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Mirties bausmė gręsia 
svetimšaliams Kinijoje

AŠTRIAI BAUS KINUS Už SUNAIKI
NIMĄ JAPONŲ TURTO TSINGTAO 

MIESTE ’
SHANGHAI, Kinija, gruod- mama svetimšaliams jų turė- 

žio 27. — Japonai paskelbė aš-, tas teises. Ir tatai iškelia visą 
trų patvarkymą užkariautose Svetimšalių teisių Kinijoje klau- 
Kinijos dalyse. Pagal tą pa- simą.
tvarkymą mirties bausmė grę-| Japonijos vyriausybė įspėjo 
šia- asmenims papildžiusiems svetimas valstybes neatidaryti 
nusikaltimus prieš japonų ar-} tuojau savo ambasadų Nankin- 
miją.

Patvarkymas liečia ne tik je.
kinus ir japonus, bet ir trečių- sulaikyti atidarymą ir Jungt. 
jų valstybių jpiliečiuts — ang- Valstijų ambasados sakytame 

• lūs, amerikiečius, franeuzus ir
kitus.

Pavyzdžiui, kelioms valan
doms praėjus po to, kai pa
tvarkymas paskelbta, nežino
mas asmuo metė rankinę gra- 
nątą į japonų laivelį vežusį ka
rius Soochotf upeliu, šitokio 
žygio kaltininkui gręsia mir
ties bausmė, jeigu jis ir butų 
ne kinietis ir ne

Iki šiol anglai, 
francuzai ir kai 
valstybių piliečiai 
vo teisiami sulig savo šalių 
įstatymais. Dabar naujas japo
nų patvarkymas, kiek jis lie
čia žygius prieš jų armiją, ati- bausmės.

ge, buvusioje Kinijos sostinė-
Japonų I reikalavimas. gali

japonas.
amerikiečiai, 

kurių kitų 
Kinijoj bu-

mieste. O Amerikos konsulams 
John B. Allisonui ir James Ep-’ 
sy jau buvo įsakyta vykti lai
vu Oahu ir atidaryti Jungt. 
Valstijų ambasadą Nankinge.

Japonai paėmė Shantungo 
provincijos sostinę Tsinaną 
praėjusį sekmadienį. Laukti, 
.kad jie neužilgo užims ir pra
moningąjį tos provincijos mie
stą Tsingtao, kur buvo sunai
kinta apie $100,000,009 vertės 
japonų turto -— daugumoje 
medvilnės fabrikų. Japonų ar
mijos vadovybė pareiškė, kad 
už sunaikinimą japonų turto 
kinams bus uždėtos aštrios
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RUOŠIASI MINĖTI 150 METŲ FRAN 
CUZIJOS RESPUBLIKOS SUKAKTĮ

ENGINE
TENDER M

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
27. — Gegužes 5 dieną 1939 
metais sukanka 150 metų nuo 
sikurimo Francuzijos Tespub- 
ikos.

Gegužės 5 d. 1789 metais su
sirinko Versailes mieste šalies 
atstovai ir padėjo pamatą žmo
nių valdžiai.

Susirinkimas paskelbė gar
siąją Žmogaus Teisių deklara
ciją, kurią 
Amerikos 
Deklaracija

esmėje pasiskolino
Nepriklausomybės

Šias tradicijas francuzai mi
nės 1939 metais. Francuzų Re
voliucijos Tarptautiniam Insti
tutui pavesta tvarkyti sukak
ties 'minėjimo pasiruošimus.

Rengėjų komitetui pirminin
kauja Eduard Herriot. Komi- 
tetan įeina Philippe Sagnac, 
Sorbonos profesorius; Henri 
Verne, Francuzijos muzejų di
rektorius; Henry de Montfort 
ir kiti žymus istorikai ir vi
suomenės darbuotojai.

Lietuvos Naujienos

Sukilėlių karinome 
-nė slenka. Teruelio 

link
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

. 27. — Sukilėlių pranešimais, 
jų kariuomenė pasistūmė pir
myn ir randasi apie mylią to
lumo nuo Teruel miestelio pa
kraščių. Jai vadovauja gen. 
Miguel Aranda. Sukilėlių su
stiprinimai nori išgelbėti apie 
400 italų ir vokiečių karinin
kų, kurie užsibarikadavo did
žiausiame Teruelio pastate — 
seminarijoje — ir kol kas ne
pasidavė vyriausybininkams.

Valdžios kariuomenė buvo 
pasiruošusi atmušti sukilėlius.

