnius Batus 

Dabar 
NAUJO STYLIAUS

Moterys!!!
DĖL LINKSMŲ 

ŠVENČIŲ
JŪSŲ

Boston’s
Bateliai jau gatavi. Styliai įvai

ruoja!!! Visų NAUJUTĖLIŲ 
Klasių .ir Mieros.

Raudono Kryžiaus
Bateliai Ilgesniam nešiojimui ir 

Boston’s tobulam pritaikymui

$3.98
TVIRTA ODA

ILGESNIAM NEŠIOJIMUI

Mieros nuo 2 iki 10 
AAAA IKI EEE

$2.98
IR AUKŠČIAU.

BOSTON SBOE STORE
3435 So. Halsted Street

• Puošnusis velionės Edith 
Rockefeller McCormick namas 
prie, 1000 Lake Shore Dr., bus 
parduotas iš viešų varžytinių. 
Dabar jį yra paėmusi apdrau- 
dos kompanija už nlorgičius.

Tos krautuvės, kurios perka 
kitus produktus nuo viršminč- 
tų firmų, gali nuo jų gauti ir 

Dlietuviškus kumpius. Jeigu ku
rios “wholešale” firmos neturi 
Lietuvos produktų ir norėtų jų 
gauti, kreipkitės į Balt.c Impjit 
Co., 835 W.. 19tb Street. Tel. 
Haymarket 3555. (Sp.)

i •

BIBLIJOS
PASKAITOS

Biblijos paskaitos įvyks ket
virtadienį, gruodžio 23 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 
Halsted-St., 7:30 vai.

šeštadienį Lyks 
Bieghton Parke po

Ne-BRIGHTON PARK. 
klysime pasakę, kad viena iš 
švarių bučernių yra* Archer 
Meat Market adresu 4214 Ar
cher Avė., kurios savininkai 
yra gerai mums žinomi Jenas 
ir Marijona Waizdžunai.

Judviejų mėsos krautuvėj vi
si ras didelį pasirinkimą, apart 
jautienos ar kiaulienos, taip
gi visokios paukštienos, ypač 
pirmos rųšies kalakutų. Be to 
čia visi gauna teisingas kainas 
ir svorį. Vadinas, “Square 
Deal” vieta”.

Kostumeris.

3133 So. 
vakare, 
paskaita 
numeriu

2458 W. 38 St., lygiai nu6 3 po 
pietų, temoje: “Kristaus sugrį- 
v • , Jzimaą .

(Kviečia’ atsilankyti visus; 
rinkliavos nebus.

Taipgi1 kviečiame pasiklaušy- 
ėi radio programo šeštadienį 
7:30 vakare iš Cicero stoties 
WHFC, 1420 kilo. Kalbės 
Beneckas.

(Skelb.)

PIRKIT KUMPIUS
IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
/> šmotu Servizas

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paŠą- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus to
temams orderius pa
du n čiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labeli

Vienam 
Žmogui

INTERNATIONAL 
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CH1CAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
<Sm»ened) .................  tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Gimtadienis Kalėdų
Vakare

P. Evai Musneckienei, savi
ninkei Wallace Tavern, 3427 So. 
Wallace, bus surengtas šaunus 
gimtadienio pasilinksminimas, 
jos užeigoje. P. E ve Musnec- 
kienė yra plačiai žinoma, kai
po vaisinga lietuvė. Neabejoti
na, kad visi jos pažįstami ir 
draugai nuvyks ją pasveikinti 
gimtadieniui ir Kalėdų šventė-' 
mis.

Kalėdų vakare yra rengiamas 
tam tikras parengimas į kurį | 
kiekvienas yra užkviečiamas. Į 
Viešas pakvietimas tilps ir Ka
lėdinėse “Naujienose”.

—Niekutis

Daug Nelaimių 
Su Automobiliais

Delei slidžių gatvių pastaro
mis dienomis įvyko daug dide
lių nelaimių su automobiliais, 
kuriose keli žmonės liko už
mušti ir datfg sužeista. Bet < 
daugiausiai suvažinėta pėščiųjų’ 
žmonių, tiems neatsargiai ein
ant skersai gatvę, o automobi
liams neįstengiant greitai su
stoti. *

P. J. v. GARAGE
P. J. VAIČIS, Sav.

visokius automobilius ir 
Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 0251

Taisom 
trokus.

