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J. V. priėmė Japonijos atsiprašymą IŠ LIETUVOS

JAPONŲ KARO VADOVYBEI DUOTI 
ĮSAKYMAI NEKLIUDYTI JUNGTINIŲ 

VALSTIJŲ INTERESŲ KINIJOJ

Šiemet Kaune sugauta
350 rųšių drugių

Lojalistai pradėjo 
ofensyvą pietų 

’sektore

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 26. — Kalėdų vakare, gruo
džio 25, Jungtinių Valstijų val
džia priėmė Japonijos atsipra
šymą dėl Panay incidento ir 
prižadus ateityje apsaugoti 
Amerikos teises ir interesus 
Tolimuose Rytuose. Apie atsi
prašymo priėmimą Japonijos 
valdžią painformavo Jungt. 
Valstijų ambasadorius Japoni
jai, Joseph C. Grew.

Japonų atsiprašymas sako, 
kad jie prisiima visą atsako
mybę dėl paskandinimo Panay 
ir Standard Oil kompanijos lai
vų. Jie prižada padengti pa
darytus nuostolius ir užtikrina, 
jogei ateityje bus dedamos pa

sės ir interesus Kinijoje ir ne
kliudyti jų be atodairos.

Šie pareiškimai pasirodo 
prez. Rooseveltui ir jo patarė
jams priimtini. Tačiau aiškin
dami Panay incidentą japonai 
sako/ kad ataka prieš Panay 
ir kitus tris laivus buvo netik
sli ir įvyko per klaidą. Jungt. 
Valstijų valdžia, pareiškia, kad 
ji nepasitenkina tokiu aiškini
mu ir priima savo tyrinėtojų 
išvadus, kurie tvirtina, jogei 
japonų žygis buvo brutalus jr 
nepateisinamas.

Bet skirtumus išaiškinime 
panay incidento Jungt. Valsti
jų valdžia palieka nuošalyje, 
jei nepasikartos panašių įvykių

L' A *

KAUNAS. — Prieš apsnin- 
gant Vytauto Didžiojo Univer
siteto Zoologijos Muziejaus en
tomologas Palionis baigė šie
met gaudyt Kaune drugius, šie
met 'vabzdžių buvo sugauta 
daugiau nei kitais motais. Nuo 
ankstyvo pavasario iki lapkri
čio mėn. pabaigos Palionis Kau
ne sugavo apie 350 įvairių iu- 
šiy drugių. Jų tarpe buvo su
gauta" 10 dar nematytų rųšių 
Lietuvoje. Ėe kitų drugių ir 
vabzdžių Palionis Kaune suga
vo ir vieną skė.į. Dabar sugau
tieji drugiai rūšiuojami ir sude
dami į specialias virtinas. Iki 
šiol Vytauto Didžiojo Univer
siteto Zoologijos Muziejus jau 
surinko apie 3,060 įvairių rųšių 
Lietuvos vabzdžių.

HENDAYE, Francuzija, gr. 
26. — Ispanijos civilio karo 
pačiame pietų fronto gale lo- 
jalistai pradėjo judėjimą į va
karus nuo Jaen, arti Santiago 
de Calatrava.

Valdžios karininkų praneši
mais, jie apšaudė kelią tarp 
Valenzuela ir Albendin. Suki
lėliai priversti buvo pasitrauk
ti.

stangos vengti panašių inci-1 daugiau.
dentų. Į Be to, Jungt. Valstijų val-

Japonijos armijos, laivyno ir džia patenkinta tuo, kad prėz. 
užsienio reikalų vadovybėms, Roosevelto asmeniškas reikala- 
sako japonų nota, yra duoti vimas painformuoti apie Pa
griežti įsakymai kreipti dides-jnay įvykį patį Japonijos mi- 
nį dėmesį į Jungt. Valstijų tei- kado buvo irgi išpildytas.

Sudegė kaimo malūnas

13 bilionų dolerių 
Jungt. Valst. 1938 
» metais
WASHINGTON, D. C., firuo- 

džio 26. — Jungtinių Valstijų 
Pirklybos Bi/tas. apskaičiuoja, 
kad federaliai, valstijų ir vie
tinių valdžių taksai ‘ 1938 me
tais sieks tYyliką ir pusę bi
lionų dolerių.

Jungt. Valstijų valdžia savo 
keliu apskaičiuoja, kad 1938 
metų šalies pajamos bus tru
putį mažesnės nei 69 bilionai 
dolerių. Taigi. Pirklybos butas 
daro išvada, kad iš kiekvieno 
šalies pajamų dolerio 20 cen
tų teks išmokėti taksais.

Dar 16 asmenų nu
žudyta Rusijoje

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 26. — Kalėdų dieną 
čia paskelbta, kad dar 16 as
menų nubausta mirtimi už 
įvairius nusikaltimus.

O nusikaltimai buvo tokie: 
krautuvėse laikyta guzikai, ku
rių niekas nenorėjo pirkti; 
trukdyta gyvulių veisimas; su
vartota fondai skirti kitiems 
reikalams; neaprupinta krau
tuvės prekėmis, kurioms buvo 
paklausos.

Skaičius svetimšalių 
sumažėjęs

Speciali italų pasiun
tinybė vyks Japo- 

nijon
ROMA, Italija, gruodžio 26. 

— Artimoje ateityje Italijos 
vyriausybė pasiųs Japoftijon 
specialią misiją, kurion įeis 
italų karo pajėgų 'ir kitų vat- 
džics skytrių atstovai.

Japonijoje italų misija iš
reikš draugingumą japonams 
ir tuo pačiu laiku turės pasi
tarimų su japonais, kaip prak
tiškai abiems šalims pasinau
doti iš naujo draugiškumo. 
Manoma, kad “kova su komu
nizmu” bus viena pagrindinių 
italų ir japonų pasitarimų te
mų.

Kinijos ambasado
rius apleido Rusiją

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 26. — Kinų ambasa
dos Maskvoje samdiniai prane
šė sekmadienį, jogei ambasa
dorius Ting Fu-tsiang apleido 
Maskvą praėjusį ketvirtadienį, 
gruodžio 23 dieną. Manoma, 
kad Kinijos diktatorius Chiang 
Kai-shek jo vieton atsiųs kitą 
asmenį su pakankamai dideliu 
autoritetu paklausti Stalino, 
kaip toli rusai mano eiti gel
bėdami kinų kovai su japo
nais-.

53 užmušti Pales
tinoje

......... .. .......... ..............................IT

Reikalauja paleisti 
sovietų lėktuvą

lACME-NAUJIENŲ Fotoįl

ŽIEMOS VAIZDAS CHICAGOS APIELINKĖJE
..... ---------------------rr—.......

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 26. — Praėjusį šešta
dienį sovietų vyriausybė įsakė 
savo konsului Charbine parei
kalauti, kad Manchųkuo (japo- 
nų- kontroliuojama Kinijos da£ 
is) tuojau paleistų rusų lėk
tuvą, kurs gabeno paštą ir bu
vo priverstas nusileisti Man- 
chukuo valstybėje. Ųėktuyas 
skrido Chabarovsko-Vladivosto- 
ko ruožu. Sovietų žinių agen- 
tijos Tass pranešimu, sakyto 
lėktuvo pasigendama jau nuo 
19 dienos gruodžio mėnesio.

N ori atidaryti susi
siekimą lėktuvais 
tarp J. V. ir Alaskos

WASHINGTON, D. C., gruo-
- F^derali valdžia no

ri atidaryti reguliarų pašto su-j 
sisiekimą lėktuvais tarp ..Jung
tinių Valstijų ir Alaskos. Tuo 
tikslu sausio 10 dieną Washing- 
tone įvyks šios šalies ir Kana-' 
dos atstovų konferencija, nes 
oro pašto ruožas į Alaską eis 
per Kanadą ir todėl, tenka gau- j 
ti atitinkamas: leidimas iš Ka
nados valdžios.

džio 26

Skaudžiai baus už 
greitą važiavimą

Bomba sprogo prie 
sovietu ofiso Shan- •. <* 

ghajuje

N Paskelbė blokadą
Tsingtao miestui

HARRISBURG, Pa., gruod
žio 26. — Pennsylvania valsti
jos gubernatorius Earle įspėjo 
praėjusio šeštadienio vakare 
automobilistus, kad pradedant 
gruodžio 31 dieną bus baudžia

si mi visi automobilių ir trokų 
i vairuotojai, kurie važiuos Penn- 

S! sylvania vieškeliais greičiau, 
negu 50 mylių per valandą. 
Bausmė biAs —- atėmimas tei- 

I . -r

i sės vairuoti automobilį mažiau- 
į šia 90 dienų, neskaitant kito- 
i kių pabaudų, kurias įstatymas 
numato.

JURBARKAS. — Juibarko 
apy/inkėje gana daug malūnų 
ir lentpiuvių. Vienas iš jų, Jur
barku kaime, laipkričio 26 d. 
sudegė; matyt, buvo padegtas. 
Degė jis jau prieš kelias dienas, 
bet kaimynai subėgę gaisrą už
gesino. Šį kartą užgesinti jo 
jau nepavyko. Malūnas buvo 
apdraustas Valstybės Draudi
mo

Antra vertus, sukilėliai iš 
patrankų apšaudė per tris va
landas Madridą sekmadienį. 
Du teatrus apgriovė ir išvai
kė publiką, kuri buvo susirin
kusi prie teatrų.

Bendra nuomonė taip Madri
de, kaip kitose Ispanijos daly
se yra, kad paėmimas Teruelio 
reiškia pakitėjimą padėties Is
panijoje; kad nuo dabar loja
listai darys ofensyvus, 
lėliams teks gintis.

Pačiame Teruelyje 
kitoje vietoje sukilėlių
dar laikėsi, bet jų pačių tarpe 
ėjo ginčai dėl klausimo, ar ne 
geriau bus pasidu'oti lojalis- 
tams.

o suki-

vieiioje- 
bureliai

Japonai paėmė 
Tsinaną

įstaigoje.

Keisti raginimai
PAGĖGIAI. -— Pagėgių ap

skrities viršininkas per valsčių 
viršaičius išsiuntinėjo daug ra
ginimų darbininkams ir kiliems 
krašto gyventojams pristr.itya 
trodymus, kad krašte gyvena ir 
kiek uždirba. Mažiau kaip 12J 
litų per mėnesį uždirbantieji 
negalį būti pilnateisiais krašto 
gyventojais ir 
krašto pasai,
požymio vietoje 
pirmykštis pasas.
Pagėgių apskrities gyventojų 
susirūpinę savo iteisėmis, nes 
oe krašto požymio nega.ės da
lyvauti kituose Seimelio rinki
muose. Iškilus tam klausimui, 
eina kalbos, kad tuo jau pradė
tą “ruoštis” krašto Seimelio 
rinkimams.

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 26. — čia gauta praneši
mų--* sekmadienį, kad japonų 
kariuomenė paėmę miestą Tsi- 
nan^ Shantung provincijos so
stinę. Japonų kariuomenė per
sikėlė Geltonąją upę keliose 
vietose šiaurės Sliantunge.

I pietus nuo Shanghajaus 
japonai užėmė miestą Hang- 
chow, Chekiang provincijos so
stinę.

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 26. — Anksti sekmadienio 
rytą prie sovietų turistų ofiso 
Shanghajuje sprogo pekliškoji 
mašina. Sprogimas nieko nesu
žeidė.

Tai trečia bomba per savai
tę laiko taikyta į rusus šiame 
mieste. šeštadienio vakarą 
Shanghajaus Sovietų Kliubo 
sekretorius J. J. Drury buvo 
sužeistas.

Pradės dalinti žemes 
Kubos ūkininkams

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 26. — Japonų laivyno va
dovybė paskelbė, jogei ji padė
jo blokadą kinų miestui Tsing
tao, Shantung provincijoje.

Prie Tsingtao randasi trys 
Jungt. Valstijų karo laivai, ku
rie suteiks pagalbos 300 ame
rikiečių esančių Tsingtao mie
ste, jei pagalba bus jiems rei
kalinga.

Japonų kariuomenės . judėji
mas Shantung provincijoje da
vė pagrindą spėjimui, kad jie 
ruošiasi atakai prieš Tsingtao, 
kur savaitę laiko atgal kinai 
sunaikino japonų fabrikus ir 
įadarė per $100,000,000 žalos 
japonų turtui.

Pasaulis tyčiojasi 
Kalėdų — sako 

kunigas
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 26. i— Prisigrūdusioje 
žmonių bažnyčioje sakydamas 
Kalėdų pamokslą, kurio klau
sėsi ir prez.- Rooseveltas, kuni
gas Peter Marshall pareiškė, 
jogei šių dienų apvaikščioji- 
mas atrodo pasityčiojimu iš vi
so, ką šveptė reiškia. Šiandien, 
pasak kunigo, tautos įsitikinu
sios yra ne į Dievą, bet į ar
mijas, laivynus ' ir karo maši
nas. \

iš jų atimami 
Atimtojo krašto 

grąžinamas 
Apie 2,060

Pašto veikla šiemet 
sumušė rekordą

Tėmija japonų veik 
lą Meksikos pakraš 

čiuose

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 26. — Kiekis pašto siun
tinių, perėjusių pašto darbiniu* 
kų rankas gruodžio mėnesio 
pirmąsias 22 dienas, sumušė 
visus rekordus Jungt. Valsti
jų pašto istorijoje. Šiemet pa< 
što siuntinių kiekis sakytu lai
kotarpiu* buvo didesnis ketu
riais nuošimčiais už pernykščių 
metų kiekį.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 26. — Apskaičiuojama, 
kad dabartiniu laiku Jungtinė
se Valstijose yra 4,300,000 
svetimšalių. Dabar svetimšalių 
skaičius Amerikoje yra 3,000,- 
000 mažesnis, negu jis buvo 
1920 metais.

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

Veikiausia giedra f nebus žy
mios pakaitos temperatūroje; 
lengvi ir Vidutinio \ stiprumo 
daugiausia vakarų vėjai.

JERUZALĖ, Palestina, gr. 
26. -— 43 arabai buvo užmuš
ti ir daugiau nei dvidešimt su
žeistą praėiusi penktadienį Ti- 
berias apielinkėje. Dar dešimt 
arabų užmušta miestely Ya- 
coub. i pietų rytus nuo Naza
reto, šeštadienį popiet. Užmuš
tieji buvo arabai teroristai ir 
žuvo jie susirėmimuose su an
glų kariuomene.

Tuo gi tarpu būriai krikščio
nių keliavo į Betlehemą šešta
dienį melstis šventovėje, kur 
Kriątus buvo gimęs. Kelius 
saugojo 4,000 britiį kareivių.

Kitas Kalėdas apvaikščios 
graikai, syrionai ir koptai sau
sio 6 dieną, nes tą dieną pri
puola jų Kalėdos. Į V

HAVANA, Cuba, gruodžio 
26. — Sausio 1 dieną 1938 me
tų pradės veikti Kuboje įsta
tymas, sulig kuriuo bus dali
nama šalies ukihinkams žemė.

Įstatymas sako,' kad maža
žemiai ūkininkai galės gauti 
naujos žemės. Gaus jos ne dau
giau, kaip po 33 akerių vie
na šeimyna.

Žeme bus duodama šeimoms,

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

Paskelbta amnesti
ja Kubos kaliniams

Sėdintiems streiki
ninkams muzika 

teikiama
PARYŽIUS, Francuzija

26. —- Du tūkstančiai darbinin
kų, sėdėjusių Goodrich gumos 
komDanijos dirbtuvėse, šešta
dieni išsiąkirstė tikslu švęsti 
Kalėdas savo namuose. Jie iš- 

kurios yra gimusios šalyje ir'. siskirstė, 
turi bent po porą vaikų* Ji

gr.

HAVANA, Cuba, gruodžio 
26. — Kalėdų dieną Kubos teis
mai išleido įsakymus paleisti 
iš kalėjimų politinius ir papra
stus kalinius pagal amnestiją, 
kurią šalies atstovų butas už- 
gyrė gruodžio 23 dieną. ,

taipgi bus duodama natūrali- 
zuotiems piliečiams, kurie iš
gyveno šalyje nb mažiau*, kaip 
10 metų.
r Gavusiems 

kams
tinkamai ją dirbti. Viso nuŽiu 
reta išdalinti keletą šimtų tuk-t 'streikas bus 
stančių akerių. ;, tas.

Pietų Amerikai rei 
kia kolonistų

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 26. — Meksikos vyriau
sybė pasiuntė ginkluotus lai
vus padaryti tyrinėjimą japo
nų žvejų laivų veiklos žemo
sios Kalifornijos vandenyse.

Mat gauta pranešimų, jogei 
japonų ekspertai daro vande
nų planus ir tyria giluma^.

Jungt. Valstijos yra susido
mėjusios japonų veikla. Jos 
nenori, kad bet kuri neameri- 
koniška valstybė įsitvirtintų 
Amerikos pakraščiais.

SANTJAGO, Chile, gruodžio 
26. — Pagal sutartis, padary
tas si.4 įvairiomis Europos val
stybėmis, Pietų Amerikos res
publikos su pradžia naujų me
tų laukia naujų imigrantų iš 
Europos. Kuone visose pietų 
Amerikos respublikose jaučia
ma trukumas darbininkų. Kai 
kurios respublikos tačiau da
rys parinkimus, kad neįsileisti 
ypač nepageidaujamos joms 
“radikalios” dvasios.

Laukia filmų iš Pa 
“""incidento

Mirė Newton Baker
26 sužeista traukinių 

nelaimėje
siskirstė, padarę koyos paliau
bą sulig prezįdento Chautemps 
planu.