Madrido pranešimais, sukilė
liams, vadovaujamiems gen. 
Arandos, valdžios lėktuvai pa
darė daug žalos prie Terue-

linu

Sovietai paskyrė 
naujų pasiuntinį 

Norvegijai

• i [ACME-NAUJIENŲ Foto]
TRAUKINYS NUKRITO GATVĖN. — Nukritęs Pittsburgho gatvėn Pennsylvania 
traukinys, kuomet dar kiti vagonai pasili co pavojingai kybantys ant 60 pėdų aukš
čio sustiprinimo sienos. Geležinkelis praustas kalno šlaitu ir manoma traukinį nu 
vertė nusiritęs nuo kalno viršaus akmuo.
„ t, h       ■ ■ , u i i 4^.—i* .* 4

Masinis teismas “re
voliucijos priešams” 

Rusijoje

H ,ht

MASKVA, Sovietų Rusija,, 
gruodžio 27. — Sekmadienį pa
skelbta, jogei paskirtas naujas 
sovietų pasiuntinys Norvegijai, 
V. A. Nikonov. Jis užims šią 
vietą po Ignati Jakubovičio, 
kurs, nužiūrima, yra įveltas į 
sovietų diplomatų tarnybos 
“valymą”. «

Nikonov neturi pirmesnio 
patyrimo diplomatinėje tarny
boje. Atkreipiama domėsis į 
tai, kad keletas kitų sovietų 
diplomatų, paskirtų paskuti
niuoju laiku*, irgi buvo nežino
mi praeityje kaip diplomatai.. 
Tokie nauji diplomatai yra so
vietų pasiuntiniai Latvijai ir 
Eątijai, o taipgi I. Luganec- 
Orelski, ambasadorius Kinijai.

b.v

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 27. — Mieste Chaus- 
si dabartiniu laiku yra nagri
nėjama byla, iškelta grupei 
Baltgudijos- veikėjų, jų tarpe 
penkiems buvusiems aukščiau
sioms Baltgudijoję sovietų val
dininkams.
'» * /• ' -^lT4 f *•* 'L

» i Visi < - teisiamieji*’ *’•’ kaltinami 
kaip “revoliucijos priešai”. 
Bausmė tiems iš jų, kurie bus 
rasti kaltais •— mirtis.

Praneštą taipgi, kad ir ki
ta sovietų valdininkų grupė tei
siama. Jų tarpe yra Juodosios 
j iA’os eksploatavimo viršinin-

VĖL SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJE

MEKSIKOS MIESTAS, Mek-I Iš Chilpancingo gauta pra- 
•Sika, gruodžio 27. -- ; PirmadlP-l npšimn inorni dvohaiimaa

nį antrą kartą savaitės bėgiu1 si penkias 
• i i • • 'i — n i •* * « I . .

- Pirmadie-Įnešimų, jogei drebėjimas tęsė- 
, i minutes, žmonės

jausta stiprus Žemės drebėji- tuo metu buvo susirinkę baž
mas Meksikos Mieste. nyčioje mišių klausyti. Jie iš-

Bebėgant
mas Meksikos Mieste.

Tacubayja observatorijos ap- bėgo iš bažnyčios, 
skaičiavimu, ;Urebėjimo centras • keletas žmonių buvo sužeista, 
buvo apie 200 mylių j pietų Namų sienos suplyšo, laikrod- 
rytus nuo šalies. Sostinės. Dre-L. . . . . ... . , .. ., ziai sustojo ir elektros kabeliaibejimo .stiprumas Sįieke 7 laip
snius. Tai yra stiprumas pa- 
Rankamas * pastatams žaloš pU^ skambino dėl 
daryti.

sutruko. Net bažnyčių varpai
' '<■ \ ■< K' * * « ‘

žemės, drebcji-

PARYŽIUS. — Pasaulinėje 
Parodoje Baltijos Paviljono Lie
tuvos Skyriuje dalyvavo 44 as
menys ir firmos. Jų eksponatai 
gavo 58 premijas, iš kurių: 8 
Grand Prix, 11 garbės diplomų, 
21 aukso, 12 sidabro ir 6 bron
zos medalius. Baltijos Valstybių 
itarpe Lietuva propcrcijonaliai 
užėmė pirmą vietą.

KAUNAS. — Imant dėmesin, 
<ad žiemos Pagalbos akcija at
neša daug naudas ir randa pri
tarimo visų 
niuoše, Vyriausias žiemos Pa-I 
galbos Komitėtas nutarė įsteig
ti nuolatinį Komiteto General nį 
Sekretoriatą. Pagalbos 
bus varoma kasmet nuo 
čib iki gegužės mėnesio.