TAVERNŲ
SAVININKAI! *

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

X • NATHAN KANTER

Mutual Liq”or Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YARDS 0801

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir i įvairiem* va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir. Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
\ VVALTER NEFFAS, Savininkas. *

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

Verte
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri- 

nių daiktų* kuponus šiandien, norint įs:gy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- ĮMį mES uUM 
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra JO
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba gM 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus M jRy EM įįį/ 
datuotus i musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalu, 6 acmn- 
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. ______________________________ Su 6 Kunonab

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

“Faun” 
Design 

. Gražus

Setas

Pristato j Valgyklas Visokios pu
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2
Butterknlfe, Sugar Spooa

' šmotų ROGERS
v Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvienų setą 
su 6 kuponais UkN*

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai SJ.75 

su 6 kuponais

Š:qs 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 ekstrą ,35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

st.

užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6, iš Šių 
numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra

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

Norint įsigyti 
kuponų paeiliui
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pan
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti, ekstra 35c.

Siunčiu

Atsiųskit n^n

Vardas ....

Kupono Nr'. 10

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Gruodžio 28’ d.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
risokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

Tel. Boulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS 

JUOZAS BIKNIUS, Sav.
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais. penktadieniais, Šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kaina 40c ypat.

4625 SO PAULINA ST.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 
I i h k •

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST
Tel. ENG. 5888-5840 

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $1 ?
už .............. -................  ’ ■ •

PA LA GUI PAGELS A
LIGONINĖJE ....._..........

PALAGO PAGELBA $9 H
NAMIE už ......................

EKZAMTNAVIMAS <4
OFISE .............. -................ ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

t
1900 So. Kedzie Avenue

Tel. Lavrndale 5727.

• RĘSTA URANT AI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel Vtctory 9570
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE

RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG — 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA



Ketvirtadienis, gr. 23, 1937

NAMU STATYBOS APMIRIMAS GRESIA 
IŠNYKIMU KAI KURIOMS CHICAGOS

DALIMS
LUINOS GRIAUNAMOS, BET 
NAUJŲ NĄMŲ NESTATOMA

Per paskutinius kelis metus 
aiškiai vj$i ipatėrtfe, kąd už
miestyje eina visa nauju pa- 
mų statybą, o rpiesto rylose 
beveik visai bijojnasi ir ban
dyti stalyti. Tuomi pat laiku 
mips te sepi namai pagaunama 
vartoti ir apleidžiamu, kaipo 
peapsimokan.ti nugriaunamųjų 
namų skaičius kasmet vis au
ga didyn ir didyn. Einant tuG- 
mi keliu, atrodo,' kad miestas 
bando pakeisti savo lokaciją, 
tik vietoje pagerėjimo ir pro
gresavimo einama kaip tik 
priešingon pūsėn — vietoje 
nugraunamų didokų mūrinių 
namų, aprūpinimui jutose bu- 
yusiųjų gyventojų užmiestyje 
statoma mažiukai ir garta pi
gus, ..didžiumoje mediniai na
mai. Tai yra šlubuojantis lyg- 
syariavimas.

Laiku susirūpino nekurios 
kolionijos, kad apsisaugoti nuo 
galutino išnykimo ir pradėjo 
ypatingą vajų, kąd tas kolo
nijas vėl atgaivinti.

Dvi tokių kolionijų randasi 
stačiai į pietus nuo miesto 
centro; t.y. nuo So. Roosevelt 
Rd. iki So. 35th St. ir nuo 
upės iki paežerių, vadinama 
South Central District; ir an
tra, pradedant nuo 35th St. iki 
51st St., ir nuo Cottage Grove 
Avė., iki ežero. Ten daugybės 
namų kas metai nugriaunama, 
o naujų jų vietose nei vieno 
neatstatoma — virsta į pusty- 
nes ištisos apielinkės.

Bando Kolionijų Atgaivinti
Po vadovyste atsakomingų 

ir 'patyrusių žmonių, aukščiau 
minėtų kolionijų namų^ir lotų 
savininkai imasi savo iniciaty
va atnaujinti ištisais blokais 
nugriautąsias , vietas atstatyti 
moderniškais " naujais nebran
gios r.ųšies namais, arba mo
dernizuojant senuosiuos namus, 
kurie dar galima atremontuo
ti.