Bet pirm negu darbininkai 
išėio iš dirbtuvių, į jas buvo 
įleisti muzikantąį. šiems gro
jant, darbininkai praleido die- 

reikalavimai ną dainuodami ir šokdami. s 
nuomonė, kad 

neužilgo likviduto-

žemėš uki'iiln
statoma

Reiškiamą

Cal., gr.
vande-

SAN FRANCISCO, Cal., gr. 
26. -i- Audra Pacifiko vande
nyne sulaikė kelionę Pan Ame
rican Airvvays lėktuvo, kurs 
nešą filmą vaizduojančią laivo 
Panay bombardavimą Kinijoj. 
Laukiama, kad lėktuvas pa
sieks Alamedą antradienio ry-

HOPKINSVILLES V ILGE, Ky., gruo- 
Pašto ekspreso trairdžio 26

kinys važiavęs į Chicagą smo
ge j pasažierinį traukinį šiame 
miestelyje. 25 asmenys sužei
sti. Nelaimė įvyko šeštadienio 
vakare.

CLEVELAND, Ohio, gruod
žio 26. — Kalėdų dieną mirė 
čia Newton Diehl Baker, karo 
sekretorius prez. Wilsono ka
binete. Tai jis organizavo Jung- 

'■i. Valstijų armiją karui
Europoje

Baker 
gyvenęs

jau

mirė širdies 
66 metus. Jis 
keletą metų.

liga, iš- 
sirgo ta
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Pranešėjas

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI-—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

1646 West 46th

3377oriai LIETUVIAI
unieriams

MICHIGAN BLVD

VA K. 
VA K. 
VAK

už lai 
gyveni

5203
5566

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

9:00 VAL.
10:00 VAL.
7!00 VAL.

1824
3395

ATnbulatice 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

Jos trys vy 
dar tebelan

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Milda 
mano

Mildai atrodė, kad jau senai 
ii turėjo 'tą stiklelį ištuštinti, 
bet kili p tik paimdavo nuo sta- 
’o, jis ir vėl arti pilnas? būda
vo. Jos galva pradėjo kvaisti.

namus.
negrįši į raštinę

Kiti Lietuviai Daktarai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VIŠOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. I. E MAKARAS
10758 Š. Michigan Avė

- roselakd-jchigago, ill.
Tel. PULLMAN 1193-8277

Pala, pala, aš pirštu ipataiky- 
siu į tavo tikrų veidą ; cha, cha, 
chk 
da ir puolį Albinuį į glčbj.

. —O A-ld-l-l-binai kaip juokin-

kvatodama pasviro

Jau saulė leidos, kada Mildą; 
išbudo. Iš 'karto ji negalėjo su-'

I ,

prasti, kas su ja. atsitiko,' bet 
greit atsisėdusi lovoje ir pa
mačiusi Albiną lyg nusikaltu
sią išraiška veide, artinantis į 
ją, ji suprato, »kas įvyko...

Jos stati krūtinė, staigiai pra
dėjo kilnotis ir ji griaudžiai; 
pravirko. Ji nežinojo, -ką ji Jtu*-! 
ri daryti ir ar ji gali «ką nors’ 
daryti. Ji, rodos, norėjo pasa-{ 
kyti Albinui, ką ji-apie ji ma
no, 'koks jis ‘niekšas, ‘kuris bu
vo 'pasislėpęs po„ gero žmogaus, 
'skraiste, bet jds liežuvis tar<

Pagaliau jie plačiuoju vieške
liu baigė įlipti į tą didelį ir 
aukštą, bet nuolaidų kalną. Da
bar 'Albinas stengėsi rodyti at
skirus pastatus ir įžymesnes 
miesto vietoves. Pažvelgus to
limesniam akiijatin, Milda matė jo lupas su savo švelnia ranku

te. Pasilikusi viena, Milda daž
nai perbėgdavo mintimis per 
jos dabartinę padėtį. Jai patiko 
Albinas kaipo jos 'kasdieninis 
draugas, apsaugoto jas nuo vi
sokią pienburnių, kurie jai taip 
įkyrėjo. Na. ir jo švelnus, mi- 
’.onuS elgėsys, tartum rišo ją 
prie jo. Su Albinu ji jautėsi 
saugiai, bet kad jį tikrai mylėti, 
kad galėtų pasižadėti jam per 
visą jos gyvenimą būti malin
ti žmona—jai vis atrodė nega
limu dalyku. Be to, juk ji dar 
tokia jaunute ... 
resniosios sesutes 
ko mokyklas.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. .ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomfe' 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

K'lRliHykitą mimų LititUVilj liūlio programų Pirmadienio vakarais 
10:00 vai. vakaro iš -IV. IL F. C. stoties (1420 K.) 

: p. šaltimIEras.

i.-.- .'.X.-------------—

tolimų bažnyčių bokštufc, miš
kus. ir ežerus. Ji negalėjo atsi
gerėti margaspalviais vaizdais, 
kurie baigė išstumti iš Mildos 
minčių praeitų kelių valandų 
nusimlriirfią. Ji pakreipė veidą 
į Albino ptlsę ir Tik dabar pa
stebėjo, kad jifoš'Skyrė tas juo
das kryžius. Nors jis jokiems 
prietarams -netikėjo, bet vis tik 
koks ilejatlkus jausmas ją per
bėgo. Nežymiai, ji žengė kelis 
žingsnius pirmyn. Albinas ją 
pasekė. Daug ‘dar Albinas kal
bėjo, pasakojo, 'kol jie gryžo j 
miestą. Atsisveikindamas jis 
tarė:

KREIPKITĖS J NAUJIENAS 
-1739 South Halsted Street

Atdara iki 8 vai. vakare/ sekmadieniais nuo 9 iki 1 .p»

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeredomis ir nėdil. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. G. SERNER 
METU VIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 18Ž9 
'Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir 'Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVĄRD 84S3

Dr. A. J. Shimkus 
gydytojas ir chirurgas

Vai. nuo 2 iki A ▼. "p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais BusitkrUs
OFISAS IR REZIDENCIJA ‘

4390 So. Fairfield Avė
Tel. Lfcfaydtte 8016

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

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

Paveikslai atvaizduoja Darių-Girėną, Lie
tuvos buvusius valdininkus ir daug kitokių 
vaizdų. <

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

t ACfaE-NAUJIfiNŲ Fdtbj
MARGOT GRAHAME, 

Anglijos mūviu aktorė, pa
vojingai sUsirgusi influenza 
Netv Yorke.

Tel. Boulevąrd 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8’80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3835 So. HaUted St. 

dHlCAGO, ILL.

Ofišo Tel. Boulevąrd 6913

DR. BERTASH
756 Wešt 35th St.

1&6Y. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:Š( 

♦Nedaliomis nagai sutartį
r#, 4?i ; M \ ~ "

: s ' TeL Kenvrood 5107

mano -'brangioji... —maldavo 
A'lbihas, bučiuodamas jos švel
nias rankutes;—It/kodėl ji jo 
nėštume nuo savęs? Kam ji lei
do dai* dabar glamonėjama, bu
čiuojam a‘/-^galvojo 1 Milda ir 
tik po .geros valandėlės ji skau
džiu, tartum iš po . žemės bal
su tarė:—Eik namo. Aš turiu 
nusiprausti ir susitvarkyti, 
pirm 'Onytės parėjimo. J

—Pasakyk, Mildute, kad tir 
man dovanoji ir kad daugiau 
neverksiu tai aš eisiu .. . 

. ■( •. . .

—Aš daugiau neyerksiti; tik 
tarė šaltu, be-

—Tik su ta sąlyga, kad aš 
busiu “tik” Albinas.—verdan
čiomis akimis, iš džiaugsmo 
savo kaily netilpdamas, Albinas 
laukė atsakymo.
'—'Gerai. Milda ir Albinas!— 

iškilmingai pabrėždama, tarė 
Milda, paduodama jam ranką, 
tuo lyg užtvirtindama draugiš
kumo pradžią.

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

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

‘Ofiso Tel. t Botilevhrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1980

Prabėgo ruduo, 
pavasario saulutė 
kuose žydėjo 
pavasarinės £ 
kvapą išneštoj 
pildė orą švelniu pavasario aro
matu. Paukšteliai linksmai čiiil- 

ėjo ir ’ie skelbė , gamtos’ ut- 
imimo šventę*—pavasarį.
Noks Albinas tebekartojo 

.uos 'pat meiles žodžius, kuriuos 
,'is pradėjo dar praeitą 'rudenį,

Tel. Office Wentwor(h '6330 
Rez. Hyde Perk 3395

Di*. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valahdos 1—4 pi) pietų, 7—8 v. vak 

išskyrus seredomis ir subatomis

A. Montvid, M. D
Wedt ToU’n State Bartkų 

2400 WEST MADISON StREET
Vai. 1 iki <9 PO pifetų, t iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0507

1. J. ZOLP phone Boul-
Street Phone Boulevąrd

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4G31 SOUTH ASHLAND A VE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 Iki 8 vai. NedSl. nuo 10 Iki 12

Rez. Tehephone PLAZA 2400

diena 
viliojančiai šyp

'(Tęsinys) -į
— O tai vieni niekai, nevertL 

ir minėti... Tamsta tikrai pa-, 
laikei mane vaikiška, Tos ma
no ašaros ... Ir vėl Milda nu
sišypsojo, tartum po -Metaus, 
saulė! nušvitus, Žibutė. Albinas1 
negalėjo atsigrožėti • ta gražia 
ir malonia mergaitė, bučiuotų 
...Jis neštų ją toli, toli nuo; 
žmonių, kur nieks jos nėnu | 
skaustų. Bet juk dabar labai; 
svarbus momentas ir kiekvienas1 
neapgalvotas žihgsnis, gaili pa-' 
kenkti jų taip dar nesenai pa
žinčiai.

Laikas bėgo monotoniškai, 
^kartais atrodė toks pat, vieno-f 
;dąs kas dieną, nors.’ dienos vis 
įbdvo naujos ir įvairios. Albi 

as dažnai apsilankydavo pas 
Mildą. Atnešdavo jai saldainių, 
^kuriuos ji be'galo mėgdavo/Jis 
'prasėdėdavo po kelias valan
das ir kai jo kalba, jo gestai, 
pradėdavo reikšti ‘daugiau ne
gu* draugišką simpatiją Mildai 
—ji paprastai atsakydavo'.:— 
Saldainiai suvalgyti; dešimta 
valanda; man jau laikas gulti 
o tau tnaho mielas, labanaktis— 
ir paduodavo jam skrybėlę. x

—Milda! Nejaugi tu nematai, 
kad man tu rciški daug dau
giau negu draugė? Milda ... 
Aš . . . —ir Mildo uždengdavo

žiema ir jau 
švietė. Miš- 

žibutės ir kitos 
ėlės. Vėjas jų 
o* visur ir nri-

•Čaiii. Augo pavasftm®3«grožis? 
iu’£6 ir kas kart Jabiatr bujojo 
Albino karšta meilė Mildai.

!Bet Milda, visuomet links
mute, dar vis tebeauganti, te-

' » ** ■ esiformuojanti į gražią mote- 
i, būtybę—tais pačiais mdty- 
aiš atsakydavo Albinui. Vie

piu gražaus sekmadienio popie- 
į, Albinas nuvyko pas Mildą, 
’amačii'si jį, Milda linksmai 
•lunko:—O Albinai, kaip ge- 
ai kad atėjai! Tokia graži die
ta. c’sime į mišką pksivaik^ 
•loti. Paimsim ir Onytę, nes 
i visųpmtt vieno.

Onyt! Onyt! Kur tu?—įbū- 
,,‘usi į savo šeimipinkūs kam
barį, šaukė Milda, bet Onytės 
nebebuvo. Ji labai nustebo, kad 
Onytė nieko jai nesakiusi iš- 
jjo ir užsimąsčiusi atsisėdo.

Na, ko čia dabar skdbėti?— 
rabilo Albinas^—Palžtukšjįme ir 
i Jpareis. Beje, Mildut, aš at-į 
•ešiau .paragauti labai skanaus 

jėrymo. , z
—<Ldbai ačiū tau už gerą at- 

jokių

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Pagedėlį, Utarninke ir Ketverge 
rttio 2 iki 9 vai. vakare.

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

>r > - Tel. Prospect 1012
>.^■.1,^.^,,.. .I.H Įn.iUMol i. —

AKIU SPECIALISTAI

Res. Phone: Office Phone
Laf. 7388 P ros. 1012

Dr. S. Jakubs
dentist

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

išskyrus sekmadieni ir trečjadienj

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORAS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

--žiu, žiu, žiūrėk - Albinai, 
tavo ’net trys. galVošl. čho>, cha, 
cha, chi, chi, chi ! H: • /ž;

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike 'Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 1J ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų
Daugely atsitikimą akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Bdulėvard 7589.

DR. HERZMAN
'. Iš RUSIJOS

^jGerai lietuviams žinomas per 81 
tnetus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., ^netoli Morgu n St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 ’iki 7:80 Vril. Vakaro

Tdl. Canal 3110
Rczidėhčijds telefonai:

SupBrior 9464 ar Central ^464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. ’
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po -piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

—Ačiū panele 
mingiausę dieną 
me...

—Tai visai ne 
lios valandos 
sodama tarė Milda.

—Džtikrinu Tamstą panele 
Milda, kad mielai atiduočiau vi
są savo prafeitį už šias kelias 
valandas.
.—Vyrų pasakoms -netikiu.
—Padaryk man išimtį, pane

le Milda—maldavo jis.
Vadink Tamsta mane tiesiog 

Milda, be* jokių priedų. Man taip 
malonu prisiminti, kaip dar 
taip nesenai, mokykloje, visi 
mane tik vardu Vadino ... min
timis nuskridusi j praeitį utž-

J kurią pusę panele Milda? 
— klausiančiu gestu kreipėsi 
Albinas.

—Aš eisiu į
— Ar tamsta 

po pietų?
Ne. Višką Užbaigiau4, taip 

kad viršlaikio neturiu.
Ir aš neturiu grįžti—tarė Al

binas—Tad gal mes pasinaudo
dami proga, padarysim ekskur
siją į tą aukštą kalną, į kuri 
tiesiasi tas platusis vieškelis? 
Ten štai, matai p-le Milda, ant 
viršukalriio tą juodą kryžių? 
Nuo ten galima matyti ne tik 
visą miestą, bet ir visas toli
mas apylinkes. Manau, kad 
Tamstai bus įdomu. Ar sutiksi 
eiti ?

—Gerai, galime eiti 
da žengė kalno link.

—Bet juk TUmšta d&r be 
prisiminė Albinas.

—Aš neisalku^i 
da ir pagreitino žingsnius. Va
landėlę jie ėjo tylėdami. Milda 
kas kart atrodė ramesne ir tas 
Albiną džiugino.

Mrs. Anelia K. Jatusz 
Physical Therapy 

, and Midwife
S&BįįA 6630 So. Westcrn

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prio 
gUndymo namuo- 

.. se ar ligoninėse, 
duodu massage 

r B el®ctric t r e a t - 
ment ir magnę-1 

■K Y tie blankets ir ft.
Moterims ir mer- BMBto ginoms patari- 

" ihai dovanai.

nintį apie mane, bet aš 
gėrymų - negeriu.

—Bet 'čia nepaprastus, 
'uis, tikras moteriškas ..

—Taigi aš dar ne moteris, tik 
jauna mergaitė.

—^0, ’labui atsiprašau turėjau 
*)menyj penelėms. Na, tik dėl 
ii?okb pamėgink JVtildūt—at
sinešdamas stiklelį siūlė Albi- 
had.

—Na, gerai, vieną stiklelį dėl 
juoko—sutiko Milda.

—O, koks skanus vynas!— 
mėgindama stebėjosi

Na, matai, o nenorėjai gei’-

Koplyčios visose
•• ■ »

Chioago^ dalyse
... , v .... DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas

—Vėrkia ne tik maži, pane 
le Milda, veikia kartais ir Sii 
augę kai... 'kai juos kas 
Skriaudžia ... —atsargiai, 
tirdamas ją, tarė Albinas.

—-Bet palikime šią ašarų pa
kalnę—šypsodamas tęsė jis—1 
ir eikim kur nors, jieškoti 'ko 
nors įdomesnio. Ar sutinki pa
nelė Milda, :kad bučiau Tams
tos palydovu ?—4r jis manda-i 
giai pasilenkė. Milda pažvel-! 
gė į Albiną pilnomis pasitikė
jimo akimis; akimis kuriose Al-: 
binas išskaitė teigiamą atsaky-

Ofisc Tel. Vlrginta 0036 
Residenee Tel. BEVERLY 8244 

dr. t. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas 

4167 ARCHER AVENUE
Ofiso -balandos:

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

•SOUTH ULAREMONT AVfc 
Valandos-M^10 A. M. 
•Nedėlioj pagal 'sutartį.

/ MUMS MALONU PRANEŠTI
75-KIŲ METŲ SUKAKTUVES

CENTLIVRE RREftTRY
• , tABA^tJY’KiT MUSŲ 

^SUKAKTUVIŲ šVENčlV ALŲ'’ 
Specialiai i>adArytą minint jų DEIMANTINI JUBILIEJŲ 

Gauti si Spečihli 6 Mėnesių Senumo Žiemos Alų šventėms pašaukit
■ / s PULLMAN 9200

: >RITZ DIST. CO.
10411 S. Miėfeigan Avė. 1 K. Sharkey, Mgr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

S. M. SKUDAS
716 West 18th IStrdet Phone 'Motiroe

•cjk greičiau
Įjausmiu batau Milda.

—Aš tpo vakarienės ktėisiu— 
išeidamas tarė jis. 

\ ••

Eidamas gatve, Albinas gal 
Vojo:—Nejaugi šis įvykis pa- 
Ikeis jos būdą, balsą, jos gra 
žią išvaizdą? Juk ji tartum ki 
ta būtybė ’dabjir, -o prieš kėlė 
tą valandų -buvo it linksmiau 
sis paukštelis
:kad ji- išbudo. Aš perdaug'tų 
miltelių į vyhą įvožiaU ...

: l ■ . ,U
C ' . : ■ •’ ' .

f (Bus daugiau)
■ 11 * ■I.i’-i h" į

......... .■l.įl.wa.įįw^įll.t t..r, iii, ..................................Į ■ .

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

SENIAUSIA IR ^DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

aj^bvlance 
n: naktį '

So. Hermitage Avė.
■ 4447? •'South. Flairfięld Avenue 

Tol I .a/aVETTE -0727
,n iįi-iiii' iiu ........................................... ■ -i., i—,...........  i.