šiemet Picno-

Vištos rekordystės 
Lietuvoje

KAUNAS.
centras, padėdamas vištų ukiui,
padovanojo kontroliuojamiems 
paukščių ūkiams 60 veisliniu 
leghornų veislės gaidžių, šiuo 
metu visame krašte veikia 82 
kontroliuojami paukščių ūkiai, 
kurių svarba musų krašto 
paukštininkystei yra labai di
dele. Kontroliuojamuose vištų

S. v mo.

(Mokytojai reikalau
i ja fedtrialios pa-
i galbos

Ragina kasyklų 
kompanijas so
dinti medžius

’l kas. Visi kaltinami nepaisymu L , SPRINGFIELD, III., gruod-
gelbėjimo darbo. - Daugiau nei 599 mo-

Airiai naikina anglų 
paminklus

SPRlNGFIELD, III., gruod- 
žio 27. — Kai kuriose vieto
se Illinois valstijoj anglis ran-

J. Valstijų lėktuvas 
ruošiasi grįžti iš N. 

Zelandijos
AUCKLAND, Naujoji Zelan

dija, gruodžio 27. — Pah Ame-

Rumunijos, kabine
tas įteikė rezig

naciją
BUCHAREST, Rumunija, 

gruodžio 27. — Rumunijos 
premjeras George Tatarescu 
sekmadienį įteikė karaliui Ka
roliui ministerių kabineto re-irican Airways lėktuvas atlėkęs 
zignaciją. Tatarescu vadovau- čia iš San Francisco praėjusį 
jama liberalų partija prarado sekmadienį, ruošėsi kelionei at- 
paskutiniuoąe rinkimuose dau- gal į Jungt. Valstijas, šis skri- 
gumą parlamente, todėl Tata- dimas pradės reguliarų susi- 
rescu ir įteikė rezignaciją. siekimą

Laukiama, kad oficialiai res Valstijų ir Naujosios Zelandi- 
zignacija bus paskelbta sausio jos.
6 dieną, šalies politikai nužiū
ri, kad naujam kabinetui su
daryti bus pakviestas George 
Bratianu, liberalų partijos at
skalos vadas.

lėktuvais tarp Jungi.

• .»

Mašina skaitymo 
mokinti

DUBLIN, Airija, gruodžio 
27. — Airijoje tai vienoje vie
toje, tai kitoje airiai naikina 
paminklus pastatytus anglams, 
pagarsėjusiems Anglijos, taip
gi ir Airijos istorijoje asme
nims. j

Paskutiniuoju laiku buvo nu
mušta galva paminklui kara
liaus Jurgio II, Coombe apie- 
linkėje, arti Dublino.

Tūlas laikas atgal "kai kurie 
airiai buvo susimokinę išsprog
dinti lordo Nelsono paminklą, 
kurs stovi O’Connell gatvėje, 
Dubline. Paminklui, apsaugoti 
buvo pastatyta milicija, nes 
paminklas yra tvirtai pastaty
tas, ir jafn sugriauti reikėtų 
tiek sprogstančios medžiagos 
padėti, kad dėl sprogimo nu
kentėtų artimoje apielinkė, kur 
paminklas stovi.

---- 7---------
Anglai ruko daugiau 

Amerikos tabako

žio 27. 
kytojų atstovų susirinko čia se Illinois valstijoj anglis ran- 
metiniam Illinois Apšvietos Są- dasi visai arti žemės paviršio. 
jungos suvažiavimui, kurs pra
sidėjo pirmadienį.

Mokytojai svarstys reikalą 
federalios ir valstijinės pagal
bos mokykloms; minimum al
gų klausimą mokytojams ir 
mokytojoms;, reikalą pataisyti 
valstijos konstituciją, kad ga
lima butų įvesti laipsnišką tak- 
savimą; teises mokytojams dė
styti dalykus tąip, kad jie at
sakytų gyvenime) tikrovei, ir 
kitus klausimus.

Miestelio šeimos pa
jamos $1,100 me

tams

Jai pasiekti vartojama gari- 
niai kastuvai, kurie suverčia, 
nukastą žemę ir uolas į eiles 
kalvų, siekiančių aukštyn nuo 
29 iki 60 pėdų.

Valstijos miškų priežiūros 
departamentas dabar išleido 
paraginimą kasyklų kompani
joms apsodinti sakytas kalvas 
medžiais, iš kurių, kai jie iš
augs, jos gali turėti irgi pel
no.

/ ■ -— -------------------------- .

Japonai nubaus dau
giau savo karininkų 
dėl Panay incidento

. . . , lokiuose kasmet daroma veisti-
^2^2 ofjnčs medžiais atranka. Veis-

lei paliekamos tik dėsliausios
.vištos, ‘šiemet paliekamos tik
tos vištos, kurios pirmais me
tais padėjo nemažiau 125 kiau
šinių. Vištos, dedančios mažo 

i avofjo kiaušinius, taip pat bus 
išsk.įęiamos, paliekant tik , to
kias, kurios ' nepaprastai dės
lios. Jau yra ir vištų rekordis- 
čių Lietuvoje. Pvz., pernai dės
liausia leghornų veislės višta 
padėjo 319 kiaušinių, šiemet 
rekordas kiek mažesnis, bet vis 
dėlto prašoka tris šimtus, bū
tent, 311 kiaušinių. Rekordis- 
tės vištos yra Kretingos pran
ciškonų kontroliuojamame viš
tų ūkyje. Pernai visuose kon
troliuojamuose vištų ūkiuose 
buvo tiktai dvi vištos, padėju
sios daugiau kaip 300 kiauši
nių. šiemet tokių vištų rekor- 
disčių jau yra 3.

akcija 
lapkri-

I... ■■ ■» .o*-* ■■ '«■■■>)------ 1 ■ . .................