Veikiant organizuotai daug 
kas galima padaryti, kas pa
vieniam visai neįmanoma. Kai 
apielinkė yra nusenusi ir kai 
myniški namai prasti, nors vie
ną namą ir norėtum moderni
zuoti bei atstatyti, yistiek ne
būtų galima, kadangi ten nei 
paskolos tokiam darbui nega
lima butų gauti nei tinkamos

nuomos niekas nenorėtų mokė
ti.

Federalė yąldžia, atstatydama 
keletą nusenusių apielinkių 
davė pavyzdį galimybės tai pa
daryti ir patiems namų bei že
mės .savininkams, jei jie gali 
susitarti ir vieningai veikti 
vieni kitų labuL

. W. V. M.

LINKĖJIMAI Iš 
THORP, WIS.

Išrinkta Visa Sehoji Valdyba.— 
Įstojo Septyni Nauji Nariai

PARDAVIMUI TAVERNA ir Res- 
taurant 58 kambarių hotelis— Pri
einamai. 4143 So. Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Par
siduoda Tavernas ar priimsiu part
nerį. Biznis išdirbtas gerai. Man 
vienai persunku. 4200 So. Carhpbell 
Avenue.

PARDUOSIU TAVERNA labai 
pigiai. 4342 So. Ashland Avė. 

Agentas W. Stirbinski.

EESTAURANTAS — 
L—L — prieina-

________ForRent
RENDAI L‘rr_ ,J__

Pilnai- išdirbtas biznis 
ma renda pasitikimiems žmonėms.

4141 So. Halsted Street.

Miscellaneous 
įvairus 1

* 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

- --- - - - - - , - - - f

Business Chances
Pardavimui Bizniai

• J -4

Petras Didysis — istorinis ir vienas iš įdomiausių So
vietų kūrybos veikalas. Nuo rytojaus vakaro ęis Sonotone 
teatre. '

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

Simano Daukanto 
Draugijos 
Veikla

CLASSIFIKD ADS

“Gerbiami ‘Naujienų’ leidėjai 
ir sandarbininkai:

“Linkiu linksmų Kalėdų. 
Švenčių ir Laimingų Naujų 
Metų tamstoms visiems, popu- 
liariškiausio lietuvių dienraščio 
Amerikoje darbuotojams.

z “Jonas Kurtinaitis, Thorp/ 
Wis.”

Clevelandas Atidarė 
“Jkainuot ju” 
Mokyklą
Tokios Mokyklos Reikia Ir Chi- 
cugoje. Nepatyrę Įkainuotojai

Padarę 4Jaug Klaidų

Pradedant su 1 vasario, Cle- 
velando American • Institute of 
Real Estate Appraisers atidai ė 
vakarinę mokyklą norintiems 
susipažinti su pamatinėmis tai
syklėmis namų apkainavimo. 
Pamokos tęsis per 15 savaičių, 
po du vakaru į savaitę ir mo
kestis nustatyta už bertainį — 
semestrą $50.00

Kadangi ankščiau nebuvo .ga
limybių kur prasimokipti namų 
įkainavimo taisyklių, daugelis, 
taip vadinamų įkainuotoj ų, ypač 
spulkose, padarė neatitaisomu 
klaidų, kurios ne dešimtimis, 
prekiavo, bet tūkstančiais. Nors 
ir prie geriausių norų, žinoji
mas’visuomet virš ja. Daugelis 
spulkų, savais kaštais, siunčia 
~avo darbininkus sp-cializuočis 
jųjų paskirtuose darbuose. La
biausiai butų reikalinga apkai- 
nųotojus lavinti. W. M.

* Al Capone pralaimėjo ape
liaciją, kurioj jis bandė išsisuk
ti nuo vienų metų Cook kaun- 
lės^ kalėjimo. Tą bausmę jis tu
rės atlikti atsėdėjęs 10 metų 
Alcatraz kalėjime.