P. J. RIDIKAS
5354 So. Halsted Street A Boulevąrd 4089

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
SEKMADIENĮ- 
PI KM A DIENI— 
Penktadienį

ašaros liudijo tą Skausmą, tą' 
audrą, kuri siautė jos širdy.

—Milda! .. . Brangioji Mildu
tė! Aš negaliu apsakyti kaip 
tave myliu ... Mudu apsivesim 
ir busim laimingi, tik neverk

-.■'" '"i 1 f.. -- ~
, 1 ;i .1,. "A t, 1 ,i» i,.<, ,in,,.

Miesto 
Katib. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevąrd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti,
t>-, į į. ..ui.i ................... ... , ..4^.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. '6515 So. Rockvrell St.
Telephone: Republic 9723

■ S. P. MAŽEIKA 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138
,  .W'..niiunn.T.., aa.i'j., ■-—1 ■ .i

LAtHAWlCZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Platie Phone Gana! 2515
SKVt»US:..^-j4 Įga^apgtl. StWt r„ T.!- l>llllnWn tt70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR T$VAS
4704 So. WestėHi Ąve. Phone Virginia 0883
...........  >. .J t ..mI- I .1.1! 10... ! ...» I ».»>•....i , .tj.< H.   h i , ! H Tl'iiliiĮiĮ1 ; » Į II «

4. MULEVIČIUS ?
1348 So. California Aventie. -Phone Titffavette 3572

■ ■ t ..........., 1 -■ r-, ------- l 1 t ... ■ Ii n,i'«.'i,

tJ A. MASALSKIS
3307 Lituanich Avenue 5 Phone > Boulevąrd 4139
■Į"T"'|<|,   .į*,, H    ■■!■■,■»■!... n,..p.-   ..................................  ■ *   

A. PETKUtS •
6834 So. Western Avę. į , Phone'Grovehi 11 G142
Ą10 South 49th CourŲ (ĮicerO Phoną Cicerp 2109

ADVOKATAI
K. P. G U G IS

ADVOKATAS
ofisą s—427 N. Dearbofn St. 
1481-1434—Tel. Central ‘4411-2 
ofisai—3323 So. Halsted St.

,'jj j 1
M

. JT i '"U! 1 " " 1
T r J

■ J • . • 4, /..
r . :. > i! ...U ■1 ■’ •- ■
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Laimingų Naujų Metų

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
perse

DYKAIModel 811K-11 tubes

killed by Hit

USB

PETER PEN

iAUjIE.nOS
• 1739 S- 
J luod Si 

”C*GO

-rui^ IS 
zsja*r:

Nazi Christmas Spiri t 
Clearing Europe’s Atmosphere 
Boycott Japan

Š1S įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

• Electric Tuning
• Armchair Control(optional)
• Sonic-Arc Magia Voice
• Magic Brain
• Magic Eye
• RCA Mėtai Tubes
• Straight-Line Dial
• Beauty-Tone Cabinet
• Magnetite Core

l-F Transf ormers
• Full Dynamic Speaker
• Tone Control
• Phonograph Connection

Our slogan should be: BOY 
COTT JAPAN!

KARŠČIO VERTĘ 
—Gerai dega. Aukščiausi

UlB-M&l 30 
MZkDE OT= 

i y

in prison during the 
years, according to

can get in our liek against these 
Huns of the- Orient by refusing 
to buy: (1) any šilk, most of 
which comes from Nippon; and 
(2) anytbing marked “Made in 
Japan.” Particularly at this fes- 
tive season, lęt’s remember: “Ą 
Japanese-made toy for an Ame
rican child is a bomb for a Chi- 
nese child.”

Įsivaizduokit.,, už kainą vieno pap
rasto radio, jus gausite Elektrikinj 
tunijimą! Tik paspauskįt guziką— 
štai 
iš užsienių stotys 
Simai, aviacija 
pirma, j 
tros! Išduoda puikiausi balsą. Atsi

Cardinal Mundelein 
that

Budrikas sveikina visus lietuvius per radio WCFL 9-tas 
metas. Per. 25 jnetus Budrikas patarnavo prekyboje, 
stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm ir tei- 

I ■

singomis žemomis kainomis. Užprašo visus atsilankyti 
į Budriko krautuves j SAUSIO MĖNESIO INVENTC)- 
RIAUS IŠPARDAVIMĄ, kur sumažintos kainos rakan- 

s dų, radio, refrigeratorių net iki 45 nuošimčių.

Nazi Christmas Spirit
Germany’s “Primer of Rate”, 

crammed with vicious ar.fti-Se- 
metic propaganda, is an ideal 
Christmas gift from German 
parents to their children, ac
cording to Julius Streicher, 
Hitlers notorious Jew-baiter.

Transliujamas gražus programas per radįo WCFL, 970 kil 
Nedaliomis 7:30 vakare.

3417-21 ir 3409-11 So. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 S. Halsted Št.

' Tel. Boulevard 7010

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Naujos radios tiek yra ištobulintos, kad perduoda taip 
gražiai ir aiškiai tolimus ir artimus programos. Kiek- 
vienas atsilankęs gaus dykai naują, gražų kalendorių 

lietuvių kalboje dykai.

tie who is 
peace,” the 
its foulness 
country. If 
tell the truth 
that’s an insult to Germany. 
Būt when the nazis sing their 
song of hate against Jews, 
iommunists, and demoerats, 
that’s the gošpel according to 
der fuehrer.

Nearly two thousand years 
ago Jesus gavę the world the 
genuine spirit of 
when He said 
Good will 
Germany 
officially 
ler’s new 
this new 
Christmas spirit shouts 
non instead of butter! 
Hitler 
heli!”

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

be care- 
X?u 

NIUOGE MV R IBS, 
VOUKJC NAAKJ/

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”'

$169.95
MINUS OUR BIG
TRADE-1N ALLOWANCE.

Labai Stambios ............................. ’
EGG $9.00 RANGE $8.75 NUT $7.50

aggressions, are forming that 
cbmmon front. -

When that front is formed, 
let the fascists beware!

Christmas 
Peace on earth.

1 toward men.” In 
today that spirit is 
dead
paganism. Embodying 

barbarism the nazi 
Can- 
Heil 

we’ll blow you to

Likę sheep in a slaughter- 
house, these defenseless men 
were shot down in thousands 
by the Japanese according to 
A. T. Steele correspondent in 
China of the Chicago Daily 
News. To leave captured Nan- 
king, Steele had to “drive my 
car over heaps of bodies five 
deep, over which hundreds of 
Japanese trucks and gims had 
already passed.”

Japanese looting, continues 
Steele, made Chinese looting 
look likę a Sunday school pic- 
nic. Japanese soldiers1 invaded 
foreign properties, robb'ed of 
watches and money the nur- 
ses in the American -operated 
University Hospital, stele Ame- 
rican-owned automobiles bear- 
ing the Stars and Stripes, and

long series of anti-league acti- 
vities by bombarding the help- 
less Greeks at Corfu. A him- 
dred times since that unpro- 
voked aggression ii duče has 
publiely expressed his contempt 
for the league. Then by rap- 
ing Ethiopia and by aiding In- 
surgent Franco to murder 
peace and democracy in Spain, 
Mussolini has added vicious 
deeds to contemptuous words.

Hence, ii duce’s formai with- 
drawal from the league follows 
by fifteen years his actual 
breaking with that body.

By formally pulling out of 
the league—done largely at the 
command of, Hitler and the 
Jąpanese warlords—Mussolini 
has tied Italy to the nazi ap- 
ron strings. Henceforth, fill- 
ing the tmenviable place of pre- 
war Austria-Hungary, Italy 
will play second fiddle to Ger
many.

Again, by breaking the legal 
ties with the league, Mussolini 
has hastened the alignment of 
Europe and even the entire 
world into fascist and anti- 
fascist camps. On the fascist 
side are such nations as Japan 
and Germany, Italy and Insur- 
gent Spain, Portugal and Bra- 
zil. On the liberal or demoera- 
tic side today, among other 
countries, are France and Eng- 
land, Scandinavia and Czecho- 
slovakia, Mexico, the United 
States, and probably Sovie-t 
Russia.

In resources and wealth, in 
population and military pow- 
,er the demoeratie group is far 
stronger than the fascist group. 
The weakness of the demoeratie 
countries is their failure to pre- 
sent a *united front to their 
fascistic oppoųents. Increas- 
ingly, however, the libėral na
tions, driven by their enemies’ 
aggressions and threat of more

RAIBAS MAUDYMOSI KOSTIUMAS. — Kubos 
maudymosi kostiumas, kuris buvo išstatytas New Yor- 
ke maudymosi kostiumų parodoje.

even invaded the camps of re* 
fugees and stripped the desti- 
tute of what little they had.

Compared with such mass 
murder and looting, the con- 
duet of .the German soldiers in 
Belgium and northern France 
during the World war was me
dei behavior.' Runhing amuck, 
the Japanese will be- stopped 
by nothirig būt- force or econo- 
mic pressure such as boycott 
will bring.

The boycott will Strike a 
blow against the mtirderoiAi 
mad-dog militarism of the. Ja
panese warlords. You and I

Clearing Europe’s Atmosphere
Mussolini’s bombąstic notice 

to the world that in two years 
Italy will formally quit the lea- 
gtfe of nations has done man- 
kind a good Service. For his 
action has cleared the confused, 
murky atmosphere of Europe, 
and has showed even the To- 
ries, pro-fascists, and admir- 
ers of ii duče in demoeratie 
countries just wherę today’s 
Sawdust Caesar stands.

Because of his speech and 
action, even blind and ignorant 
persons in the liberal nations 
ought to see what bptter-infor- 
med and more open-minded 
men and women have known 
inereasingly ever since Musso
lini seized power in 1922—that 
at heart ii duče has always ha- 
ted the league of nations and 
its basic principle of collective 
security, _ and that spirituklly 
Italy Ims never been a mem- 
ber of the league since that na- 
tion permitted Mussolini to 
grab power and to begin his

Der Fuehrer is .“beside him- 
self with power and drunk with 
authority”, stated Dr. Edgar 
De Witt Jonės, president of the 
Federal Council of Churches. 
Ile was speaking at a meeting 
sponsored by the Chicago Com- 
mittee for Christian German 
Refugees, a newly formed or- 
ganization headed by President 
Robert M. Hutchins of the Uni
versity -of Chicago. “There are 
14,000 Christian German refu
gees now > homeless in various 
parts of Europe,” continued 
Dr. Jonės.

Adding that Germany’s new 
nazi religion is a combination 
of Norse mythology, deifica- 
tion p f the statė, and a traCe 
of the Scripture, Dr. Jonės in- 
sists that “no governmeirt has 
the right to run roughshod ov
er human decency 
eute groups because of race or 
religion.” Of the 18,000 Chris
tian pastors in Germany, 1,300 
have been 
past few 
Dr. Jonės.

When 
špoke of der fuehrer as 
Austrian paper-hanger” 
German ambassador complained 
to Secretary-of-State Cordell 
Hiril. When Mayor LaGuardia 
of New Ydrk'City called'Hit- 

I 
ler ‘‘that brown-shirted fana- 

endangering world 
nazi press vomited 
and filth at this 
anybody darės to 

about Hitler,

VES’T
*1^

Boycott Japan
*

Driven by their greedy rųth- 
less vvarlords, the Japanese ar- 
my and navy have piled/ ou*t- 
rage upon outrage in th^ir war 
against peaceful China. Missions 
and school, hospitals and am- 
bulance trains, old men and 
helpless women and children— 
all these have been the- target 
of Japan’s militarists, maddened 
because China dared to resist, 
and because she has resisted 
so courageously^ i < -

Latest examples of the de- 
strucizion of tsese Huns of th3 
Orient are at -Nanking. Besides 
deliberately sinking British and 
American vessels and killing 
British and American citizens, 
the Japanese- sėt out to exter- 
minate the Chinese soldiers who, 
trapped in Nanking, had dis- 
carded their arms and wanted 
to surrender.

w Special Pasiūlymas^***™**
PASIŪLOME ŠVIEŽIAI KĄSTŲ ^ĄNGLlŲ TURINČIŲ PILNĄ

SUPER MINE RUN 
verte. Patenkinimas garantuojama ............... ’

EGG $5.75 LUMP $5.75 NUT $5.75
100% POCAHONTAS MINE RUN — Patikima (

kokybė
LUMP $9.00
FRANKLIN COUNTY—2 in. Scrcenings .......
VVASHED NUT $G 25 EGG $7.00 LUMP $7 75^*^
EAST KENTUCKY SCREENINGS—-Aliejum 

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

TELEFONUOK DĖT, PATARIMO APŠILDYMO REIKALE.

SUPER COAL CO. 
"Oualify Coal Dhtributors"

10 SO. SALLE ST. DEARBORN 0264
Atdara Vakarais

Night and Morning
Promote a Clean, Health? Condition
DS1 Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasfnagins

Sale for Infant or Adult At all Druggists. I
Ivrite for Free Eye Book Murino Company, Dept. H. S., Chicago

jūsų stotis—lengvai tikrai...
policijos prane- F Ii O V TCDMC 

lengviau gauti negti rflAf | £|t|f|O 
Didesnė jėga, daugiau elek- ,

i- rnrr io-day
lankyki! DABAR! rKtt HOME TRIAL

THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

ELECTRIC TUNING!

£ 7 -S

f J
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LIETUVOS ŪKISkad ji daugiąusią bijo-, organizuoto dąrbinįftką judėjL 
mo^ , ' • .

Bet blogas ženklas Japonijos militarizmui, jeigu 
jau kąro metu, kai Japonijos armijos laimi" tiek daug 
pergalių”, plačiąi pasireiškė krašte agitacija' ptieš ka
rą. Kol armijos laimi musių laukuose,, žmonių masės vį- 
suomet būna labai “patriotiškos”. Bet jeigu jau ir per
galės nesukelia entuziazmo žmnyse, tai liaudis, matyt,, 
yra labai nepatenkinta savo Valdžia.

Kas bus^ kai tas karas pasibaigs ir ateis laikas mo^ 
keti sąskaitas?

Grigaičio prakalbų 
maršrutui praėjus

įChicagoje — paštu:
Metanas ----------------.......... .....
Pusei metų -----------   <0(^
Trims mėnesiams 100?
Dviem mėnesiams---------------- 150)
Vienam mėnesiui - ----------- - .75f

Chicago! per išnešiotojus:
Viena kopija  ----------------- -—.. 8c
Savaitei--------------- .......18c

’ Mėnesiui; --------- 75c
’Savienytosec jį# Chibsgok

paštu:
Metams___—$5.00.
Pusei -----r™~~ 2.75
Trims mėnesiams .—............ 1.50
Dviem ąog»«taw —---100
Vienam mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos*
, \ (Atpigote)

Metams ------ -—---------- $8.0Q
Pusei metų. — 4.00

; Trims: mėnesiams --------— 2.50
Pinigus, ręikia siųsti pašto Mopej

Orderiu karta su užsakymu.

18.00 per year in Canada
15.00 per year autside of Chicago
•8.00 per yęar in Chicago

■ ' 1 *-—sit*i."! ■ i"’ ■
Entered as Second Clasa Matter 

Mareli 74^ l&H ąK the ?ort Offtea 
of Chicago,, Mi. uudęr the, aab ęi 
Macch Ącd, O

i

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem} Ben
drovė; 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500. .

Legalizuotos laižybos
Chicągos miesto taryba labai didele balsų daugumu 

nutarė legalizuoti arklių lenktynių laižybas. Gubernato 
rius Horner šitam miesto patvąrkymuf yra priešingas 
Jisai mano, kad iš jo kilsianti ^anarchija”. Bet mėras 
Kelly tą patvarkymą laiko* gerų. Jisai tįkįsi, kad mies
tas galės- paimti kelis miEonus taksų iš tų, kurie darę 
pelną iš to biznio. ' . ' > ,

Dėti pinigus “ant arkliukų” yrą,, žinomą, gembleriar 
vimas — toks pat, kaip lioterija, arba pokeris. Amerikos 
įstatymai žiuri į gembleriavimą, kaip į “ųędbrą” daly
ką, ir jį draudžia. Jeigu Chicagoje arkliu lenktynių lai
žybos bus pripažintas teisėtu bizniu, tai’ šiame mieste 
suras užvėją daugelis žmonių, kurie iš to. vertėsi kitur.

Visiems žinoma, kad šis hazardo lošimas yra plačiai 
pasklidęs visoje Amerikoje, nežiūrint to, kad įstatynjiąi 
jį draudžia, — taip pat, kaip yra plačiai užsiimama lo
terijų darymu. Bet Amerikoje jau toks paprotys: ką įs
tatymas draudžia, tą žmonės daugiausia daro. Taip bu
vo prohįbicijos laikais su svaiginančiais gėrimais. j

Ar Chicagos “dorovė” dėl to nupuls, parodys atei
tis. Bet tuo tarpu politikieriams, kurie miesto taryboje 
pravedė tą patvarkymą, jau sapnuojasi nąujų pajamų 
ir — naujų “džabų” gausybė.

-» I

Dabar aišku
Telegrama iš Maskvos praneša, kad Sovietų Sąjun

ga pajuto aštrų popieros trukumą — dęl to, kad tonai 
popieros neseniai buvo suvartoti rinkimų balotame ir 
plakatams. Po dviejų “piatilietkų”, kurios neapsakomai 
pakėlė sovietų pramonę, toks reiškinys yra tikrai nuo
stabus.

Iki Amerikos dar, matyt, tai salią! visįiek toloka.
Bet šis popieros trukumas,, gal būt, išaiškina, kodėl 

per1 20 metų bolševikai nepripažino visuotino balsavimo 
ir kodėl tie rinkimai, kokie tenai įvykdavo,, budąvo' at
liekami rankų pakėlimu. Beje, rankų pakėlimu da ir šį 
kartą buvo nominuojami kandidatai.