Fordas nepasiduoda 
Jungt. Valstijų val
džios reikalavimui
DETROIT, Mieli., gruodžio 

27. — Na čionai ė Darbo San
tykių Taryba įsakė Henry For
do kompanijai priimti atgal į 
darbą 29 pavarytus darbinin
kus.

Pirmadienį 16 iš tų 29 dar
bininkų laukė visą dieną pa
šaukimo į darbą. Vietoj to pa
skelbta, jogei Fordo kompani
ja pasamdė advokatą Frede- 
rick Wood’ą kovai su Darbo 
Taryba teismuose.

Ir Hitlerio neuž 
miršo

ST. LOUIS, gruodžio 27. — 
Washingtono universitete šia
me mieste vartojama mašina 
tikslu pripratinti studentus 
greitai skaityti. .

’ A . ■*

Mašina skleidžia raides, žo
džius ir Visus sakinius, 
skleidimo greitumą galima pa-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 27. — Jungt. Valstijų ag
rikultūros . departamento atsto
vai turėjo •pasikalbėjimų su 
22,644 šeimomis rhąžuose mie
steliuose visose valstijose. Re
miantis tais pasikalbėjimais 
prieita išvadas, kad vidutinės 
mažų miestelių Šeimų pajamos 
siekia $1,100 metams. Tačiau 
devyniolikoje Illinois ir 16 wa 
miestelių pusė iŠ 2,404 klausi
nėtų šeimų teturėjo mažiau nei 
po $737 pajamų metams.

TOKIO, Japonija, gruodžio 
27. — Pranešama, kad Japoni
jos vyriausybė atšauks iš ka
ro fronto keletą karininkų ry
šium su Panay laivo paskan
dinimu. Tai bus baušmė at- 
šauktiemsiems ir parodymas 
Jungt. Valstijoms, jogei Japo
nija "nubaudė Panay incidento 
kaltininkus.

COLOGNE, Vokietija, gruo
džio 27. — šiomis dienomis čia 
mirė Loannis Zervoulakos, tur
tingas graikas, ilgą laiką gy
venęs Vokietijoje.

Palikime savo rezidenciją 
Cologne mieste užrašė Adolfui 
Hitleriui, 'Vokietijos diktato
riui. Gi turtą, kurs priklausė 
jam Francuzijoje, jis įsakė su
vartoti ligoninei, kad galėtų 
joje gydytis asmenys sužeisti 
kovoje su komunistais.

Kiek baudžia arkliu 
kankintojus

KAUNAS. —- Visi Lietuves 
policininkai yra Gyvulių Glo
bos Draugijos nariai — bendra
darbiai. Jie, budėdami gatvėse, 
dažniausia mato ir susiduria 
su gyvulių kankintojais, todėl 
kovoje su gyvulių kankintojais 
yra nepaprastai geri Gyvulių 
Globos Draugijos talkininkai. 
Kai policininkai surašo arklių 
kankintojams protokolus, ark
lių kankintojai baudžiami pini
gine baudė nut> 15 iki 30 lt.

Iš Vilniaus ištremtas 
lietuvis

KAUNAS. — Gruodžio 4 d. 
lenkų policija iš Vilniaus i Ne- 
pr. Lietuvą ištrėmė vilnietį lie-» 
tuvį Vladų Pūką.

11,000 studentų pa
skelbė streikų

■..................................... - i ■

CAIRO, Egiptas, gruodžio
11,900 Al-Azhar univer-

Fordo streiklaužį fe* 
sumušėWASHINGTON, P. C., gruo

džio 27. — Amerikos tabako 
augintojai parduoda apie penk
tą dalį viso, tabako anglams 
daug maž už $100,000,000 per 
metus.