Grįžęs Namo Kalė- $16,000,000
“Įkainuoto jų”doms, Nerado Nei

Motinos, Nei Tėvo Chicagoje
Liūdnos šventės lietuviui jau

nuoliui.
Fed. Valdžia žada Atstatyti 

Dalį Lūšnynų Chicagoje

Chicagon .. iš >Texas Po ilgokų syarstimų, galiais 
grįžo 24 metų lietu- kongresas; pravedė nutarimą

Chicagai 16 milionų

Vakar 
valstijos 
vis jaunuolis, per 8 metus ne- paskirti 
simatęs su tėvais. Grįžo, ma- dolerių pinigų atstatymui lu- 
nydamas su jais praleisti Ka- šynų. 
ledų šventes.

Bet Kalėdos bus ______
jaunuoliui. Grįžęs, jis patyrė,1 mi, bet numatoma pirmiausiai 
kad mirė ir jo tėvas ir moti-.juodveidžių kolonijoj, kur jau 
na. Miręs yra net vienas bro-1 statybos projektas seniau buvo 
Jis ir kitas giminaitis, švogė-'pradėtas ir dalis darbo padary
tis, pas kurį jis butų galėjęs ta: Gal būt klius kiek ir kitoms 
apsistoti. k

> •• 1

Vaikinas yra Lietuvoje gi
męs, mažas atvežtas Chicagon. 
Apie 8 metus laiko atgal, ap
leido Chicago ir išvyko darbo 
gauti. Apvažinėjo beveik visą 
J. V. teritoriją ir kitas Ame
rikos 
tiniu laiku tarnavo laive, ku-

Nors dai; nėra tiesiai skelbia- 
liudnos ma> kur tie namai bus *stato-

miesto dalimis—tik nežinia kur.
W. V. M.

Gruodžio 5 d., Lietuvių Au
ditorijoj įvyko priešmetinis su- 
siriųkimas Simano Daukanto 
Draugijos-
, Pirm. V.. Kriščiuniri atidarius 
susirinkimą buvo skaityti tari
mai pereito susirinkimo, kurie 
liko patvirtinti. Gautas kvieti
mas į bankietą pagerbimui vi
suomenės darbuotės Dr. J. P. 
Poškos,, kuris ruošiamas sau
sio 9 d. Kvietimas priimtas ir 
nariai pasižadėjo dalyvauti 
bankiete. , •

Šiame susirinkime įstojo sep
tyni nauji nariai, būtent: Fe- 
lix Paulauskas, H. B; Bervid, 
Paivliną S. Tautkus, J. P. Rek- 
snis, S. Bareišius, Julė Jurgai
tienė ir k. Ačiū tiems nariams, 
kurie įstojo į Simono Daukan
to Draugiją ir tiems, kurie dar
buojasi naujų narių įrašyme.

Tinkamesniam draugijos vei
kimui nutarta išrinkti kelias 
komisijas, jų tarpe ir komisiją 
priėmimui prisidedančių drau
giją- 
kurie 
ypač 
rims.

.Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos ar našlės moters, vidutinio 
amžiaus. Geistina be šeimynos. Aš 
ęsu vaikinas, taipgi vidutinio amž. 
—turiu pastovų darbą, meldžiu ra
šyti teisingai. 1739 So. Halsted St. 
Chicągo, III., Box 762.

Help Wanted—Male-Female^ 
Darbininkų Reikia

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

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

SALESMEN! (STOP)
Įteikimui preferred stock pasek

mingos bravarnės tavernų savinin
kams; liberal pardavimo planas — 
rašyk ar kreipkis, kambarys 3727, į 
North La Šalie St.

kontinento dalis. Paskri

jos ir pietinės Amerikos.

Chicagos Mūsos biuras 
skerdyklos skelbia, kad mėsa 
šiek-tiek atpinganti. Biuras re
komenduoja ‘šeTihlninltems “Rib 
Roast of Beef” Kalėdų pietums. 
Prieinamai busią galima pasi
pirkti ir įvairios rūšies kiaulie
nos. ’ (Sp)

ir

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTA STALTIESĖ, KOMODEI UŽ
KLOJIMAS ARBA UŽVALKALAI.

CROSS STITCH BLUEBIRDS PATTERN 1315
No. 1315 — Gražiai kryžiukais išsiuvinti motyvai- Galit 

juos išsiuvinėti kur geriausiai jums tinka. -

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No- 1315
* 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

I
j ‘ Čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ....................

j Vardas Ir pavarde .............................................................. -...................................