Tur būt, reikės dar bent vienos industrializacijos 
“pjatilietkos”, kad SSRS galėtų pasigaminti pakanka
mai popieros visuotinų ir tikrai slaptų , rinkimų fyailon 
tanas. O tuo tarpu Rusijos darbininkai ir valstiečiai bus 
priversti tenkintis ta “demokratija”, kurią jiems, davė 
Stalinas; >

Pergalėtojų žmoniškumas
Kai Ispanijos lojalistai apsiautė sukilėlių . mieątą

Prieto davė įsakymu armijai, įėjus f miestą, nežudyti 
nei civilinių gyventojų1, nei suimtųjų priešų, kareivių.

Indalecio Prięto yra socialistas, todėl jisai’ nęt ir 
kare neužmiršta žmoniškumo.

' Bet, nežiūrint kokių/ žmogus pažvalgų, jisai visuo
met privalo žmoniškai elgtįs> su? nugalėtu priešu. Kas 
pergalėje neparodo, savo, širdies kilnumo, tas nėra tikras 
laimėtojas. ,

dįarmuštą priešą žudyti gali tiktai bailys, kuris ne- 
pasi«L0t savo, jėgomis-

Lietuvos eksportas ir importas. — Už kiek įvairių pro
duktu yra išvežama į užsienį. — Prekyba su Ang
lija. — Su Amerika prekyba eina lygiomis. -* Ban
kai ir kitos finansinės įstaigos. — Karo atgarsiai.
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narys nuo 1919 metų, aš pęr 
daugelį metų * p^tata^sia,u vy* 
tfiausį^jai raudoąos|os armijos 
vadovybei buvau pa* to? karo 
pramonės instituto direktoriui, 
o. per paskutinius dvęjuę, men
tus ėjau specialias pareigas 

‘užsienyje. Vadovaujantieji par
tijos ta sovietų aparato organai 
man nuolatos reikšdavo savo 
pasitikėjimą. Aš buvau apdo- 
vanotąę raudonos včliąyos op- 
dįnų ta gąvau vadinamą ‘gul
bės kardą’.

’ ‘‘Pteir paskutinius metus aš 
vis didėjančiu susirūpinimu

r— 
LIETUVIAMS PALANKUS 

LENKŲ BALSAS.
' . ‘ ' ■ 

* •• ’ : ‘ f ’

Iš tankų pusės lietuviaii
<rą papratę išgirsti gerą žodį. 
<Bęt Lęnkijos soęialistai čtajri 
!btaiviau } tautų santykius, to- 
(.d#l, jie supranta* ir lietuvių valL 
sįiečių vargus;

Lenkijoj sociąĮistų (PPS) 
valstiečiams skiriamas* laikraš
tis ‘‘Chlopska Prawda”; įdėjo, 
(anot “Vilniaus žodžio”).x ląP- 
kričio 30 d. straipsnį apta lie
tuvių valstiečių gyvenimą. To- 
‘straipsnio ąntgalvis charakte- 
įin^:. .. . , “
duona juodą, kaip,

daugelį metų
h

vadovybei, buvau po? to? karo

Pereito pavasario pradžioje 
LSS 19 kp. sumanė ruošti drg. 
P. Grigaičiui prakalbų maršru
tą rytinėse valstijose ir tą dar
bą pavedė sutvarkyti man. 
Maršrutas įtuo l'aiku neįvyko, 
nes Grigaitis s negalėjo atsi
traukti nuo savo kasdieninio 
darbo (“Naujienų” redagavi
mo) ta maršrutas buvo atidėtas 
iki rudens.

■ Maršrutas prasidėjo 20 d. 
lapkričio* ir tęsėsi iki 8 d. gruo
džio; 1937 m. Prakalbų buvo su
ruošto 13. Dar iš kelių vietų ga
vau pakvietimų kalbėti, bet dėl" 
suvėluotų pranešimų kalbėtojas 
į tas vietas, negalėjo nuvykti ir 
patys prakalbų rengėjai negalė
ją suspėti prakalbas tinkamai 
suruošti. Labai gaila, kad dėl 
.stokos laiko į kelias vietas drg. 
Grigaitis negalėjo nuvykti. Bet 
tai ne mano ir ne kalbėtojo kal
tę, tai .pačių, rengėjų nesusku- 
bėjimas apie ruošiamą prakalbų 
maų pranešti.

Vienok, imant aplamai, šis 
maršrutas gerai’ pavyko. Per pa
skutinius 20 metų mes, lietu
viai socialistai, neturėjome to
kio sėkmingo prakalbų maršru
to, kokį dabar turėjome. Beveik 
visur žmonės skaitlingai lankėsi 
į prakalbas: ir jose ramiai užsi
laikė, išskiriant vieną^kitą su- 
fanatizuotą komunistą ar fašis
tą. Kur Grigaitis kalbėjo, ten 
žmonės ir daugiau tokių prakal
bų pageidauja. Tai smagu, tai 
yra džiuginantis apsireiškimas, 
kad- darbo žmonės jau atsipalai- 
doja diktatūros, kad ima 
prasti ir gerbti savo teises, 
mokratiją.

Z

Turiu pasakyti, kad prie
prakalbų maršruto pasisekimo 
socialistams daug pagelbėjo gi
mininga mums kultūros ir ap
sviltos 'organizacija, Lietuvių 
Darbininkų Draugija ir savait
raštis “Naujoji Gadynė”. “Nau
joji Gadynė be jokio atlygi
nimo gerai garsino drg. Grigai
čio prakalbas ir jos žmonės sa
vo darbu daug prisidėjo prie 
prakalbų rengimo. O LDD kuo
pos daugelyje vietųs visai be 

:socialistų pagelbos, surengė la
bai* sėkmingas prakalbas-. Taipgi 
buvo ir pavienių žmonių, kurių 
pasidiarbav/ima buvo surengta 
prakalbos.

Taigi, visiems rengusiems ir 
prisidėjusiems prie rengimo 
draugui Grigaičiui prakalbų 
maršruto (ariu širdingiausi pa
dėkos žodį.

Dabar draugai ir 'draugės, aš- 
.kreipiuosi j jus. štai kuo: Jeigu 
męs šiuo reikalu mokėjom- bend
rai ir pasekmingai veikti, tai 
ateityje dar tampriau suben
drinkime savo jėgas musų toli
mesniam veikimui, nes to reika
lauja visų darbo žmonių intere
sai. Užmirškime praeities klai
das ir asmeniškumus, o imki- 
♦mės rimto ir konstruktyvio dar
bo — socializmo idėjos skleidi
mo tarp Amerikos lietuvių dar
bininkų; ’ ,

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje);% *
Lietuvos ūkiškas gy venįmasį tai, kas įdomiausia, 

bent kiek »tkutęi. Jaučiama vi- raktemuoja Lietuvos ūkį. 
šaipe didesnio gyvumo, štai - »•
už šių metų devynis mėnesius 
eksportas padidėjo pąlyginus 
su mi^ I
Ii j opų litų. Pėr tuos( devynis 
menesius eksportuota už 14& 
mįWwis> litų; bet į Lietuvą 
įvestą prekių už 155; milijonus 
litų. Taigi’ daugiau svetur įpirkr 
ta w sėpty-ms pjjiliijpnus litife 
neg’u kitw parota. Bet tift#- 
malsįį k^d metų galp bus iš
lygintą. Mat, dabar eina spar
ti prekybą- j> ’

Per tuos devyjųs -mėnesius 
daugiausia Lietuva svetur \par- 
daW mėsos ir sviestu viso už; 
50 ęųiįjoaų litų,, — tąį trečią1 
daljis? vw< eksporto; Ne veltui 
sakoma, kad auksas- Lietuvoje,- 
tai' pienas ir mėsa. Gyvų kiau
lių parduota net už 8 milijonus 
litų. Linų kitur išvežta už 1'3 
milijonų litų. Apdirbtos miško 
:medžiagos uč 21 milijoną litų.

Vien tik kiaušinių svetur iš
vežta už penkis su puse milijo
nų litų! Arklių parduota? už ke
turis milijonus litų.

Dabar įdomu bus patirti, ,o 
ką gi Lietuva svetur- perka. 
■Pirmoje* vietoje- stovi geležis ir 
įvairios mašinos bei automobi
liai. Iš viso šiems reikalams iš
leista- 27 su viršum milijonai li
tų-. Verpalų ir siūlų kitur pirk
ta už 14 su virš milijonų litų. 
TVuputuką keistoka, kad siu
itas ir verpalams svetur tiek 
daug pinigų išleidžiama’, tai tik 
įrodo, kad tos rųšies pramonės 
šaka Lietuvoje yra pusėtinai 
apleista. Bęt ,štAi, kad įr Lietu
voje- labai gęrai 'veikia audinių 
fabrikai ir, rodos, darbais ap
krauti ir turi gerus pelnus, 
bet vis dęlto visokių audimų 
užsieniuose pirkta už 12 su vųtt 
šum- milįjpnų litų!

: žibalo ir anglies svetur pirkta 
už 12- milijonų litų- Tai prekė, 
kurią visuomet Lietuva privalės 
svetur įsigyti- Visokių trąšų 
žemės ūkini reikalingų pirkta, 
už 6 su viršum milijonų litų. 
Taigi, žemės ūkis jau1 buvo 
tiek pajėgus, kad net tokią pi
nigų sumą- galėjo išleisti šioms 
reikmenims įsigyti.

štai neišdirbtos odos kitur 
pirlrtą’ už 5 milijonus1 litų. .Puk 
Lietuva žemės ūkio kraštas, gy- 
'vųlių nemažą prisiaugina,1 o vis 
dėlto matyti* dar šios ūkio ša
kos nesugeba gerai pastatyti, 
todėl' odą turi svetur pirkti ir 
ji perkama daugiausia Pietų 
Amerikoje.

i žinomą, čia visko, neišvardy- 
si„ kas JUetuvos parduodama ir 
:kas kitur perkama, tai jau bu- 
'(jų neįdomu. Čia suminėtai tikį

kas, cha-

Dabar dirstelkim#, kur Lie
tuva per tuos devynis, mėne
sius savo, gaminių daugiausia 
pardavė. Kaip visuomet pirmoje 
vietoj# stovi Anglija. Į Angliją 
parduota net už 7^' su? viršum 
milijionus litų, tai sudaro pusę 
viso Lietuvos eksporto, Lietu
vą gi Anglijoj# per tą patį lai* 
ką pirk#' už 44 mi^jonua litų, 
.štai dėlko. Lietuvoje anglų ita- 
įką sparčiai auga, štai dėlko Lie- 
!tųvoje aĮJglų kalbos mokėjimas 
?jaų nėra naujiena ir vidurinėse 
■mokyklose ąngjų kalba pradeda 
pirmauti. '

! Vokiečiai Lietuvoj# pirko už 
Į22 milįjonus litų, o pernai per 
tą pątį taikų buvo pirkę tik už 
sęptynla milijonus litų.. Lietuva 
•tuo pačių metu1 Vokietijoje pir
ko už trisdešimt tris milijonus 
ilitų. Vadinasi, Lietuva Vokieti
joje daugiau perka, negu pati 
parduoda’. SSSR ir Olandija 
Lietuvoje pirko po šešis milijo
nus litų. Ir tup pačiu metu Lie-. 

’tuva iš SSSR visokių prekių, 
b daugiausia žibalo pirko už 13 
^milijpnų litų.

Na, tai ką į tai pasakys jūsų 
Bjmba, kuris visuomet tvirtina, 
kad Lietuvai labai paranku su 
'SSSR turėti prekybos sutartį, 
’tai Lietuvos išganymas, o pasb 
!rodo, kad Lietuva SSSR dau
giau pajėgia įpirkti, negu SSSR 
'Lietuvoje. Be to, Lietuva, kaipo 
■tokia, perka' iš SSSR žibalą ir 
anglis, o SSSR taip pat žemės 
ūkio kraštas, Lietuvoje super- 
Ika kiaules- ir veislinius raguo
lius. Šioks tokSj skirtumas, ku- 
iriš betgi daug pasako.
i Na ir jūsų USA Lietuvoje 
jąu pusėtinai: sparčiai išvystė 
■savo prekybą. Štai; USA Lietu- 
•voje? per devynis mėnesius pir- 
iko> net už penketą, su viršum 
-milijonų litų, betgi labai nesi- 
didžiuokite, juk ir Lietuva iš ju- 

’,SU< antrosios tėvynės per tą lai- 
ką..ųupirk# uš penkis milijonus 

įlitų-. Vadinasi, kvit! Iš USA dau- 
Įgiaųsia perkama visokios- maši- 
,no# ir aparatai, rašomos maši- 
|D#lėą; Štai ir* šių eilučių auto
rius. vienos- USA firmos rašoma 
.mašinėle, rašo, Tiesa, jau pusė- 
,tinai ji yta sukliurusi, bet di- 
.deljo pątriptinio jausmo pagau- 
ttąs nenp^iu svetur savos valiu
tos išleisti, o- ypač kai kišęnjus 
kiauras. Na, raidžių rinkėjai, 
itųr bpt, už tai manęs nepaglos
tytų^ Turiu čia jų viešai atsi
prašyti, kad jiems akis ir ner
vus gadinu. Laimė, gyvenu toli, 
tai- jų keiksmo negirdžiu. O jei 

’kadh, nors susieisime, tai tikrai 
pasižadu, geru Lietuvos krupni
ku pavaišinti, ir tuo pačiu savo 

'visas nuodėmes išpirkti.
(Bus daugiau)

Liętwvi# vafetiečio įstebę^ų sovietų vyrifeybės
* ’ įpoilįtiką,. Tąčiąu,. aš. stengiau-

ir . !siui savo nerimų suvaldyti, gal-
Wie "svietu 

įSąįuųgoa- interesų gynimą ir 
‘Žinodamas, kad - mano, darbas 
tarnąuja jiems, taigi yrą rei
kalingas socializmo/ reikalui. 
ĮBet toliaus įvyktai manę įtiki- 
|np,, kąd Stąjįno vyriausybės 
(politika darosi vis; labtatr prie- 

, Šinga ne tik Sovietų Sąjungos 
reikalams,, bet taip? pat ir rei- 
kaląms darbiųinkų sąjūdžio.

“Maskvos bytasę, ypatingai 
ištaptosios# :, b.ytofl# priausta j i 
ąenosios bolševikų gvardijos 
.-atstovai buvo? pąro$ytį šnipais 
ir ‘Gestapo . agęntais?’Zinov- 
jev, Kamenęv, L. Smirnov, Bu- 

Jehąrin,. R.ykpv, Rakovski ir ki
ltį;: gę^tau(Sieji ekonomistai ir 
in^ksltamkai-; Pįatąkov, Smilga, 
įFąšjukąnią ta tūkstančiai kitų, 
Ikurįų ąš čta negalių siuskaiity- 
<tk. ' 1
( “Ne- tiktai seniai, bet ir vi
sa, ką SSR$ turėjo geriausio 
(spalių karto# ir sekančios po 
spalių kartos atstovuose — vi- 

jsi,* kurie pilietinio, karo ugpy- 
;ję, kęsdtai’ š.alįi ir alkį, kųyė 
jsovietų yaldžią — šiandie yra 
(pasmerkti sunaikinimui. Stali
nas nesustojo prieš tai, k^d 
butų nukirsta galva ir raudo
najai armijai; Jis liepė nugą- 
jląbintii geriausius ir tabiąuąta 
^ajentingus karo, vadus: Tuch#- 
’čevskį, Jakirą, Ubarevičių, Ga- 
Unąrniką. Jisai apkaltino juos 
— kaip ir visas kitas savo au
kas — valstybės išdavimu. O 
i# tiesų,, tai kaip tik šitokta 
poetika pakerta S$RS kąro ga- 
lįybę, jos pajėgumą* gintis,, jps 
ukfe JOS iwksjb pažąngą ir vi
sas sovietų kūrybos sritis. ,

“Sų pagalbą metodų, apie 
įkuriųos,, galų gale, visi pątį- 
lria (pavyzdžiui, kvotimas Smir
novo ir* Mtačkovskio) ir kų- 
.rtata čiekas nepatikės. Vaka
ruose, Stalinas ir Ježovas, 
GPU;- yįršininkas, išplėšia sa- 
,yo aukoms ‘prisipažinimus’ ir 
‘rengta šlykščias ' bylų komedi
jas.

“Kiekviena nauja byla, kiek- 
'vienąs- nąuįąą sušaudymas ver
tę maųė. vis labiau abejoti. Mą- 
(no. rąnkoęę buvo pakankamai1 
!f»aktų apie tąį. kąip. to# bylos 
'buvo, ruoštamPs>- ta aš žinojau; 
kąd žūva nękąlįį* žW#ęs. Ilgai 
‘aš- stengiausi sulaikyti savyje 
'pasibaisėjimo, paęibtauręjimo 
^/sustaupmjjnM?, jausmą ir sten-: 
Įkaušį įtiiynįį saye, kąd' mano, i 
pareigą fetą ąyąrbų k,ų- 1 
Iria; mąn buvę, pavęstasi . Tutrių 
jprįsipąčikti,.. kad.’ Ųk didžiam^ 
,'yalięsi pasiryžimu aš, galų gąr 
!Jhį m$ariąut > nutraukti, ryšiųę> 
‘ąu Mąjskvą ir pasilikti ųžsieno^ 
ĮįpU '

lietuviu kultūros ir
Švietimo arityy paskutinius 
įį^W skaityklas,; skyrius: 
ta njiokyklas* ąpię vatatybtaes 
mokyki^ ta kokią iš jų tur 
ri naudą lietuviai valstiečiai; 
apie kooperatyvus ir jų* sun
kumus; apie lietuvių valsti#r 
čių ir lenkų mokytojų santy
kius; apie baudas už šulinius 
ir apįę sųiakįą ekonominę liep
tu vįų mažažemių padėtį.’”