Vartojimas Amerikos tabąko 
Anglijoje ypač padidėjo nuo 
Didžiojo karo laikų.- Ir padi
dėjo visųpirma dėl to, kąd jį 
ruko Anglijos moterys. Į Ben
drai Anglija superka pusę vi- 

|šo eksportuojamo 4š Amerikos 
__ j. / iškelti į paviršį

Chicagai ir apielinkei. fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pro* 
našauja:

Nepastovus; daug šalčiau po- didinti ar sumažinti. Mašinos
piet arba į pavakarį; saule te- pagalba pripratinama skaityti drai Anglija superka pusę vi 
ka 7:17, leidžiasi 4:25 valari- taip, skaitoma visos eilutės, o 
dą. - \ [nebe raidės ir žodžiki.

jos

j SU CKB

I tabako

Planuoja iškelti 
laivą Panay

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 27. — Jungt. Valstijų lai
vui Oahu įsakyta plaukti į tą 
vietą Yangtze upėje< kur-'Pa
nay buvo paskandintas. Daro
ma planai paskandintą Panay

27. 11,000 Al-Azhar univer-
sitejbo studentų pirmadienį pa
skelbė Sėdėjimo streiką. Tuo 
budu jie reiškia protestą gin
čui, .kurs dabar eina tarp Egip
to karaliaus Farouko ir minis- 
terių kabineto.

Al-A^har universitetas yra 
mųsolmanų vyriausia semina
rija pasaulyje. . Jos studentai 
remia karalių Farouką.

Pirmadienj prasi

HANSAS CITY, Kas., gruo
džio 27. — Pirmadienį, po Ka- 

švenčių, streiklaužiams 
grįžtant į Fordo įmonę, vienas
streiklaužis buvo skaudžiai su-

Prasidėjo Amerikos 
mokslininkų suva-

, Žavimas
INDIANAPOLIS, Ind., gruo

džio 27.
dėjo American Association for 
the Advancement of Science 
suvažiavimas. Suvažiavimas tę
sis šešias dienas. Jis yra 101 ledų 
draugijos suvažiavimas.

Pirmadienio vakare kalbėda
mas, buvęs draugijos preziden-' muštas, jo automobilio tairai, 
tas ,Dr. Edwin Grant Conklin' susprogdinti. Be to, buvo pa- 
ypatingai pabrėžė mintį, jogei leista šūvių į streiklaužių ka- 
mokslui reikia laisvės. O lais- ravaną. Nei vieno iš streik- 
veį grūmoja šių dienų dikta- laužiu nekliudyta, 
turos dinta automobilio

o tik suga- 
tairai.

i
*
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Maria F. Yokubyniene / z

Gyvenimo Klaidos 
♦ 
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nūs, net ji turėjo važiuoti. At
vykę, rado jau yisas Mildos se
sutes parvykusias atostogų. Tos 
labai nustebo išgirdę jog jų 
tykia jauna sesutė žada ištykety 
ir nutarė žūt būt. Jų nūo to ab 
kalbėti. Jos prašė gražuojuį 
maldavo apspitusios apie jų; iŠ4 
metlnėjo jai piktuoju, kad ji 
Jomš gėdą dataiiti ištekėdama 
ŲŽ tokio, daug Už jų vyrešii’O 
vyro, apie kurį čia niekas nie
ko nežino... Galų gale prlmitL 
damos Joną Kąlnį, ' medicinos 
studentą, kuris nekartą sakęs, 
Jog tik dėl. Mildos gyvenąs. Bet 
nieko negelbėjo. Milda pabūčiau 
vo visas sesutes, padėkojo joms 
UŽ jų gerą širdį ir pasakė:— 
Negaliu išklausyti jūsų prašy
mo. Aš pasižadėjau Albinui ir 
savo žodžio negaliu laužyti...

I

Po trijų savaičių įvyko Mil
dos ir Albino vędybos; ten pat 
Mildos tėviškėje, nedideliame 
bažnytkaimy. Ta Mildos staigi 
gyvenimo permaina tiek pavei
kė į jos motiną kad vedybų 
dieną ji turėjo gulėti lovoje. 
Hendai visoje šeimoje vyravo, 
daugiau panašį į laidotuvių, ne
gu į vedybų nuotaika. Albinas 
savo Vedybų dieną irgi pasirodė 
labai, netaktiškas. Jis taip nu
sigėrė. xkad negalėjo savęs su
kontroliuoti nei kalboje, nei el
gesy. Milda bandė jį perspėti, 
bet jis visai nekreipė dėmesio 
į tai. Tartum ji jam buty buvu
si visai svetima. . Mildai taip 
prieš daugybę svečių, kad ji 
apleido visus ir nuėjo toli, toli 
į laukus, į pievas. Ten ji pri
siminė dar netolimą vaikystes 
praeitį. Kaip ji linksma praleis
davo vasarą pievose, berinkda
ma įvairiausias gėliukes ir pin
dama vainikus. Kaip ji užsidė
davo vainikų ant galvos ir par- 
oėgdavO pas mamytę paklusti, 
ir ji gražiai atrodo.—Tu atrodą; 
\a p karalienė, m”no dųk.elč— 
mamytė atsakydavo. Taip, ji 
ouVo tada laimes, džiaugsmo 
r šių visų gėlių karalienė. . . 
liandiell ji pirmą kartą savo 
gyvenime pakėlė savo gelsvas 
;asas, ♦ kelius siekiančias ir ap

suko aplink galvą, tuo pažymė
dama, jog daugiau tos g.až.osioc 
kasos jos pečių nepuoš ...