PARSIDUODA TAVERNA su 
ruimingauze pigiai. Pardavimo prie
žastis — 2 bizniai.

2113 So. Halsted Street.

Furniture & Fixtures
Rakapdai-|taisai

IŠPARDUODAME BARU'FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Story 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.kitur.

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

CALumet 5269.

Real Estate hor Sale 
amai-Žemė Pardavimui

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

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. \Vestern Avenue 

Hęmlock 0800.

Taipjąu pataisyti ir kai 
konstitucijos pu’nktai, 

liečiantys pašelpą mote-

Kostas Vertelka — 
Slidžių Šaligatvių , 
Auka
Nusilaužė koją;' guli ligoninėj

. > ——i----------

GĄRFIELD ,fARK. — .Pasly
dęs ant ledp garfielparkietis 
Kostas. Vertiką - parvirto ir

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.1

Tel. CANAL ,8500

$4,000 NUMIRKS 2 aukštų plytinį 
namų—visas garu šildomas prie 
bizniavus .gatvės—dabar neša $122 
į mėnesį. Savininkas yra našlys, no
ri išvykti į kaimą. 2055 W. Cermak 
Rd. 2-ras aukštas užpakaly.

PABDAVIMUI 2 flatų’ mūrinis po 
5 kambarius po 3 bediuimius. Karš
tu vandeniu apšildomas pirmas auk
štas. Brighton Parke. Reikalinga 
$1300.00 cash — kiti iš Home Loan 
Mortgage. 3037 So. Throop St.

raštininkas P. Killis, I i - 
rast. A. Kąulakis, kon- 
rašt. Iz. Masaitis, iždi-
Ant. J. Zalatorius, iždo

Iš Didžiulio Banko
—Garažas

Financial
Finansai-Paskolos

Jis buvo paguldytas Gar- 
fiedd 'Park . ligoninėje, prie 
Washington ir Hamlin gatvių, 
kambaryję l?o. 333. Lankymo 
valandos n'u^ 2 iki 4 p. p. ir 
nuo 7 iki

Kadangi- K. \Vertelka ./yra 
vietinio V. ii;. M. Pas. Kliubo 
narys, tai gerbiami kliubie- 
Čiai, švęsdami Kalėdas, nepa
mirškite aplankyti sergantį 
draugą

Apsvarsčius bėgančius drau
gijos reikalus, eita prie rinkimo 
valdybos ateinantiems metams. 
Palikta visa senoji valdyba: 
pirmininkas V. Kriščiūnas, pir. 
pagelbininkas J. Raceviče, pro
tokolų 
nansų 
trolės 
ninkas
glob. J. M'alinauskas, knygyno 
prižiūrėtojas A.- Vilkis, mar
šalka h,az),?1/Valaitis,; prižiūrėto
jas sergančių narių Kaz. Valai
tis, dr.-kvotėjas Dr. J. P. Poš
ka. Komisija metiniam patik
rinimui knygų—J. Locaitis, T. 
Janulis ir J. Gelgaudas.

Gal ne vienam prisimena 
puošnus banko n. mas po nr. 
Į.25 W. Monroe St., kur seniau

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BU1LDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 

LENG-oy.,^nui .GAUSITE^ANT I
radosi Central* Trust Go. of IILtvĮj IšmoReJImŲ . ’

Baigdamas sveikinu visus 
narius ir drai/gijos darbuoto
jus ir linkiu linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų kaip vi
siems draugijos nariams, taip 
ir draugijos rėmėjams ir drau
gams. P. Killis, Sekr.

KUNIGUNDA BRENCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

S gruodžio 21 d., 9:10 vai. vak., 
h 1937 m., sulaukus 59 m. amž'., 
Q gimus Šiaulių apškr., šiaudi

nės mieste.
Amerikoj išgyveno 30 metų 
Paliko dideliame nuliudime I vyrą Pranciškų, švogerį Domi- 

3 nikų, pusseserę Agotą Kryže- 
8 viČienė ir jos vyrą Kazimierą
n ir jų šeimą, pusbrolį Kazimie- i 

rą Norkų ir jo žmoną Petro
nėlę ir jų šeimą ir daug kitų j 
giminių; taipgi Lietuvoj tetą 
brolio, dukteris, brolį Juozapą 
Oželą.