J Jeigu Lenkijos darbininkų 
^partijos laikraštis parodįo, i?o.- 
įkią užuojautą- IMųviamą d&r- 
>bo žmonėms- Vilniaus krašte,, 
.tai reikia numanyti', kad šiitų 
jdviejų tautų’detaokratijpS' ga
lėtų nusikalbėti, . jeigu tiktai 
Tarpe jų ųestovetų dempkratįu 
;jbs priešai.

f

SOVIETŲ “NEGRYŽĖLKF* 
GENEROLO ŽODIS.
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Blogas ženklas mifitaristams
» v.p/.1

Japoaųpa valdžia, pradėjo daryti- ipąsšnius ąreštw 
tarpe, “radikalų.’'. Poličija; suėmė '370! žmonių įvairiuose 
njietttuose; jų tarpe dųugiąuį, kaip, šimtasj, suimta sosti
nėje. Tokia ■ .
• Ąregtųotjęjif yra kaltiinanjiį,,. kad j» skjeijdg prięš^: 
gąs iųrųi idėjĮas fr ruošę di^ masiniu
judėjimui. Tas komunizmo priekaištas, žinoma, yra bau
bas, kuriuo; valdžia nuori pateisinti represijas.

Tąrpe. eųinrtųips r»inij»a% vi»w parlam^p^ n^-yfr 
ir keletas stambių Japonijos rašytojų,, kprių nieko bptid- 
rq su komunizmu netuyiį Valdžia uždkrė d^rbin^kų, 
partijų ir darbo unijų tarybą, iš tb galima numanyti,

j Jau visa eile buvusiųjų SSRS, 
'aukštų valdininkų, atstovgvu-- 
šių Sovietų Sąjungą užsienyje,, 
atsisakė gryžti Maskvon^ bijo,*- 
Jdamj, kąd jiems neatsitiktų1 
Įkoks nors “nemalonumas”. To- 
,kiu būdų susidarę užsieniuose, 
j“nęgryžėl5ų” (“nevozvraščencų” 
Įgrup#
! Pąsta^uoju . laiku jos eilėse 
iątsidurė ir stambus sovietų ar- 
,mij°s vadas, generolas; V. Kri»- 
įvicki, kuris per ilgus metus 
(buvo uolus, komunizmo veikė- 
įjąs ir gavo Raudonos. Vęliavos 
.•ordiną ųą savo, nuopelnus, Sor 
įyietų valdžia buvo; jąm pąv.e- 
Įdųsi labai; ąt^kbnajngą (jtarbą 
užsienyje: prižiūrėti pirkimus 
visokių ręikiųenų Itaųdjonąjai 
'armijai. , v
; Patyrusi, kad jisai neprita
ria senų bolševikų sušaudo 
■nwns,. Maskva paliepė jam. 
'gryžti nanap. Bet. j.isąi, atsisu
ko ir parašė atsišaukimą Fram 
čufcijos Socialistų partijai ta 
Itaip pat Komunistų partijai ir 
vadinamam 4-am Internaciona
lui (Trockio vądoyąųjąmąm),., 
Rėmiau; paduodame šitą* įdomų 
įdbkumeųtą.
/ Gęų. Ęrįyic^ro ląiškas*

igęn. Kęivtaki^,..ku^is dabąr'gy- 
Įvona Paęyžiųįę,.pąaįiųatąl^aą- 
lęąęįjjoą soętaliątų' ęę^ųį 
tipinio lą«čk^f

■ “Pe^ W
ištikimai ir teisingai tąrnavau 
Visa-sųj unginei Komunistų Par
tijai — V. K. P. (b.) ir sovietų 

būvant giįiąj įsį- 
.įikinęsj Hąd’ tu#’ piičių taik-U' aę 

Spalių revoliųęijOs 
Reikalui ta įso# / d^biįigikų 
•klasės reikalui. V. K, P; - (b»^>

V.; 1$. P: ta. spyiętų

si galėsiąs prisidėti, kad butų 
apgintas vardas ‘Gestapo agen
tų”, kurie tikrumoje buvo pa
sišventę darbininkų klases ko
votojai. Areštuoja, tremia, su
šaudo, žudo dabartiniai vaistys 
bes šeimininkai tuos, kurie tą 
iyaįstybę, po Lenino vadovybe, 
įkūrė ta po. jo- mtaties jją stip
rino;. • 7 : ;

“Aš žįnau ta turiu tam, 
■įrodytas, -r- kąd už mano gąi- 
vą yrą paskirtas atlyginimas. 
;Aš žftjąu-, GPU prieš niek^ ne
sustos, kad lųtatią uččiąup-
;t|ų lajuje#, pešiiųtys Pą-
ątayžusių visam: tarnau-,.
1 jančlųr Ježovui,. jjaųJ’ scl^ą mane 1 
su šijtup tikslu. Laikau savo, 
kąip1 rętaiuęijtap kęvotpjp,, p»r 
rei^a pranešti a^i# tai tarp-dėjimo, bet, pritaikius amnes- 
tautiniam d^įninkų judėja 'rijos įstątymą ir kit., jam li-

K LIETI VOS
. . *■ ............ ■

Seną bankelio bėda 
teisme

kįip* ręvoliuętaūp kąvotoj^ par

KAUNAS. — Buv. Ūkininkų 
'Sąjungos; bankelio A. Panemu
nė ję pirmininkas Simas Kai
riūkštis vakar buvo Kauno 
Apygardos Teismo teisiamas. 
'Jlię. kriptas, kad suklastojęs 
bankelio narių susirinkimo pro
tokolu,. pinigais ir trąšomis pa- 
ąjęąvinęs. už 5,354 lt. bankelio 
turto. Vėliau bankelis buvo t 
perorganizuotas į “A. Panemu
nis ūkininkų ^smulkaus kredi
to* draugiją”. Teismas Kairiūk
štį nubajudė 6 mėn. papr. ka-

HM’1- '
*V. Frifeirid' (Valtęr).
»/ P5 . 5 *

•/

ko kalėtjį tik puspenkto mėne
sio. Ieškinys taip 
priteistas, būtent,

pat ne visas 
tik 675 lt.

J. Gtaveskas.

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkclSse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje P. Slavėnas.

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

/joji —? J* Paleckis.
Žuvys- surijo — J, Šimkus. 
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

' Edv, Levinakasi
?opulianwb Mokslas — Apžvalga 

ir t. t 1
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

^AUJgEWOSE” , 
1730 SD. ItALSTBP STREET 

Cįicągų, I1L
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VILNIAUS IR KLAIPĖDOS KLAUSIMU

v o pamkojimu, patarimais ir 
gyvais argumentais andai taip 
užintoigav^i, kad aš negalėjau 
ilgiau ištįsti tavęs neaplankęs, 
Apie daug ką mąsčiau ir galvo
jau x bet .ypač apsistojau ąnt Vil
niaus ūr Klaipėdos klausimo* 
nes,, mątąi, b,esiknisdąnias savo 
kad rr nevisai tvarkiai laikoma
me archyve, radau seną meni
ninko Varno pieštą “Vapsvos” 
viršelj. Šia vaizdely basas, mur
zinas ir sudriskusiais drabužiais 
piemeniukas birbynėj birbina, 
o prieš jį pulkas ančių ir žąsų, 

<• purvinoje baloje girgsi: mes be 
Vilniaus nenurimsim, mes be 
Vilniaus nenurimsim . . . Taigi, 
žiurėjau, mąsčiau ir galvojau, o 
vi# dėlto negaliu iššifruoti šio 
vaizdelio tikros reikšmės. Gal 
tu, Jurgi, man padėsi — kalbė
jo Raulas.

—Įdomus- vaizdelio Ale nei 
• datos, nei numerio nėr, tik ran

ka užrašyta — “Vapsvos virše* 
lis’r, o prie apačios piešėjo Vari
no parašas. Hum,. kur ir kada, 
tu, Ratilai, jį gavai, — gal turi 
ir tą “Vapsvos” numerį — klaur 
šia- Jurgis.

—Tai viskas, ką matai, šį vir
šelį, kaip, jis yra, gavau nuo 
savo giminaičiu Kaune, kai lan
kiausi 1929-30 metais Lietuvo
je. Tuokart jis man aiškino ir 
jo tikrą reikšmę ir, rodosi, tai 
buvo pašaipa Vilniaus Vadavi
mo Komitetui . . . bet gal aš 
neatmenu, nes kaipgi galėtų 
toks žymus menininkas, tokią 
patrijotingą įstaigą kaip V. V.

' Komitetą šiepti. Matai, Jurgi, aš 
čia kaip tik ir painioj uosi — 
aiškinosi Raulas.

—Tavo atmintis visai korek- 
tinga. šis basas, murzinas, ap- 

i'^vrdriskęs ir brrbynčlę'ir birbinąs 
piemeniukas tai V. V. Komite
tas. O šis pulkas ančių ir žąsų 
purvinoje baloje girgsinčių: mes 
be Vilniaus nenurimsim . . . 
tai nesąmoningoj; Lietuvos liau
dis, — žiūrėdamas Rautui į a- 
kis baigė Jurgis.

—Ištikro* tai gražus ir logiš
kas aiškinimas, bet man vis dėl. 
to ko tai trūksta ir butų įdomu 
žinoti, kuo tu, Jurgi, šį aiškini
mą remi — abejingai klausė 
Raulas.

—Džiaugiuosi, kad tu R'a'ujai 
mano aiškinimu nesitenkini — 
aš esu tikras* kad ne tik tu, bet 
didelė: dauguma musų liaudies ir 
visuomenės lygiai nesitenkina. 
Todėl reikalinga^ nors bendrais 
ruožais, pažvelgti į' tuos laikus, 
kuomet lietuviai su lenkais pa
darė vadinamą Suvalkų sutartį, 
kurią pa kelių dienų. žęliigowskis 
sulaužė, paimdamas trečdalį 
Lietuvos žemių su Gardinu, Su-

INSURANCE
(APDRAUDA>

Pilną apdraudą auto* 
mobih'aųis
Apdraudą
ugnies
Apdraudą
Apdraudą

I

Apdraudą
Apdraudą gyvasties

namų nuo,

rakąndų
nuo, vagių
langų

NAUJIENŲ 
raštinęfe , 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
. Rąštinė atdara kas vaka- 
i ras iki 8 vai. Sekmadie- 

njai& nuo. » yyto iki 1 vaL 
po pietų.

valkais, Seinais ir Vilniumi. Lie
tuvos kariuomenės vadu tu cm t 
buvo gen. Žukauskas. Jis žino
jo, kur buvo tos nelemtos pa
dėties raktas, bet jo, matyti, 
neatidavė lietuviams — nusine
šė j kitą pasąulį. Toliau Gardi
nas ir Sulaikai, nors irgi svar
bus Lietuvai, bet su jais nebu
vo taip tampriai Lietuvos gyve
nimas ir kultūra surišta, kaip 
su Seinais ir Vi’niumį^— tai dvi 
žymiausios vyskupijos,, kurių 
seminarijose bene daugumas 
Lietuvių Rona>. katalikų kunigų 
mokėsi... *. '» .

—Įdomu, bet nesupraątu, kux 
tu mane vedi — pertraukdamas 
Jurgį tąrė Raulas. »

—Suprantu, tu, Raulaj, kaip, 
ir daugumas remiatės tuo; kas 
buvo in? yra musų spaudoj? skel
biama,. be$ aš noriu kalbėti 'a- 
pie tai kas dar nebuvo, ir, kaip 
sakoma,, negali būti spaudoj lei
džiama. Varšuvos valdžiai pri
pažinus želegowskio žygį kaipo 
“f ak t dokonani^’,. tuojau Sejp,ų. 
ir Vilniaus vyskupijas, buvo at
skirtos nuo..Lietuvos ir forma
liai prijungtos Varšuvos kardi- 
nalijatui. Seinų vysk. Karosas, 
buvo paaukštintas arkivyskupu 
ir siunčiamas į Vilkaviškio 
'‘vienuolyną” nesipriešino — 
taigi, vysk. Karosas gyvas nu
marintas....

—Manoi žmona kartą man a- 
pie tokį dalyką pasakojo^ ji-se*- 
kė, kad kokie tai atvykę iš Lie
tuvos Romos kunigai apie Ka
rosą ir vysk. Matulevičių kalbė
ję, bet man1 tas viskas rodėsi 
lyg ir pasaka. Juk, sakiau sa
vo žmonai, jei tame tikro 
butų, tai musų tautininkų spau
da butų rašiusi,, o. kai nerašė, 
tai negalima tikėti — rimtai pa
stebėjo Raulas pertraukdamas 
Jurgį.

—Taigi, 'vysk. Karosas Ro
mos disciplinai nusilenkdamas į 
gyvųjų kąpufc nužengė ir su tuo. 
Seinų vyskupįjp/ (įgąl airn^nal?) 
įnurime.. Kiek kitaiip su. vysk, 
j Matulevičium^ kuris kaip lietu- 
vi& nesutiito) Romos disciplinai 
taip klusniai-, kaip Karosas,, pa
siduoti. Okupavę Vilnių lenkų 
jdndekai su romečiai’s pradėjo; 
-lietuvius žiauriai persekioti — 
tiesiog smaugti. Vysk. Matulė*- 
•vičius jų šėtoniškam darbui rinv- 
5 tai pasipriešino —> šiuo> atveju 
i jis -savo autoritetą vagojo, 
■griežtai. Nors faktiškai vysk;. 
■Matulevičius buvo Varšuvos, 
kardinolo provincijos ribose, bet 
;juridiniai jis priklausė Romos 
pop. dispozicijai. Taigi Varšuvos- 
kardinolas negąlėdiamas; jo- iš 
Vilniaus pašaliahtię. subūrė: Vil
niaus vyskupijos ‘'ištikimuos 
sius” — kunigus,, eadekua ir da^ 
vatkas vysk. Matulevičių neig
ti, ignoruoti ir prieš jį skundus 
tiesįąi Romos popiežiui siųsti...1 
net kurijos nariai pradėjo jo 
neklausyti, ignoruoti, šmeižti...

—“Šventasis Tėvas” jausda
mas gilaus palankumo lenkams, 
tais skundais ir šmeižtais prL 
sidengė ir kaipo buklus diplo
matas paraše vysk. Matulevi
čiui asmenišką laišką, kaip sa
koma, prašydamas jį “labui baž
nyčios ir žadėdamas diplomati
nę: tarnybą” nuo Vilniaus vys
kupijos -atsisakyti. Vysk. Matu
levičius gerai ^suprasdamas ką 
popiežiaus “švelnus r eika'avi
mai” reiškia, kaip tvirtinama, 
“sąuno»iair nuo Vilniaus vysku
pijos atsisakę;..

—Neduok Dieve, ale kaip, šė
toniškai sukta ta Romos politi
ka ir diplomatija ir kodėl tie 
musų tautininkai nieko šiuo 
klądsimu nesakė ir dabar tyli 
— jaudindamasi ir pertraukda
mas Jurgį pareiškė Raulas.

—Nesijaudink Radijau, dar ne
rviškas. Tautininkus rasime kitą 
Įkaft, o čia dar reik nurodyti, 
kad Matulevičiui nuo Vilniaus. J

Stabdy K Tą 
Pavojingą

/' Dabar!
Pirk M-K, tą žymią formulą, 

nustebino visą kraštą^ mirtinos 
metų influenzos epidemijos metu. 

(Nuo šalčio, kosulio persišaldžius, 
'krutinės slogų ir bronchialių erzini
mų M-K duoda nuostabią, pagelbą.

Žymus Hlinojaus Daktaras, kurs 
niekad “nenustojo” plaučių bylos per 
18 metų atrado ir išvystė M-K for- 

1 mulą ir vaYtojo savo didelėj kasdie
ninėj praktikoj nuo šalčio ligų su 
nuostabiomis pasėkomis. Reikalavi
mai privė’rtė pakuoti ir parduoti per 
vaistines^ Tukst'?nčibi rūkingų ’^r- 

■ totojų savanoriai aprašė ji garbin
dami. Jdsų vaistininkai žino ir giria

M-K Pnrsidiindn sn

Pilnam įrodymui, kad 
> “tikėjiMias’’ jį išgydė,-knyg- 
į vedis Kenneth Bailey iš 
■ Bournemouth, Anglijęs, at- 
• bėgo iš namų į Southamp- 
t ton, užbėgo ant laivo Qucen 
| Mary ir pasileido bėgioti 
I po laivo denį. Taip^ jis bė- 
i giosiąs iki laivas nuplauks 

į Gherbo.urg, Franci jo j ir
1 tada bėgsiąs į Paryžiaus pa- 
' rodą.' . t r:. : 1 i X| ,

M-K. Parsiduoda su 
tikra garantija, Įsi
gyk M-K šiandien ( 

. . . jus dėkosite sa
vo vaištininkui,.

kuri
1918

’tuva jau ir turi su Rsma kon- 
. kordą (ją, bet tas: tik pereinamam 

laikui., Gi “Jo Šventenybės” že
mėlapis Lietuvos atžvilgiu dar 
nepakeistas... — stipriai žiūrė
damas Raului į akis pabrėžė 
Jurgis.

j —Ak, Jurgi, tų mano seną ti
kėjimą pagriovei, mane užintri- 
gavai taip, k,ad ąš noriu tau 
Šimtus klausimų s,tatyti> 'Taigi, 
aš į tave, prisipąžįslu, per mig
lotus akinius žiurėjau,, tavęs ne
mačiau, klydau_ bet Vilu aus
ir Klaipėdos klausimaifi, dėkui, 

'• tu nuš.vietei ir parodei man tai, 
ko nemačiau ir ko 
•ietuvių nemato, —

daugumas 
mgęs atsi

sveikino Jurgį ir išėjo Raulas.
—Kavalierius Mogila

>ytOAMO
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Trado Muk Rcr

K LIETUVOS
KAUPTUKU UŽMUŠ® 

BERNIUKĄ
A. Panemunės valsč., Vaina- 

trakių k. gyventojai Pranas Ra- 
d>viląvičius> 21 m. amžiaus ir 
Vytautas Aglinskas kartą buvo 
Radvitavičijų sumušęs ir dėl to 
juodu bylinėjosi. A. m. liepos 
18 dt Aglinkas atėjo pas kaimy
nus, Čia vėliau atėjo ir Radvfta- 
vičiiis. Aglinskas su kitais vai
kais sode Valgė1 vaisius. Radvi- 
liavičius nieko, nesakęs paėmė 
kauptuką ir juo kelis kartus 
Aglinskui sudavė j galvą. Vai
kas dar parėjo namo, bet po ke- 

’lių valandų mirė. Kauno Apy
gardos Teismas, pirmininkau
jant teisėjui Vazbiui, Radvila- 
vičių nubaudė šešeriais metais 
sunk, darbų kąlėjitno.