--------------------- r—r—•
(Tęsinys)

Milda ilgai plovė savo veidų 
su šaltu vandeniu, bet subrin- 
kimas ir raudonumas nespėjo 
nuslugti, kaip Ir Onytė parėjo.

—Milda! Milda, kad tu žino
tum, kokį puikų popieti aš 
šiendie tarėjau!—šaukė su di
deliu įsikarščiavimui Onytė.— 
Ir tai ačiū tavo Albinui. Jo dė
ka, aš suėjau į pažinti su Lu- 
šitiskiu; žinai, tas raštininkas 
...šiandie Albinas atėjęs su
sitiko mane tarpdury ir sako: 
—Onyt, aš tau gerų naujienų 
atnešiau ir jis pakuštėjo man 
į ausį, Girdi, ant šventoriaus 
laukia. Tai aš nei tau nieko ne
sakiau; skubėjau kad nepavė
luočiau ... Bet kas su tavim ? 
Ar tu verkiai?

—() tai niekis. Nepaisyk apie 
mane, Onyt. Man malonu gir
dėti, kad tu patenkinta savo 
draugu; linkiu tau pasisekimo. 
—tarė Milda, galvodama apie 
visas pinkles kurios buvo su
galvotos ir šiandien įvykintos; 
kad išplėštų iš jos tą, kas jai 
brangiausia ir pasisavintų jos 
teisūs džiaugtis gyvenimu. Ir tų 

• padarė ne kas kitas, tik žmo
gus. kurį ji gerbė, pasitikėjo 
Ir žaidė gyvenimo saulėtoje pa
dangėje. Nuo dabar, ne be jai 
saulė švietė, nebe jai pašau is 
pilnas gerybių ...

Milda stovėjo savo kamba
rio lange, pro kurį matės pas
kutinės; saulę palydoj usios, pro
švaistės, kas kart labiau ir la
biau tamsėjančios. Miesto gat
vių lempos sužibo ir apšvietė 
trotuaruose, bevaikštinėjančias 
minias žmonių. Vieni įšėję pa
sivaikščioti, kiti į teatrus trau
kė, sekmadienio vakarų pra
leisti. Tik Milda.niekur nesiruo
šė. Ji vis dar tebestovėjo vie
nui viena tamsiame kambaryje 
ir tartum į stiklą pavirtusiomis 
akimis žiurėjo pro langą; žiu
rėjo ir nieko r^ematė ... Ji vis 
bandė savęs klausti, ką ji ty
ri daryti? Bet atsakymo nie
kaip nesurado ...

Prabėgo pavasaris, atėjo 
vasara su birželio mėnesio 
žėmis ir jaminais išdabinta
gamta. Mokyklos paleido savo 
auklėtinius vasaros atostogų.
.Jie lyg iškalėjimo ištrukę va
žiavo kas sau, į kaimus, į baž
nytkaimius, miestelius, kad pra
leistų vasarų kas kaip geriau 
išmanys.

Milda su 
žiuoti pas 
tas vizitas

ir 
ro-

Albinu nutarė va- 
tėvus. Nors Mildai 
buvo labai nemalo-

Jaunavedžiai apsigyveno dau- 
jiau miesto užkampy, tartum 
.iGii.oiėdama, kad juos kas nors 
matytų. Ir iš tikrųjų Milda pra- 
eisdavo ištisas dienas vienui 
viena. Išeidavo tik maisto nu
sipirkti. Albinas pradėjo va
karais išeidinėti; Vis tai posė-

SVAR.

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS 
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE 

GILIUKO PENKTALIENI TIKTAI 
DRĖGNI PLOVINIAI AQn VIRŠ TO 
UŽ 10 SVARU •♦□U *tv

Išgaruodinti Drėgni Ploviniai
GRĄŽINAMI DRfiGNl — NE ŠLĄPI * L1UOS1 — NE SUSUKTI 

MARŠKINIAI (RANKOM* BAIGTI) 7^ KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY CO.
TELEFONAI: Lafayette 9211. Priemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700
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Kalendoriai 
13iznieriams *
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Dar turime keletą gružių paveikslų dėl kateri-\ 
dorių, tinkamų tavernoms, bučėrnėms ir kito
kiems bizniams. \ ' f?

* ' ' ' . ' • > ■ ' ■ * ■ ‘t

Prašome užsisakyti IŠ anksto, kad prieš 
Kalėdų šventes gateturitem pristatyti.