Kūnas pašarvotas yra 12 
E. 113 PI., Roseland.

Laidotuvės įvyks pirmadienį,
gruodžio 27 d., 8 vai. ryto iš , 

1 namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- į 
dulingos pamaldos už velionės 
sielą o iš ten bus nulydėta 
Šv, Kazimiero kapines.

'C Visi a. a. Kunigundos Bren
cius giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, švo gėris, Pusseserė, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laid. Direktorius Juozapas 
Eudeįkis ir Tęvas. Tel. Virgi- 
nia 0883.

Urba Flower Shoppe j
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—'Laidotuvėms—

Papuošimams ,
4180 Archer Avenue

Phonj© LAFAYETTE 5300

MARIJONA 
MALINAUSKIENĖ

(po tėvais Stulpinaitė) 
persiskyrė su šiuo., pasauliu 
gruodžio 22 d., 12:03 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusamžiaus. 
Gimė Lietuvoj, Pagaulės kai
me, Papilės vąlsčiuje, Šiaulių 
apskr. Amerikoj išgyveno 34 
metus. <

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Vaclovą, dukterį Jadvy
gą ir žentą Kazimierą Viršilą, 
sūnų Alfonsą ir marčią Mad; 
lyn ir kętųfcius- anukus; brolį 
Vincentą Stulpiną, sesers duk
terį Alyce. Cząrneckį irt jos 
šeimą Vincą, Vytautą, Ariną, 
Edyardą Šbnmpius, * brolienę 
Martiną VąTkalienę ir jos duk
teris, pusbrolio Varkalio duk- 

. terį Marijoną ir jos vyrą Hill, 
' Heleną ir kitas gimines. Lie

tuvoje, seserį, Lucijų Kazlaus
kienę ir jos'šeimą.

Kunąs pašarvotas 3429 So. 
Lituanica Ąve. Laidotuvės į- 
vyks gruodžio 27 d. 8 vai. ry
to iš namų . į šy. Jurgio baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos ųž velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. d. ^Marijonos Mali
nauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti iąidoįuvė- 
se ir suteikti' jai paskutinį pa
tarnavimą ir s atšisveikinimą..

Nuliūdę lickaipe, Vyras, t)pr 
ktė, Sūnūs, žentas, Marti, Anū
kai. Brolis Brolienės, Pusse

serės ir Gj^iįnės, 
Laid. Direktorius Ą. Masals
kis, Tel. Boulevard 4139'. Na
mų tel. Boulevard 9110.'

Telšiškių Kliubas 
Susirųpinęs 
Bažnyčia

linois bankas 1929 metais iš
sikėlęs ties 208 So. La Šalie 
St., susijungdamas su Bank of 
America. Tas puošnusis namas 
su masyvėmis akmens kolona
doms, išstovėjęs 8 metus tuš
čias, šiomis dienomis liko iš- 
nomuotas Parking Station fir
mai vartojimui kaijK) garažas. 
Bet dar reikės pridėti kelcsde-, 
šimts t lakstančių dol. pertaisy
mams ir įrengimams.

W. V. M.

1739 SO. KALSTEI) STREET

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliąvi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL 
Anglys

Toman 
seka-

Pereitas Telšiškių Bendro 
Kliubo susirinkimas buvo skait
lingas. Jame buvo skaitytas 
Telšių klebono laiškas, kuriame 
buvo plačiai paaiškinta apie Tel
šių bažnyčią. Apie Telšių baž
nyčios stovį plačiai paaiškinę 
ir. nesenai sugryžusi iš Lietu
vos p-ią Samulienė. Išrinkta 
komisija surengtiikelis vakarus 
ir ką nors įtaisyti Telšių baž
nyčioje.

Dabartinis šerifas 
negalės kandidatuoti 
miems rinkimams, o šerifo vie
ta kvepia kiekvienam politikie- 
riui. Tad jau' pustuzinis demo
kratų pasiskelbė kandidatais į 
šerifus. Vėliausia paskelbęs sa
vo kandidatūrą ir gal stipriau
sias kandidatas yra 22 wardo 
aldermanas Henry Sonnen- 
schcin, artimas vęlionio Cer- 
mak draugas. Jį buk remiąs 
ir Toman.