TAVERNŲ
SAVININKAI!

Degtinės OLSELIO 
ĮSTAIGA 

Jūsų Draugai Žydukas

NATHAN KANTER 

Mutual Lup ,or Co. 
4707 So. HafetcdSt.

PHONE YARDS .0801
*11 ■" 1 1 ......

tyvon ir to spaudimo n ..be a'lai
kydama jo širdis liovėsi plaku
si -— jis mirė tragiškai ir jo 
misteriškos mirties rukus tik 
bešališkas istorikas tegalės iš
sklaidyti...,

-^Taigi, jei katalikybė lietu
viams gera, tai Romos politika 
per Romos bažnyčią .plintanti 
žalinga, bet daugumas musų ne
regime. tos žalos — esam 2 tik
rai nesąmoningi — patetiškai 
pastebėjo Raulas.

—Dabar vėl pažvelkime į 
“Vapsvos” viršelį ir jau aiškiai 
matysime, kad m n ninkas 
Varnas, suprato tą būklę. Jis V. 
V. k Komitetą, kurio sąstatas 
daugiausia su “Jo šventenybės” 
vedama politika aklai sutinka, 
aišku, negalėjo tikriau tos pa
dėties nuvaizduoti ir pašiepti,— 
aiškino Jurgis. "

W. '—Taip, Jurgi, viskas logiška, 
tikra ir aišltu. Prisipažįstu, nors 
buvau ir iteetesu širdingas tau
tininkas, bet fnan niekad nepri
siėjo giliau įžvelgti ir supras
ti tai, kad vysk. Matulevičius 
buvo korėktįfigas pasakant — 
tautininkai tik politines parti
joj' vardas ? {-.°kibliai pasisakė 
Raulas. —' Gal ir Klaipėdos 
klausimu —-tęsė Raulas — aš 
taipjau klystd. Aš tikiu, ką tau
tiški laikraščiai sako, o ko jie 
nesako, prisipažįstu, nežinau...

—Tavo širdingumą aukštai 
veį'tlnu. l(ą jau matai, nereiks 
ieškoti, o kai jau dėl klaidų, tai 
laimingas, kurs jas- supranta, 
prie jų prisipažįsta ir jas taiso. 
Kai dėl Klaipėdos k.ašto, tai 
mari teks tik tiek pridėti, kad 
nuo 1923 melų, visos valstybės 
ir net Vokietija pripažino jį 
Lietuvai, bet' “Jo šventenybe’ 
iki šiol tcbėdels'a — vietoje, 
kaip- tikėtasi ir kaip turėjo bū
ti Klaipėdos kraštas prijungtas 
Telšių vyskupijai tebėr Varmi- 

Taip nusivylęs: gr$o atgal Lie*- jos vyskupijos dalimi.. Nors Lie-

■vyskupijos atsisakius, popiežius 
tuojau. Vilniaus vyskupiją pa
aukštino į arkivyskupiją ir pa
daręs garsų lenkų šovinislą Jai- 
*bržykowskį arkivyskupu pasodi
no Vilniuj ir šiuo aktu pripaži- 

’no Vilnių ir visą užgrobtąjį Lie- 
.tuvos trečdalį Lenkijai, žadėtos 
diplomatinės tarnybos “Jb Šven
tybė'’ Matulevičiui nedavė,, bet 
jį išsiuntė Lietuvon, taip sa
kant, “ant loskavos duonos”; 
•Davė Lietuvai vadinamą “baž
nyčios provinciją'’ — už Vilnių 
Kaišedorių vyskupiją' o už Sei
nus Vilkaviškio. Nei Matulevi
čius, nei Karosas (litvomanai} 
niekur netilpo. Viskas lyg ir pa
šaipa lietuviams. Ant galo 
“šventasis Tėvas” taip mylėda
mas Lietuvą, iš visų patriotų 
pasirinko Skvireckį (Skwircc- 
ki) •arkivyšliuiiu.1.."

—Beklausant 'tavo, Jurgi, pa
sakojimo; mano akys prašvito, 
bet ant mano- širdies nelyginant 
didelis akmuo užsirito, — per
braukdamas. kaptelėjo-Raulas. *

—Vysk. Matulevičius vykda
mas į Kauną tikėjosi rasti tarp 
savųjų karštą lietuyišjtą širdį, 
užuojautą,. savo nusistatymui 

(pritąrimą.< B.et nusivylė, nes ku- 
’nigai- ir ąu-k-ytoji ‘ Lietuvos je- 
bąrcbi’jąl’’ popiežiaus^ aktą jau 
jblhYO UŽgyrę — taigi jie Romos 
Įakli vergai, o . tautininkai, jis 
;radp, tik poliifinės partijos-vai- 
das^ Dar tikėjosi Amerikos lie? 

į tuviais, bet atvykęs ir čia rado 
į_ savuosius Romai ir airiams 
ibevergaiu/janičus, o tautininkai?

> NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. ( . / ,

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių , iš Chicagos, t 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa- : 
šaulio. < '

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lic- 

, tavoje.
NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy

venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų. •

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų. s ' ¥ ; .

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

’ NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

V ' CIIICACO, ILLINOIS
i /.

Tūkstančiai pasiekė palengvi-
I nlmo. gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais

išsitrynimas.
• PAIN-ĖXPELLERIS 
su “Inakro” vaisbažėnkliu yra

II \ naudojamas per 70 metų.

w o*r i u ,r «' m o u'j'
LI N i M E N T

.F P h
*

nu; »i .
» 11 >

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 

* su naujais paveikslais Kalendorių 
- tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

,Jausr Kas užsirašys NAUJIENAS— 
v >gaus musų gražų kalendorių dykai

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois
T-^-r-

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

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

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
. PASIUNČIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

• jūsų užsakymų.

•VB. em- 
t attrao-
4 world, 
įered the

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis (breath)
People who get and hold jebs 

keep their breath agreeable

tU'th the best to chooso Irom 
ployers favor xho person> who 
tive. In businees lite as fa the 
halitosis (unpleasant breath) is 
irorat of feulfe.

Unfortunately overybod/ cuffers Irom this 
įffensivę condition at some timą or otner— 
many moreregujatly than they thi ,k- Ferrnen- 

'tatlon of. food parurlas skipped by the tnoth 
btush is the cause of most rases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to.use Listerine, theųuick deodorant, 
avery morning and everv night.

Listerine balta fermeutation. a major cause 
of odora,,ard»ov«srcG.ues the oeors themsetvea. 
Your breath becomea sweet and agreeable. Jų 
■*”' not oflend othcrs.

TJ you value your job and your friends, usa 
Urcerfne, the safe antiseptic, regularlv. Lam- 
bert PharmacaLCompany, St. Louls, Mo.

Don’t off end others»Check 
halitosis witb LISTEPINE

'wžur ma£^
Tu>tJu/vq HaJcirtcf

T>owxle/L,..Cafit^UAcl6y.

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double Hstedf.DoubkAdionf

BAKING JRlV POWDER
Šame Price Todayas45YearsAqo 

25 ounces for 254
J FuH- Pack ••• No Slack Fillin^
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT .

Preferredby millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
enta whipped to 
amazing creami- 
ness in, thp.
Kraft Mir- 
acle Whip 
machinp.

full-flavored

\ — perf ect
for cooking I

# Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that mokės 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perįecdy.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyją naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

JiMiaMbi



NAUJIENOS, CHcagb, 111.
....  -jt*8*****——yy—p—

Diena Iš Dienos Į CHICAGOS LIETUVIAI DARBININKAI IR 
ŪKIO GYVENIMAS

I M—I—————««■>■' , y ■ • 
gruodžio 31 d.

Pirmadienis, gr. 27, 1937

Iki sausio 20 d. visoje šaly

TARP

Sveikinimai 
“Naujienoms”

įvairios firmos ir asmenys 
prisiuntė “Naujienoms” seka
mus Švenčių pasveikinimiis:

• Telegrama: “May Your 
Christmas be a Merry One and 
the New Year firil of Happi- 
ness. Mr. and Mrs. Justin Mac- 
kiewich.” «

• “Christmas Greetings and 
may the New Year bring you 
Happiness. Julius St. Leger.”

• “Su žiemos šventėmis Ge
riausių Linkėjimų ‘Naujienų’ 
Redakcijos štabui, Administra
cijai ir visiems darbininkams. 
J. J. Pranokus.”

• “May Your Christmas be 
Ilappy and the New Year 
Prosperous. George H. Weiner, 
The Halsted Exchange Nation
al Bank of Chicago.”

• Su Linksmi^ Kalėdų ir 
Laimingų Naujų-Metų linkėji
mais, Stanley W. Norwell, 
6833 So. Racine avenue, “Nau
jienoms” spaudai prisiuntė ir 
sekamas eilutes: '

“When yoir see a ragged 
urfehin

Standing sadly in the 
Street,

With tom hat and knec- 
less trousers,

Dirty face and 
feet, —

Pass not by the 
heeding

Smile upon him, 
ken,

He will always be so 
grateful. —

And, remember, boys make 
men.”

1 ............................ ...................... ......................

Sako, verta susirūpinti ūkiais 
ten tikresnis negu mieste (

BIZNIERIŲ

bare

child

you

rytojus

Ačiū 
“Naujienoms” 
“Drauge!

Vienu žodžiu tariu 
už atsiuntimą man

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai/ gantus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, pafa- 
linsit slogas. “
Mes parduodam tik i 
uvėraus. Ten ir rei
kalaukit.
! kitus miestus ta- 
vernams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit

musų tabeli

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

Kadangi jis turi vietoj ir 
svetainę, todėl p. Bikniaus 
draugai ir kostumeriai atsilan
kę, galės gerai pasilinksminti 
'ir naujus metus sutikti. x

> 'i

Kaimynas.

je j CCC kempes bus priimti

23,766 jaun okai nuo 17dar
iki 23 metų amžiaus. Chicagoje 
bus paimta per 3,000 jaunuolių.

24 metai kai bizny
BRIGHTON PARK. — Gerai 

žinomi biznieriai Petras ir Ele
na Vengeliauskai, kuriuodiŲ už
laiko gerai įrengtą svetainę ir 
taverną, adresu 4500 S. Talman 
Avė., šierpet švenčia 
biznio sukaktuves.

Tenka pasakyti, 
Vengeliauskai yra

palaiko gerus santi- 
kaimynais ir ’ drau-

Lietuviai, kaipo tauta, yra u- lėtų dįrbti ir gyventi 20 ar dau
giau mėtų, bet jam progos ati
mamos, metamas iš darbo kai
po nusidėvėjęs įrankis. Nuo čia 
ir prasideda sunkioji gyvenimo 
kelionė. Vietoje poilsio praside
da tikrasis vargas ir rūpesčiai 
— rūpesčiai ne apie tuntus, bet 
apie maistą ir pastogę. 

f

Ūkio Gyvenimas
Palyginkime ūkio gyvenimą 

su miestiečių darbininkų gyve
nimu. Nedidelis skaičius musų 
tautiečių pateko į ukius šioje 
šalyje dar būdami jaunais ir 
stiprus. Daugumoje jie ten ąt- 
sidui'ė ne kokiu p/a'ningu tikslu, 
bet duonutes ieškodami. Galima 
drąsiai, sakyti kad 90 nuošim
čių iš jų išgyvenę ūkiuose apie 
15 iki 20 metų, šiandien yra 
laisvi, neprigulmingi nuo kitų, 
ūkių savininka s. Jiems s na’uvė 
nebaisi, rytojus užtikrintas. 
Šiandieninis ūkininko gyveni
mas nebėra tiek sunkus ir nuo
bodus kaip būdavo seniau; geri 
keliai, moderni mašinerija, elek
tra, ‘automobil ai, radio ~ ūki
ninkui teikia visus gyvenimo 
parankumus.

Prie šiandieninių nepastovių 
industrijinių sąlygų, darbinin
kui, kuris dar turi šiek tiek su- 
taupų arba kokį kitą apčiuopia
mą “pasaulio turtą*', verta gana 
niniai susirūpinti ar ncverčlau

kininkai — ūkiuose gimę ir už
augę, papratę laisvai ir erdviai 
gyventi. Važiuodami Amerikon 
beveik visi važiavome su vienu 
^tikslu: užsidirbti kiek galima 
daugiau pinigų ir vėl sugrįžti 
tėvynėn ,kad ten galėjus palen
gvinti sau gyvenimą. Todėl, ir 
čia atvažiavę, nepaisėme kaip 
gyvensime, kokį darbą dirbsime, 
kad tik daugiau uždirbtumėm, 
kad tik daugiau sutaupytumčm.

Laikas bėga savu keliu. Mes 
iš lengvo pripratome gyventi 
naujose gyvenimo aplinkybėse. 
Tų tikėtų turtų nesukrovėme ir 
nejučiomis pasijuntame patam
pą nuolatiniais šios šalies gy
ventojais. Ne todėl, kad taip 
pienavome, bet kad tokios ap
linkybės susidarė.

tvir- 
dar-

SPECIALUS
I ... • i ■

red

un-

may

, ■ i <»n

daug ačiū 
brangios 

žiemos
švenčių, Kalėdų atminčiai.

Ačiū 
siems 
riams.

> Si.*

Kalėdoms »
Draugiškai, 

Joseph J. Pranckus.

Adm., ačiū 
‘Naujienų’

Red. ir vi- 
štabo na-

geriausiais linkėjimais

su

So-

George Vasiliento, 22,
Lucille Drajus, 20

Norman Bartley, 22, su
nia Grebas, 22

Charles Pyrakier, 27, su Stel- 
la Balius, 2.3

Thomas Urban, 26, su Helen
Masulis, 21

WiUiam Zickus, 48, su Anna
Bielsky, 46

Išvyko
Scrantonan

Vytautas Beliajus, Chicagos 
Parkų departamentui tarnau
jantis šokių instruktorius, ir 
V. Beliajaus lietuvių šokių 
grupės vedėjas, šventėms išvy
ko į Scrantcn, Pa. Ten viešes 
pas savo drg. Albino Ažuko tė- 
vus. (A’ Ažukas yra vienas 
penkių studentų, gavusių Lie
tuvos universiteto stipendijas.)

24 metų

žmonės, 
kius su 
gaiš.

kad pp. 
draugiški

Kostumeris.

Pasiūlymas!
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

. Servizas 
Vienam 
Žmogui

Šmotų

Industrijoje
Tūlą laiką, kol jauni ir 

;i dirbti industrijiniuese 
juose, viskas klojasi neblogiau
siai. Net nekuriems pavyksta 
prasisiekti į geresnius ‘amatus, 
biznius, nuosavybes arba ir pro
fesijas. Bet yra tūkstančiai 
musų vientaučių, kurie gyvena, 
<aip sakoma, nuo sąvaitės iki 
savaites. Neturi tos laįmės bei 
progos ką užgyventi ateičiai — 
kad apsirūpint senatvei. 

«
Pagal moderninius industri

jos vedėjų patvarkymus, darbi-! butų, tą visą pakeitus į ūkio 
ninkas sulaukęs 50 metų am
žiaus, skaitomas nebepageidau- 
jamas, nebepreduktyvis pasku
bos darbe. Nors žmogus dar ga-

gyvenimą. Gerų, tobulų, paran
kių ūkių pirkimui bei mainais 
visuomet galima susirrsti.

W. V. M.

Ann

Sausio 2-tra 
T.M.D 40 Metų
Jubiliejus
Auditorijoje Rengia Iškilmingą 

Vakarą
Teisybės Mylėtojų Draugijos 

priešmėtinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, gruodžio 12 d., Chi
cagos Liet. Auditorijoj. Susirin
kimas buvo svarbus, nes įvyko 
rinkimai darbininkų, Jubilieji
niam Vakarui, sekmadienį, sau
sio 2, Cicagos Liet. Auditorijoj. 
Komitetas, susidedantis iš Nes- 
teckienės, Venskienė ir Juoza
pavičiaus paaiškino, kad jų dar
bas jau baigtas, tik dabar rei
kia visiems atsilankyti į Chica
gos Lietuvių Audltor ją, sausio 
2, ir pamatyti veikalą “Našlu
tę”, kurį suloš Naujos Gadynės 
Choras, po vadovybe 
Steponavičiaus.

Valdybos rinkimai 
greitai, nes visa 1937
pasilieka tarnauti ir per 1938 
metus. Išrinkta vienbalsiai:

J. Balchunas, Pirm.
J. Raceviče, Pagel. Pirm.
A. Kaulakis, Nut. rast.
F. Kaąper, Fin. rašt.
J. Rachunas, Ižd.
P. Jozapavičia, Ižd. glob.
Z. Grigonis, Kont. rašt.
L. Lucius, Maršalka
Mrs. E. Nesteckis, Ligonių 

Prižiūrėtoja.
• Dr. J. P. Poška, Draugijos 
Daktaras.

Jurgio

praėjo 
valdyba

SPORTAS
RISIS JIM McMILLEN

•, - } • • . I ■ 3- •
\ «* ■'

Šiandien White City " arėrio- 
j e risis Jim McMillen, vienas 
iš labiausiai pagarsėjusių atle
tų, su F. Von Schacht. Pasta
rasis yra nepaprastai geras risr 
tikas. Daugelis pranašauja, kad 
netrukus jis gali čempionatą 
laimėti.

JIM LONDOS

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj e)
Kairy Lyerly, 27,.. su

Paulauski, 23.
Joseph Pultorak, 48, su Ma

ry Fiilinski, 50.
Stanley Guizanski, 23, su Lu

dite Bernus, 19.
C. Schaefer, 26, su Eleanor

Mikkiuset, 23.
Charles Valentą, 25, su Flo- 

rence Weloome, 19.
Donald Martin, 28, su Eliza-

beth Karbinas, 22.
Lie Bell, 37, su Frances Va

lant, 30.