Paveikslai atvaizduoja Darlų-Girėnų, Lie
tuvos buvusius valdininkus ir daug kitokių , 
vaizdų. ' . ' ; '

KREIPKITĖS Į NAUJIENAS 
1739 South Halsted Street

Atdara iki 8 vai. vakare, sekmadieniais nuo 9 iki l'p. p.

džįai tai apyskaitos, tai kartaiš 
vėliau pargrįžęs iškindavosi, jog 
draugai su’laikė valandėlei pre
feransą palošti. Mild apasiskųs- 
daVo Albinui, jog jai labai nuo
bodu suolat vienai ir viėpai, ir 
dar Albinas pareidavo Vėlai, kar
tais jau užmigusių rasdavo. 
Bet Albinas, užuot užjautęs 
savo brangiųjų žmonelę, dažnai 
jžrikdayo piktai, išmetinėda^ 
.nas jog draugai iš jo juokiasi, 
kad jis visai prigijo prie žmo
nos sijonoi

Milda pūstojo skųstis lt nu- 
sprende H kantriai Jauiti permai
nos . 4 . į .

Nekartą ji negalėdavo atsk 
stebčįi ta didelė Albino per
maina. Kur dingo ta karšta 
meilė, tas prisirišimas, dėl ku
rio Albinas buvo' užmiršęs vi
sus savo draugus ir beveik per 
metus laiko kiekvienų vakarų 
su ja praleisdavo ? ?.. 

-r- |--
šalta ir puguota naktis, an

trą dienų sausio, kaleno ne vie
no į jos nagus papuolusio dan
timis. .

Trys Mildos sesutės—Emili
ja, Miką ir Lijolė anksti paš- 
co vežimu išvyko pas jų. Jau 
apie devintą valandų ryto jos 
pebeldė į antrame aukšte pa
stogėje vieninteles ten esanciaš 
duris.

—Prašau—silpnas balsas pa^ 
sigird'O. Visos trys, viena per 
eitą jos skubėjo į vidų, nes joms 
įtrodc, - kad Milda turėjo būti 
serganti. Įpuolusios į vieną kam
barį, jos skubėjo prie durų, 
kurios vedė į miegamąjį.

—Milda! Tu sergi?—liūdnai 
prabilo vyriausioji—Emilija.

—Aha—nustebinta netikėto
mis viešniomis, pratarė Milda 
ir-nurijusi kelias ašaras, steng
damosi vaidinti gerą nuotai
ką, džiaugsmingai sušuko:— 
žiūrėkit, kokį gražų sūnelį aš 
turiu!

Sesutės viena į kitą pasižiu
rėjo, tartum klausdamos- viena 
kitą, ką jos turi sakyt ar da
ryt, kaip pradėt ? .■‘Pagaliau E- 
milija pripuolusi išbučiavo Mil
dą,* palinkėjo jai geros sveika
tos ir pasiryžimo, kad galėtų 
savo sūnų išauginti didvyriu. 
Ją pasekė ir Miką su Lijole.,

—Ir kodėl tu4 mums heprane- 
šei? Mes būtumėm dąr prieš 
Kalėdas pas tave atvykusios-^ 
pradėjo Emilija.

—MeS visi laukėm jųdviejų 
pas mus atvykstant—pridūrė 
Miką.

—Aš buvau tokioje būklėje, 
kad negalėjau niekur iš namų 
vykti—tarė Milda.

Tik dabar jos suprato kodėl 
Milda nesileido perkalbama ne
tekėti

—Bet kur gi Albinas?—pasi
teiravo Lijolė.

—Šiandien įvyksta medžio
tojų draugijos suvažiavimas, 
tai Albinas ,tik po pusryčių iš
ėjo tais reikalais pas daktarų 
Jonį.—lyg teisindama / Albinų 
tars Milda.

—Taip, medžioklės, suvažia
vimai ir visi kiti reikalai pir
moje vietoje, o serganti žmo
na, mažytis kūdikis palikti be 
jokios priežiūros, dar magary
čioms šaltame kaYnbaryj!—kar
štai kalbėjo Miką—Kur tas ma
žytis ... Duokš ji man, aš pa
laikysiu ant rankų. Beje, koks 
jo vardas?

—Aš dar neišrinkau, gal jus 
kokį gražų turit?

—Gerai—pradėjo Miką—Vy
tautų ir Kęstučių labai daug 
yra; bet ką jus mantft apie Al
girdą? Jų visai mažai tesigirdi.

-*-Ąš sutinku su tav,o nuomo
ne,' man patinka tas vardas— 
tarė Milda.

O kaip judvi ar sutinkat?— 
šaukė Miką Emilija ir Lijolei.