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .............................
MINE RUN ........... .......
ĖGG ..................................
NUT ................................
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABARH
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

HUEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00
6.00
5-00

Tečiaus partijos bosai 
netarė savo žodžio.

dar

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

. 4028 WENTWOHTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

I OVFiKIS Telegramų T8' 
L V 1 L S i u H V Visas Pasaulię

Dalis.
KVIETKIN.INKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

33Į6 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Priešmetinjs kliubo susirin
kimas įvyks antradieny, gruo
džio 28 d\ 8 v, vak., adresu 
2212 W. 23 St. Bus svarstoma 
dąu’g reikalų, taipjau renkama 
nauja valdyba, tad butų malo
nu, kad visi nariai dalyvautų 
susirinkime. Valdyba

Mėsa atpigo
Pasąk skerdyklų, Kalėdų pie- 

nękainuosią tiek daug, jei 
naudojama daugiau mėsos, 
mėsa yra per pastarąsias 
savaite^ atpigusi 12 nuoš. 

dėlei to, kad

E

I
E

c:
I
5 
e

........................................................

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

J

--------------- “

Garsinkitės “N-nose”
VI '
L:'i •

Mrs. Anpa Ochidnicky, 900 
W. 21 St7 pasiskolino $200 iš
vadavimui vyro iš kalėjimo, 'į 
kurį jis buvo uždarytas dėl ne- 
mokėjimo alimentų savo' pir
mai žmonai. (Bet Anna prarado 
ne tik pinigus, ; bet ir vyrą. 
Dėlei to ir skolos nemokėjo. 
TeČiaus teisėjas dabar nuspren
dė^ kad nežiųrint prarasto vy
ro ji turi savo skolą sumokė* 

visoti da$į 
$250.,'

su palūkanomis,

tų s
bus
nes
dvi
Mėsa atpigusi
ūkininkai dabar atgabena dau
giau galvijų, todėl nupigo ir 
galvijai.

Parsiduoda Saugioji
Parsiduoda didelė “safe ’ sau

gioji ščpą su dąųg mažų stal
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai- 
Kreipkitės j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.

X

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

i

■

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri- = 

_ einamos. Už pakartoji- = 
| mus gausit pųolaidg.
riHIIIHHUIIIIIUUUlUIIIIHIIIHllUMIIUIIlllUlHIIUHiuiii1|,„*

= I r

I
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PATIEKĖ PATVIRTINTI $147,000,000 
MIESTO BIUDŽETĄ

Dabar nepaprastai didelį biudžetą svars
to miesto taryba, kuriai yra paduota 
svarstyti ir daug kitų svarbių pasiūlymų,I 
jų tarpe legalizavimas bukių, padidini
mas airporto, pakėlimas taksų ir 1.1.

Miesto tarybai vakar liko pa
duota svarstyti ateinančių me
tų miesto budžTis, kuris nu
mato • net $147,750,159 išlaidų, 
palyginus, su $131,876,630, ku
rie buvo paskirti šių metų iš
laidoms.

Ateinančių metų biudžete nu
matoma atsteigti pi’nas algas 
vis oms miesto darbininkams, 
o kai kuriems darbininkams al
gos bus net pakeltos. Taipjau 
paskiriama $900,000 išlaidų at

einančių metų nominacijoms ir 
rinkimams. Numatoma ir padi
dinimas municipaEo airporto, 
kuriam skiriama per $1,000,001).

Visame kame numatomas iš
laidų padidėjimas. Tik mažina
mos yra išlaidos bedarbių šelpi
mui ir tam skiriama daug ma
žesne pinigų suma, negu buvo 
paskirta šiemet, nors jau se
nai yra pasireiškęs didelis tru
kumas pinigų šelpimui.

Numatoma statyti ir vandens 

filtravimo dirbtuve * p’etmcj 
miesto dalyje. Tam tikslui pra
džiai skiriama $4,500,000, b.t 
visas projektas kainuos per 
$20,090,000. Be to vandens si
stemos praplėtimui skiriama 
viso $13,500,000.