. Knygų peržiūrėtojais liko iš
rinkti Thomąs Janulis, Petras 
Kilis ir Vincas Gaudesius.

Susirinkimą uždarė Pirm. J. 
Balchunas. Dabar 
yra trumpi, nes 
diskusijų nebėra’.

susirinkimai
bereikalingų

z

Raštininkas

Henry Carkon, 29, su Vielet 
Klimas, 25.

Frank Schaffer, 36, su Fay 
Jablon, 23.

Naujų Metų 
Sulauktuvių Pate 1

T0WN OF LAKE. — Dau- 
gelis ruošia Naujų Metų su
lauktuvių parės. Vieną iš šau
nių Naujų Metų si?lauktuvių 
parių yra ruošiama biznierių 
Antano ir Agotos CzesnŲ, 4501 
So. Paulina St., ir ji įvyks 
Naujų Metų išvakarėse, gruo
džio 31. dieną. Kaip žinia, pp.' 
Czesnai deda pastangas, kad 
minėta parė butų viena iš links
miausių. Tokiu budu, bus ge
ra vieta, visiems jų draugams 
ir kostumeriams atsilankyti ir, 
sulaukti Naujų 1938 Metų.1

Rep. B. P.

Kartu minės sukaktu
ves ir sulauktuves
T()WN()F LAKE. — Biz- 

nieriai Bruno ir Stella Judei- 
kjai, kuriuodu užlaiko taverną 
ir svetainę adresu 4512 South 
Wood St., dabar ruošiasi minė
ti ,vienų metų tavernos sukak
tuves ir naujų metų sulauktu
ves. Tokia šauni’ pp. Judeikių 
parė į 
Naujų Metų išvakarėse.

Visi jų kostpihėriai, draugai 
ir' kaimynai * prie -gėi’os muzi
kos^ galės gerai pasilinksminti 
ir sulaukti naujų)'1938 metų.

Kostumeris.

įvyks gruodžio 31 dieną, 
i Metu išvakarėse.

“Faun”
Design
Gražus

1

Vertė
$2-s°

E R S . Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA liTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotu

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, noiint iš gy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui' numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
ątšiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus i musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalu, 6 akme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

TIKTAI Už

99.
Su 6 Kunonai^

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Bepūkite 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fSrroened) ........... ...... tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustdm forničius, pianus ir 
isokius rakandus bei Storus. Vė
žėm J farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
•antuotas. Taipgi pristatom an- 
zlis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Šaukit Tel. YARDS 3408

Parsiduoda Saugioji 
Šėpa

Vargu bent vienas čempio
nas buvo tiek populiarus, kaip 
Jim Londos. Tas vadinamasis 
graikų Adonis išbuvo čempio
nu keletą metų. Tik kai jo svei
kata susilpnėjo, tai jis privers
tas buvo laikinai iš ristynių 
pasitrau’kti. Tačiau išvykęs į 
Europą jis visiškai pasveiko ir. 
vėl pradėjo ristis.

Visai neseniai Londos grįžo 
iš Europos. Kitą antradieni Co- 
liseume jis pasirodys pirmą 
kartą Chicagoj po kelių metų. 
Risis jis su Bobby Bruns, ku
ris iš jaunųjų ristikų, tur būt, 
yra šauniausias.

i ' . '

Biznieriai Pavilioniai 
turės šaunią parę

MARQUETTE PARK. — Te- 
ko sužinoti, kad biznieriai An
tanas ir Marijoną Pavilioriiai, 
kuriuodu turi taverrio biznį 
adresu 6825 So. Western avė., 
prie naujų metų sulauktuvių 
parės rūpestingai ruošiasi. Bus 
sukviesti visi judviejų draugai 
ir kostumeriai, kurie be abejo
nės, laukiant naujų metų tu
rės gerą “gOod time”.

Kostumeris.

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
’ 1 • ” • ,

Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
Kiekvienas yrą, gąrąntuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

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

gn-iotų ROGERS
Sidabro Setai ■

Tiktai po 990 už ■ / 
kiekvieną setą / 
su 6 kuponaisButt«rknlf«, Sugar Spooa

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

Parsiduoda didelė “safe ’ sau
gioji šėpa su daug mažų stal
gių. Patogi dėl real estą te ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Gatviakaris Užmušė 
Žmogų Town of 
Lake Kolonijoje

f i

Biznierius Biknius 
šiasi prie parės

T0WN O F LAKE. — Jau
nas biznierius, Juozas Biknius 
užlaikąs pirtį ir taverną adre
su’ 4625 So. Paulina St.’, jau 
ruošiasi prie naujų metų su- 
lauktuvių parės, kuri įvyks

FOTOGRAFAS’

Nežinomi, velionio pavardė 
adresas; kūnas lavoninėje

nei

Kūčių naktį gatvrakaris Town 
of Lake kolonijoje užmušė ne
žinomą, 45 metų amžiaus vyrą. 
Nelaimė įvyko prie listuvio K. 
Kriščiūno alinės, 45 ir Ashland 
avenue. Velionis pakliuvo tiesiai 
po gatviakario ratais.

Buvo nugabentas Southtown 
'igoninėn, beit iki šiol niekas ne
atsišaukė atsiimti, jo kūną. At> 
rodė, kad ėjo iš darbo, nes bu
vo pasirėdęs darbiniais rūbais 
ir turėjo užsimovęs guminius 
batus. 5 ; /

Kūnas dabar, berods, randasi
John Sande, 22, su Evelyn apskričio lavoninėje, prie Har- 

Sidar, 19 rison ii* Wood gatvių

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DĖKLAMATOR I U S. 
Puikus rinkinys eįlių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■
69—EILES IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- 
lapių knyga ......... vvl’T

No.

No. 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir. kitos eiles/ Kam 
patiųka tikrai gražios ei
lės ir kas hori prasimo
kanti ,ęiliavimę, tas neat
sigerės šia 105 ' Cftd 
pusi, knyga ... ... V v

Užsisak y da m i pr i si ųski t e 
nioney orderį

. NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. tLL.

<• . - .

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

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.( ' .
Chicago, III ;

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei porit ekstra 
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 ąsme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kupomis ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant^dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. /

' \

Siunčiu .... kuponus. Taipgi pinigais ....
• ■

Atsiųskit man

Vardas .>...4..

Miestas ........ .. Valstija

Kupono Nr. 12 
.....o. , t.... ...... ......... Gruodžio 27 d.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST 
Tel. ENG. 5888-6840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ____

EKZAMTNAVIMAS
OFISE ......................
DOUGLAS PARK

i .
1900 So. Kedrie
' Tel. Lawndale

HOSPTTA1

Avenue
5727.

RESTAURANTAI

Universai restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKIM 

750 We«t Slat Street
A. A.' NORKUS, Savininkas

Tel. Vletory M70
VISI LIETUVIAI 111 LEGIONIE- 

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

PETE YOUNG



Pirmadienis, gr. 1937
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Diedukas
KINO TEATRAS

(MOVIEŠ)
Adele^

3 
3
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Miscellaneotis

“SPULKOS” - REIKIA PADIDINTI
DALININKU SKAIČIŲ

*1 4.. * $
■ritfimiKiiiinirMttiiiiiii [jiMMiiiiiMIiiMi

Tarp lietuvių '"Spulkų” idėja dar neganė
tinai išsiplėtojusi /

I š

Senais, geraisiais laikais, kuo- 
mdt daugiau ir lengviau uždirb
davome, k 
'uždarbio ’b

met sutaupyti nuo* 
o lengviau, kuomet 

s u taupų pasidėjimas visur atro
dė saugus — tuomet apie kau
pinių apsaugų mažai ir rūpino
mės. Laikai pasikeitė, daug pa
simokinome, nebegalime tiek ir 
au taupyti — dabar kiekvieną 
atliekamą sutaupytų ddlerį, pir
ma negu paleidžiame iš rankų, 
kelis kartus apsvarstome, kur 
jį saugiai padėti, kad jis ir pat
sai sugrįžtų ir dar pelno atneš*- 
tų. » « 4 į.

Prie šiandieninių aplinkybių, 
darbo žmogui sptilka yra viena 
iš prieinamiausių, parankiausių 
ir saugiausių įstaigų, kur gali 
>be bahnčs .pasidėti sa vo siutą ti
pas ir juos laipsniškai auklėti, 
šiandien -apnikęs yra po kelerio-i 
pa valdžios apsauga, turi prisb 
laikyti 'nustatytų saugos taisyk
lių. ‘Gaila, kad tarpe lietuvių,' 
spulkų idėja dar nėra ganėtinai 
'ičsiįldtojusi ir daugelis, nors ir 
gana kidturlngų žmonių, į apni
kus žiuri kaip !į kokių tai neaiš
kių Spekuliatyvų ‘įstaigų. Kad 
bdtų pačių spulkinirtkų dedama 
daugiau pastangų visuomenės 
supažindinimui su spulkų veik
la, taisyklėmis ir tikslais, tuo-

met ir skaičius lietuvių Spulkų 
dalininkų pasididintų.

Reikia paimti atydon, kad Te- 
detalė valdžia savo pastangose 
atgaivinti žmonėse pasitikėjimų 
taupyme ir nuosavu namų įsigi
jime bei palaikyme, yra sttdėjti% 
si šimtus milijonų dolerių į, 
spulkas arba investavus Į ma* 
žus namus per spulkas, kad 
tiiomi duoti suprasti visuomet 
nei, jog spulkos yra praktiškos 
ir saugios taupymo įstaigos.

“Naujienų'’ ^Spulka”
l

Viena iš tų yra Lietuvių Bu- 
davojimo Skolinimo ir Taupymo 
Bendrovė (Naujienų Sptdka), 
kuri yra po valstijos kontrole, 
narė 'Fedėral Home Loan Han- 
ko — daro paskolas to banko 
pinigais, neturi perimtų nuosa
vybių, -išmokė jo ir/ išmoka su
taupąs be nuostolių, moka 4% 
ant sutaupų, yra vedama iri 
'tvarkoma atsakančių ir ipaiyftt-j 
šių direktorių 'ir viršininkų,

Raštinė yra atdara nuo 8 vai. 
ryto -iki 8 vai. vakare kasdiena, 
po no. 1739 So. Halsted St„ 
Sekretorius T. Rypkevičia vi
suomet pasirengęs patarnauti 
visuose reikaluose.

Laike švenčių, kas norės pa
matyti dar gerų kino kurinį, ga-; 
Ii matyti Žemiau suminėtus. ‘

“FIRST LADY” i

Satyra, pamatuota tuo, kas 
dedasi aplink Baltąjį • Namų 
Wašhingtoiie. Kokią rolių hori 
lošti žmonos tų vyrų, kurie uV 
ima svarbias valdiškas vietas? 
Tų ponių aštrus kaip skustuvai 
liežiuvėliai, jų begalinis UžšiSpy- 
ritpus tapti šeimininke Baltbjo 
•namo, sudaro gan įdomų turinį. 
Kay Francis tiktai intriguojan
ti, bet Verree TeaSdalė duoda 
jai stiprios kompeticijos.
Visas sąstatas ir vaidinimas 

pirmos rūšies. Rodoma Garrick 
Teatre.

. ' I

“SUBMARINE D-l”
... . - ■ . į

Dramatiškas vaizdas^, gyvai 
ir įtikinančiai vaizduoja pavo
jus jūreivių gyvenime, be jų 
lojališkumų užduo&ui -ir tarny
bos draugams. Svarbias roles 
vaidina Fat ’O'Btiėn, 'George 
Breht ir AVayne Morris. Vaidi/ 
nimas nuoširdus Ro, Vandeninės 
scenos gabiai fotografuotas., 
Verj;a matyti. ^Pradedant rytoj, 
bus rodoma Oriental Teatre. ?

“True CorifesSionš”
♦

Komedija su Carole Lombard, 
Fred MacMurray ir John įBaiy 
rymote.

Pasako sukasi apie jauną ad
vokatų ir jo gražia žmoriukę^ 
kuri yra pirmos rūšies melagė. 
Jie tiesiog negali pasakyt tdi< 
sybes, ir tokiu budtv įsipainioja 
į Visokias idiotiškas situadi-, 
jas.

Vaidinimas gyvas, telkia ge
rokai juoko. Rodoma vidutmie- 
stye. r

,' •^TA'N'D',OT”" 1

Labai smagi komedija su. 
Leslie -HoMard, Joan Rlondell 
ir Tltimfihrey -Bog&rt.

■Čia 'tai jau Hollywood jpatš: 
iš savęs juokus krečia. 'Pasaka 
gan sklandžiai parašyti. Vai
dinimas visai įtikinantis., Ver
ta -matyt.' Tuojaus bus rodoma: 
apielinkių teatruose.

'0 dabar aš noriu ptflinketiį 
šio Skyriaus Skaitytojams

Laimingų Niaują, Mėtą!

Šias eiles, su linkėjimais “Naujienų” Redakcijai ir vi: 
sam štabui prisiuntė J. Grybas ir šeima ttuo '6323 S. Ar
teliam Avo., Chieigoje').

' ^0, žodi, o didis, O amžinas prahaše, ,, 
įleiiiiistiaiičios sielos plūshojairtis paukšti, 
Tu\dievišką žiiiįą aidėdamas praneši, 
TO Širdį vilioji į mėlyną aukštį.

Kiek galios, o žodi, tavy pasireiškia, 
Kai skrisi tu laisvės sparnais pasipuošęs! x 

, Tu, kimu patapęs mums paslaptis reiški,
Tu Skaidrini amžius, kur gimti dar ruošias.

O, žodi, kūrėjo širdie atvertoj^ 
W numestas miniai joj himnu išaugi, 
Tu amžiųą taiką žmonijai 'kartoji, 
Griausmu tu praBllsti, jei laisvę kas smaugia.

Kai prdto galybė tau gimti įsako, ,' 
Tu, žetnę prikėlęs; žvaigždes suskaičiuoji.

. • ' Tu želdini sielai išganymo, 
Gy venimo raudą aidais užčiuciuoji.

*0, Žodi, o didis, o dieviškas aide, 
Širdy suskambėjęs,, kad dainą ji dėtų, 
Tokia dar galybe itavęs nepabaidė!
Kas Kutų Jei melas tave kur nudėtų?”

žiui. žinoma, Čia kreditas pri-. 
•kiaušo “Nau j ienoms0 ir Už itai 
joms tariu ačiū. —Raulas.

i

iš Lietuvos 
Atvažiuoja 70 Metų 
Senelė M. Vaišnes

Šiandien įplaukta į N. Y 
važiuoja Chicagon

TMD Kviečia 
Visus J Jubiliejines 
Iškilmes

šiandien, gruodžio 27 d., 
Yofkan atplaukia laivas 
rengaria“ iš-Europos.

Tarp keleivių tame laive, kaip 
prapeša Cunard- Line 'laivų 
bendrovė, yr^ viena 7p metų 
amžiaus keleiVė, Marlha Vaiš- 
nienė. ’ '• • !

■ uti atvažinėja iš Lietuvos pas j , 
ssvo giminaitį -k nT®ln?s- Mes Zinom ko'
>kWiB gyvena‘ch’eagoje, ■ tieS;k'oSf aplinkybėse' reikgjo tverti

i tiill 11 1 <1 f?!nvkni-A'nlrnŽ633 We8t'18th St. '•
..... m. , •

Pirmiau Abejojo, 
Bet Dabo jau 
Praded<Tikčti

Kad Šmita Glaus yra!

New 
“Be-

I

W. V. M

M A D O S
L;

MH
v j

’ //

Keletas žodiių nuo darbštaus
’ choro . . •

švęs 40 Metą Gyvavimo 
Sukaktuves

Su pradžia 1938 metų, Teisy
bės Mylėtojų Draugija pradeda 
svarbias savo gyvavimo sukak- 

Ittrvęs 40 meCų jubiliejų. Tai, 
j kaipo laisvai draugijai yra di-

‘Pagal žmonių -supratimų, jtai 
tbkię’ aUtvdJihno, •kaip ‘Santa 

‘Glaus ini?ra. ^niekas (daugiau' 
■kaip tik pasaka ir akių dūmi
mas mažoms °beibėms°t 'Bdt aš< 
manau visai kitaip. Aš '(pirmiau: 
•irgi Abejojau? bet dabar persi
tikrinau, 'kad '“šiur” yra.

Wi '“Naujienoms” 'tarpinin
kaujant/ man 'Santa' Glaus pri
davė puikių f antaninę /plunksnų, 
kurios užtdks: mano visam <am-

1 ' No. 4552 — Dviejų šmotų suknele. Tai praktiškas ir gražus rūbas, 
šaltam Orui kaip tik pritinka, šilkas, aksomas arba vilnonis matėridlas 
tinka šiai suknelei. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
cdlių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dali-" 
ginu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-. 
kūtę arba priduoti pavyzdžio' 
numerį pažymėti mlerą ir aiš-'į 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš^ 
4o ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: p 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
So- Halsted St., Chicago, III. j

... ----- ... . ..
NAUJIENOJ Patterh Dept. i 
1739 S. Halsted St., Chicago, ilL 

čia įdedu 15 cetftų ir įprašau 
• z

atsiųsti man pavyzdį ■

Mieros ..........;.... . per krutinę

VINCENTAS NIRTAOTAS • 
Persiskyrė SU šiito pasauliu 

gruodžio 24 d. 6 715 vdl. vdk. 
•1937 'ihi, -sulaukęs musės am
žiaus, gimęs Cipariškių ‘kartie, 
Pajūrio ipat., Tauragės apškr., 
-gyveno 4609 S. Paulina St. 
Amerikoj išgyveno 80 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
tris Sūnus: Stadley, Walter dr 
John, marčią Adolfiną; brolį 
Motiejų, brolienę Valeriją ir jų 

’šeimą; pusbrolį Joną ‘Sodžių, i 
brolienę Agniešką ii’ jų Šeimą 
jr daug kitų giminių. Kūpąs 
ipašarvotas 4605 S. Armitage į 
avė. į

Laidotuvės įvyks antradienį, ■ 
gruodžio 28 d. 8 vai. ryto iš ? 
J. F. Kūdeikio koplyčios į šv. £ 
Kryžiaus -parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
'ttialdos Už vdlionlo siėlą, o iš 
'ten bus nulydėtas iį šv. Kazi
miero ‘kapines.

Visi a. a. Vincento Nirtauto 
■giminės draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 'kviečiami da
lyvauti 'laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. NUliudę liekam

Hunai, -Brolis, Marti, Bro
lienė ir kitos giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius J. F. Eu- 
deikis, tfcl. Yards 1741. ,

' • * į

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

(Mieštas ir Valstija) '
«

IfiVFIKlS 'L U 1 k 1A l O Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bahkietams 

ir PagTabUMS.
3316 So. Halsted Street

Tel. ROULEVARD 7314 ’

KOTRINA ŽILIENĖ

'Tersiškyrė' sU Šiuo paSdliliu ' 
gruodžio 25 d., 7:10 vai. vak., 
1937 m. sulaukus 42 m. Am
žiaus, gimus Marijampolės ap., 
Kalvarijos par., Kalvų k. Ame
rikoje išgyveno 25 metus. Pa
liko dideliame nuliudime my
lima vyrą Augustiną, dukterį 
Estella ir sūnų Vytautą; brolį 
Vincentą Sinkewicz, dvi sese- 
Yisf Magddlėna if ^Vogdriį Jo
ną Waiittkėwičhis ir jų šeimy
ną, Marijoną, ir švogerį Macai
čius ir jų šeimyną iš prooklyn, 
N. Y. Čhicagoj du' antikas: Jo
ną Sinkevičių^ ir Jiiija Gdljush, 
'Lietuvėj seną motinėlę, broli 
Joną, sesetį <£>ną, gimines ir 
draugus. PHklatiaė prie >dhtea- 

‘gos 'Lietuvių Draugijos. Kūnas 
ipašarvūtafi -8827 Le Moyne St. 
Namų tel. SpąUlding 6088.

•Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 29 d. 1 vai. !p. p. iŠ 
namų Utis nulydėta j Tautiš
kas kapines.

Visi a. aJ Kotrinos Žilienės 
giminės, draugai ir pažįštami 
esat nunširužiai kvidčiatni da
lyvauti (laidotuvėse ir suteikti 
•Jai paskutinį -patarnavimą ir 
atsi sveikini mą.

Nuliūdę liekame
Vyras Dukterys, Šonus, 
•Brolis, Sėsuo ir «!Wtos ftiih.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktoVius J. Ųiųlevi- 
člūs, tel. LUfaydtte 8572

5 kioSe aplinkybėse' reikėjo tverti 
šią draugiją. Garbė tenka tiems, 
kurie pirmieji ją sutvėrė, taip
gi ir tiems, kurie ją palaikė iki 

' šiam laikui. Nariai yra labai 
darbštus taipgi valdyba dirba 
kiek galėdama, kad Draugiją iš
augtų; kaip nariais itaip ir f;- 
nanšais.vjiC) :

Jubiliejiniame vakarėly (sau
sio -2 d.) bus progos sueiti į pa
žintį seniesiems nariams su jau- 
iiiešniais ir smagiai švęsti Jubi
liejų, prie gražaus ir jd.mjt'us 
veikalo, vardu, “Naštutė”, kurį 
pastatys musų čiagimę jaunuo
liai “Naujos 'Gadynės0 choras 
po vadovyste gabaus mokytojo 
Jurgio Steponavičiaus, sekma
dienį, sausio 2 d,, 1938, Lietu
vių Auditorijoj 3183 So. Kals - 
ed St.

Komisija F. Nešteckienė, A. 
Venckiene ir P. Juozapavičia 
yra pasirengę svečius maloniai 
priimti ir tinkamai pavaišinti. 
Nariai esate kviečiami, su savo 
draugais bei draugėmis, skait
lingai atsilankyti į šį garbingą 
Jubiliejaus vakarą, o svečiai 
maloniai kviečiai ui ateiti ir pri
duoti daugiau energijos šios 
draugijos nariams toliau dar
buotis ir - palinkėti Draugijai

Užvakar Chicagos lietuviai 
šventė Kalėdas.' Manome, kad 
Kalėdų Diedukas visus aplankė 
ir gausiai apdovanojo.

Kalbant apie Kalėdų Die
dukus, mes, Pirmyn Choro na
riai it artimesni talkihinkai, 
norime pripažinti, kad ir Cho
ras turi 'labai duoshių ir gerą 
Kalėdų Dieduką, kuris chorą 
lanko beveik kiekvieną dieną 
per ištisus metus.

Tūo Kalėdų Dieduku .yra 
Chitagoš lietuviai. Jie gau
siai lanko ‘IPirmyn’’ choro 
parehgimtis; jie remia choro 
darbuotę aukomis; jie remia 
chorą moraliai, rašydami strai 
psnius laikraščiuose ir teik
dami ntioširdžius patarimus 
ir garsindami choro vardą gy
vu 'žodžiu. Chicagoš lietuviai 
parodė nuoširdų pritarimą į- 
vairiems choro darbams ir su
teikė ir tebeteikia paramą jų 
įyykinimui.

Viši Tiirmyn Choro nariai 
Chicagos lietuvių paramą 
nuoširdžiai įvertina ir džiau
giasi, kad turi jų prielankumą 
ir getą valią. Negalėdami ki
taip atsilyginti, Choro nariai 
šiuomi siunčia visiems savo 
linkėjimus, kad Kalėdos su
teikė tik džiaugsmą ir laimę, 
ir kad nebetolimi naujieji 
1938 metai bus visiems ir gc-1 
resni ir našesni.,

—Pirmyn Choro Narys*
P. S. — Pirmyn rengia Nau

jų Metų sutiktuves, gruodžio 
31 (L, Masonic Temple salėje, 
prie 64th ir Grcen. Bilietai tik 
.po 75 centus asmeniui. Ir va
karienei iš šokiams ir pro- 
gramui. Kviečiame dalyvauti.

;■ : f ~^PCN.
■--r.- •..■.■:• ->■-?:■ -y., j.*•.•?■ *-»*.-■ ■*< r-

Sulaūkti -auksinio, 50 metų Ju
biliejaus. Prašau ir lauksiu vi
sų atsilankant.

Etttilija 'Nesteckienė

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųsies štogus, taipgi dirbame blttles 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. ; / ,

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 80. Halsted Stitet 

... ■■■r-- « " ’■ ■ I
__ _____ ForRent

RENDAI RE STAU RANTAS — 
Pilnai išdirbtas biznis — -prieina
ma renda pasitikimiems žmonėms.

' 4141 So. Halsted Street.

Help WAnted—Female
 Darbininkio Keikia 
P AT YRUS! MOTERIS skudurams 

šortuoti — nuųlatirtiis darbas.
Lev, 1840 W. North Avenue

Help WUnted—Malė 
Darbininku Reikia

SALESMEN! (STOP)
Įteikimui preferred stock pasek

mingos bravarnės 1tavemą aavinih- 
kams; Hberal pardavimo planas *- 
rašyk ar kreipkis, kambarys 8727, 1 
North La Šalie St. ,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

*■

•PARDAVIMUI TAVERNA irRes- 
taUfaht 58 kambarių hotelis— Pri
einamai. 4143 So. Halsted -St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai — kambarys gyvenimui. Renda 
pigi. Priežastį patirsite ant vietos.

3139 So. Halsted St.
m.. iiii.i. .. ............................  i > .......  —K,

Furniture & Fixtureš 
Rakanttai-Įtaisai

i

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RlUS 1937, visokio didžio Su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi. Štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, rejpstdrius ir ice 
bakšius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi
me kitur.

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

GALumet -5269

Real Estate For Sale 
Namai-Žertie Pardavirhtii

‘PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karstu vandenhi šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilį, etc.----- 5 kambarių
bottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis Idtas^

-Z. S. M1CKEVICE AND CO- 
6816 So. tVestetn Avenue 

Hemlock 0800.

Garsirikites “N-nose”

'a^STANIč*L. /OSTRAUSKAS '
Persiskyrė sti šiuo musauįiu 

gruodžio 24 ‘d. 1:30 vdl. p. fp. 
1987 m^ sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs, Tarhagalės kdi- 
me, Naujamiesčio pat., Pahfe- 
Vėžio apslit. Paliko dideliame 
ndiiudime dvi seseris: Pąliorti- 

1 ją Sagaitienę ir Žeimy irią -Ka
roliną Yučienę ir Šeimyną, pus
brolį Mykolą KrisČiunų, Lietu
voje seserį Viktoriją LesMeSt- 
kienę ir šeimyną, brolį Juoza
pą Ostrauską ir jo Šeimyną.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje 4918 Magoitn Avė., 
EaSt Chicago, ’Ind. Laidotuvės 

’ įvyks antradienį, gruodžio 28 
į d., 10 valandą ryte iš koply

čios j ElmwoOd kapines, Ham- 
' tnond, Ind. ♦
i Visi a. a. Stanislovo Oėtraū- 

Sko giminės, draugai ir pažjs- 
■tami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

NUliudę liekame
Sesętys, Rrdhs, Giminės ftr« 

Draugai.JUldUgdl* X 
t J*--.-, ■’ . ;Laidotuvėmis rūpinasi sesuo 

■f - ' • P. Sagttittehš.

Kūčių Naktį Užmušė 
12 Metą Mergaitę

Per šventes niekas 'Beatėjo 
kūno atsiimti

J s

BRIGHTON PARK. — Per 
Kalėdų šventes iki vakar vaka
ro laidotuvių direktoriaus lavo
ninėje, ties 4907 Archer avenue, 
išgulėjo sudraskytas, sumaigy- 
•tas kūnas jaunos mergaitės. 
Mergai:ė buvo užmušta. aut> 
itiobllio, Kūčių naktį.

Nei Kūčių naktį, nei rytojaus 
Kalėdų Dienų niekas neatėjo 
kuho atsiirtiti. Tik vakar paaiš
kėjo, *kttd užmuštoji y.a ©dily 
KatflOW8ki, nuo 2110 E. 18 h 
Place, 12 mėtų mergaitė. Tik 
vakar Kaktį tėvai sužinojo kas 
atsitiko su jų kūdikiu.

Mergaitei neteko pasidžiaugti 
dovanomis, kurias Kalėdų Die
dukas jau buvo atnešęs.

• Miesto taryba ntilare it 
mėras Kelly pasirašė pakelti 
kainas važinėjimosi taksi. Be 
•to kompanijos sutiko žymiai su
mažinti taksi skaičių.

. . . I į
■* n.iifafa i į ■Yii/

irassaiAi

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

‘ W RASTINE PRIIMA 
•KASDIEN NUO 8 V. RYTO į

• IKI
7:30 VAL. VAK. •

Sekmadieniais nuo 9 rjrto iki 
71 popięt ir nūo 4 iki 7:80 

vai. vakato.
Tel. CANAL 8500 H

j»xtWttrfaaaž^ 
i t

Garsinkitės “Natose

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGlČlŲ, KREIP
KITĖS J L1THUANIAN BU1LDING 
LOAN AND SAVINOS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų SpUlką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ išmokėjimų,

1739 SO. HALSTED STREET
...............

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .... .......................  $6.00
MINE RUN ...t.................. 5.75
EGG .................................  6.00
NUT .................u...... ........ 6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE -6075

•Illinois egg ..............i............ $6.85
ŠTOKER COAL ...................... 5.60
MULCAHY 'COAL W.

\ 4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

I iri turit1 J Ll almi i s
jOmWT j
I PAGARSINKI! J
į NAUJIENOSE

; JEI IEŠKOT j
BARGENŲ J

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

? NELAUKIT 
h ILGAI- ' ' ’ • , , J

Pašaukit mus 'tuojau
CANAL 8S00 j
, ' • 1 

Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už .pakartoji- j 
mus gausit nuolaidą.

rrT*‘***‘f‘*‘*******“>**f‘*‘*—**********—*f—*—*—m—
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19 ŽMONIŲ ŽUVO KALĖDOSE AUTO
MOBILIŲ NELAIMĖSE LIETUVOS NUOTYKIAI PAVEIKSLUOSE
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Ka’tdos buvo labai liūdnos, ar 
liūdnai baigėsi, n/s Kalėdose 
įvairiose nelaimėse su automo
biliais žuvo net 19 žmonių, ne
skaitant keleriopai didesnio 
skaičiaus lengviau ar sunkiau

Visoje šalyje irgi buvo ne
paprastai daug nelaimių su au
tomobiliais. Apskaitoma, kad 
juose žuvo net 287 žmonės. 
Vien Illinois valst. žuvo 28 
žmonės.

"<■<••• j:* '• .. : v. . ciš

Saulėtos Kalėdos Laimėjo Didelę
Bylą Su Miestu

Mrs. M arte Gieselman, 40 
732 Bittersweet PI., laimė-

kar
du-

Ji buvo sužeista automobi-

Tvirtinama, kad pirmų, 
tų į dešimtį metų šiemet 
cago turėjo saulėtas Kalėdas, m 
nes kitais metais oras visuo- jo $42,500 atlyginimo iš mie- 
met buvęs apsiniaukęs. Šiemet sto. ’ • 
gi oras buvo gražus ir gana
šiltas, tad vaikai galėjo išsineš- liui įvažiavus' į tilto pertvara 
ti gatvėn ir gautus žaish‘3, Addison gatvėj, 
ypač ratukus ir dviračius. Liū
dėjo tik tie vaikai, kurie buvo 
gavę rogeles ir pašliūžas, nes 
sniego nebuvo.

Lietuvis Lukaitis
Užsimušė Nukritęs

Buvo įrodyta, 
kad pertvara padaryta už 6 
pėdų nuo vidurio gatvės, o 
įspėjimo šviesos prie pertvaros 
tedirbo. Buvo taipjau įrodyta, 
kad toje vietoje ir daugiau pa
lšių nelaimių įvyko.

Wąlter A. Dienhart, 38 m., 
2666 E. 73 St., kuris vairavo 
automobilį, laimėjo $2,500.

Lietuvos Kariuomenės šventės, lapkričio 23 d. minėjimo iškilmingasis aktas Karo Muziejuje Kame. Dešinėj (stovi) kalba Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona, jam iš dešines Seimo pirmininkas inž. K. Šakenis, susisiekimo ministeris inž. Stanišauskis, Kariuomenės vadas brig. gen. St. Raštikis, 
kariuomenės štabo viršininkas brig. gen. 
Kairėje pirmoje eilėje sėdi generolai, o 

k f ■ ' .* ' 4;- . • ' ' ’ ’ .
1 '

Černius, o jam iš kaires — ministeris pirmininkas Jonas Tūbelis ir užsienių reikalų ministeris St. Lozoraitis, 
už jų —organizacijų ir* studentų vėliavos ir kiti dalyviai.

Mikas Lukaitis, 5904 
vzorth Avė., bedarbis, 
mirtinai susižeidęs 
Wentworth Avė.
Kaip matyt, jis paslydo ir 
krito rusies laiptais.

Went- 
rastas 

prie 5906 
rusies durų, 

nu-

East Cihcagoje
Mirė Stanislovas
Ostrauskas

Laidotuvės rytoj H mm,n:l 
kapinėse >

EAST CHICAGO. — Gruo
džio 24 d., 1:30 valandą po pie
tų mirė Stan’slovas Ostraus
kas, gyvenęs ties 4925 Baring 
avenue, East Chicigo, Indiana. 
Jis buvo brolis Apo'ionijos Sa- 
gaitier.ės ir Karolinos Yučlenės. 
Velionis mirė sulaukus piKėa 
amžiaus. Buvo pavien s, išdir
bęs apie 18 metų laiko Balti- 
more ir Ohio gelžkeiio firmai.

Laidotuvės įvyks rytoj, gruo
džio 28 d. Apeigos bus laisvos. 
Iš koplyčios, tLs 4918 M.'gjun 
avenue, East Chicagoje, kūnas 
bus nulydėtas į Elmwood kapi
nes, prie Hammond, Ind.

Velionis buvo laisvamapis ir 
mirdamas reikalavo laisvų lai
dotuvių. J.m’s ri:p‘nasi se.u^ 
Apolonija Sagaitienė.

Senas Petras.

• Miesto rdvokatui Hcdes 
pareiškus, kad įvedimas laisnių 
bukiams yra pilnai legalis, me
ras Kelly dabar bile dieną pasi
rašys miesto tarybos nutarimų 
legalizavusį bukius, įvedant 
jiems laisnius. Betgi laukiama 
bylos.

A. A. GEN. S. ŽUKAUSKĄ S PAŠARVOTAS KARSTE

Pirmojo Lietuvos Prezidento Ęaro mokyklos auklėtiniai, kuriems per Kariuomenės šven-

tę, lapkričio 23 d. Vytauto Didžiojo universiteto studentai nupirko ir padoyanojo šautuvus 

Be to, studentės papuošė juos gėlėmis. Kairėje studente sega kariūnui gėlę.

Amerikos lietuviai 1927 m. gen. S. Žukauskui įteikia 
aukso kardų.

' GEN. S. ŽUKAUSKO LAIDOTUVĖS KA'JNE. — Prie gen. S. Žukausko karsto gene
rolų garbės sargyboje budi kariuomenės va las brig. gen. St. Raštikis. Laidotuvių eisena 
Kauno gatvėse.

GEN. S. ŽUKAUSKO LAIDOTUVĖS^ :— Pirmo o kariuomenės vac|o gen. S. Žukausko laidotuvių iškilmės V. D. Karo Muziejuje. Iš kairės į dešinę: 
velionies palaikai prie Nežinomojo Kareivio JkaP° pagerbiami vėliavos nuleidimo apeigomis, V. D. Ka o Muziejuje kalba Valstybės Prezidentas Antanas 
Smetona, V. D. Karo Muzįejąus sodelyje išrikiuoti vainikai.