Kadangi nežiūrint žymiai pa
didėjusių iš.aidų, nenumatem?, 
padidėjimo pajamų, tai paden
gimui pasidarančio trukumo 
siūloma įvesti visą eilę naujų 
taksų, be to įvesti laisnius Lu- 
kiams, kas atneštų miestui gal 
porą, milionų dolerių į metus.

Pasiūlytas biudžetas bus pra
dėtas svarstyti sausio 3 d. ir 
turės būti priimtas iki sausio 
5 d.

AJiesto tarybai vakar buvo 
paduotas svarstyti projektas 
įvedimui augštų laisnių ku
kiams, kurie priima lažybas ant 
arklių. Bukiai bus vadinami la
žybų brokeriais ir turės mokė
ti nuo $1,000 iki $5,000 laisnio 
į metus, žiūrint kokioje miesto 
dalyje tas brokeris randasi. Da
bar bukiai jokių laisnių miestui 

nemoka, nes jie veikia slaptai 
ir moka tik kyšius politikie
riams ir policijai.'

Tikimąsi, kad miesto taryba 
lązpasiu.ymą legalizuoti bukins 
priims, nors daugelis tvut'na, 
kad miestas teisės įvesti laji
nius bukiams neturi .ir prana
šauja, kad va'ls ijos au šči u- 
siaš teismas uždraus miestui tai

Taipjąu yra pasiūlyta pakeli' 
taksikabų kainas ir kari.u pra
ilginti -Chęcker ir Ycllow 1. kai 
kompanijų monopolį iki 1945 
m., nors dabartine jų koncesi
ja neišsibaigia iki 1940 m.

• Frank J. Thibodeau, kny
gų pardavėjas jš Birchvvood, 
Wis.> liko suvažinėtas ir užmuš
tas einan keliu už 20 m. į ry
tus nuo Waukegano. Automo
bilistas gi pabėgo. t

Du pirmiau automobilių su
važinėti žmonės mirė ligoninė
se nuo aplaikytų žaizdų.

Vakar ryte rado 
negyvą Rev.
Leopold Bt^wėz

Rcv. Lcopold Brodo\vicz, 
kurifį gyveno pins savo drau
gą Stanley Yanick, 2916 Wcst 
Roosevelt Rd., 3 fl., front, va
kar ryte buvo rastas negyvas 
savo kambaryje.

Brodowicz buvo 81 metų 
amžiaus. Mr. Yanick rado jį 
negyvą lovoj apie 9:30 vai- 
ryte. Pas Yanick jis buvo iš
gyvenęs pusantrų metų.

Kadangi p. Yanick yra be
darbis, o ir Brodowicz jokių 
turtų neturėjo, tad jei ran
dasi giminių, tai prašome tuo- 
jaus atsiliepti ir pasirūpinti 
jo palai/Tojiinu. |

Tuo (arpu gi Brodowicz kū
nas yra paimtas į miesto la
voninę.

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

tinka privati škiems 
ir biznieriams. At-

DAR GALIT
UŽSISAKYTI 
LIETUVIŠKAS
KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO 
KORTELES

■

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
korteles 
(kortelių

$3.00 
.... 5.00 
.... 6.50 
.... 8.50

Kortelės 
asmenims 
skiros kortelės be {spausdinto 
vardo—po ' 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųskit money orderį arba 
čekį su užsakymu.

10 centų.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
1_______________________________________________________________________________________________________________________________ ____ ____________________ __________________ ............... .................................................................................................................................. ..................................................................................................... ........... ... .......... ...................... .... ........................... ............... ■■............................................ ........................

lACME-NAUJIĘNŲ Foto]

Chicagos Apielinkių Vaizdas Žiemos Metu '
KAVALIERIUS TEISME. — George Trier ir Eliza- 

beth Ettlinger- teisme. Ji kaltina, kad jis pažadais ją 
vesti išdyli oj o iš jos $7,200.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

■

PAGAMINO LĖLIŲ. — Vivian Russell su dviemis iš 

300 lėlių, kurias aprėdė Lucy Flower High School mer
gaitės- Jos taipjau pagamino ir dėžes lėlėms. Lėlės bus 

išdalintos neturtingoms mergaitėms*

f: v

UŽVERSTAS KALĖDINIAIS SIUNTINIAIS CHICAGOS PAŠTAS