—Aš mamiu kad- tai labai 
gtažufe vardas-—tarė Emilija, 
triūsdama apie pečių—Ir aš ... 
—trumpai pridūrė Lijolė, steng
damosi kaip galiūt paslėpti sa- 
Vo ašaras, kūrios be paliovos 
T$dėjb P<*r veidus, z jai gritidiš 
bepfaujant. Jai taip nęišpasa- 

Įkytai buvo- gaila Mildos .

už Albino.

APKALTINTI.—John McGeė 
(kairėj), prezidentas Cjeve^ , 
lando paprastų stątyįjbs dar
bininkų tarybos kurie kąr-

, tu sū kitais dviem p.amų sta- s 
tybęs linijų vlrširiinkais liko 
gratid jūry apkaltinti kaipo 
fakfetieriai.

■ ..... '•.|> .... v - '
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-^-Talgi, gerbiamas musų dh 
dvyri!—išdidžiai • kalbėjo Mi
ką—Mes tau duodame vardų 
Algirdas, kurį lt/'privalėsi gerb
ti ir juo didžiuotis! Cha, cha, 
cha!—džiaugsmingai sukrikštė 
ji. —Mes visų laikų manėm, kad 
musų Miką bus advokatė, o ji
•-■■..r' • į n ,-- -t ,4 nnr

kaip matos, pavirto į slatig$— 
aasityčiojančiei tarė Emilija.

—Aš ir busiu advokatė. Na 
ii? čiupsim tuos vyrus! Ar ne
tiesa, Alguti? Mes jiems paro
dysim kaip moteris gerbti, bet 
neskriausti. —Čiupsi tol kol jie 
tave sučiups .,,—užsisvajojusi 
tarė Milda.

—Paguldyk tų valkų, Miką— 
pradėjo Emilija—nes kai tu po 
elių valandų išvažiuosi, tai 

nebus kas jį nešioja ir tuomet 
Mildai daug keblumo susidarys, 
Žinai, kad vaikai įpranta nešio
jami. Aš noriu įkinkyti tave į 
^ėintirtiųkfcs reikalus. Nueik į 
miestą it parnešk reikiamų 
produktų, štai čia sąrašas. r

—Ai* jus būtinai turit šian
dien išvažiuoti?—paklausė Mil
da Emilijos.

—Bustinai, nes kas kitas mus 
nuvežtų j nainUSi o pašto ve
žimas grįžta Šiandien. Be to, 
potyt jau apleisime namus, nes 
kalėdų atostogom jau baigiasi 
Ir išsiskii’stysinif kas į Kauną, 
kas į Marijąihpolę ...

n (Bus daugiau)
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Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvife 
6630 So* VVestern 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9262 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

\ eleetrid 11 e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofise TfL Virginia 0036 
Residenee Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲtf

8939

Ofiso Valandos:
!—-4 ir nuo 6—8 vai vakafi 

Rezidencija:
SOUTH CLAREMONT AVfc

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

DR. L £ MAKARAS
10758 S. Mlchlgan Avė. 

■ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PŲLLMAN 1193-827’.

* n m .,!■ n ih.į-*

ADVOKATAI

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vali

Tel. Seeiey 7330
Namų telefonas BrUnswidk 0597

AB.fi A • VA VJ VI A KJ .

ADVOKATAS . , . » •
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
. vagai sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. nuo 2 Iki t v. p. p. ir nuė 7
■ iki 9 v. vak. Trečiadieniam ir

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

/ MUMS MALONU PRANERTI 
\ 75-KIŲ MEtV SUKAKTUVES 

CENTLIVRE BREWERY
’ PABANDYKIT MUSŲ

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ”
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ik DIDŽIAUSIA LAtDOJtMO ĮSTAIGA

AMBUbAKCE, 
t DIENĄ IR NAKŲ : 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
460 So. Hermitage Avė. 
tt^Ų^Outh Fairfield A venų e 

Tel J.AFąVPTTK 0727
. ...............................  nr ............................. ..........................fn'ĮHn'iĮĮiH.i.. i i nihin, <■»■, .........

v -vY ;Ų-1 j. koplyčios visose.
~ <3*-1 Chicago'3 dalyse

■ ‘ — - 7 - -l ■ ........................ -

Klausykite mtiaų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš VV. H» F* Cs stoties (1420 K.) — Pranešėjas

• 1 P. ŠALTIMIERAS.
r '■ • i. • • - * . • •

Laidotuvių Direk toriai
NARIAI 

Chieagos, 
. Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ainbulancė 
, Patarnavi- 
l mas Dieną 
■ ir. Naktį

ii TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

1. J. ZOLP Phone BouĮ. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevarcj 5566............. ..... . ...... .......................... , , , ..... . .

S. M. SKUDAS
718 Wėst 18th Street ' Phone Mpnroe 3377

—u—u —j ...ir i . . i—, —  į '• • .

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3310 Lituanica Aveiiuė Phohe Vards 1138

, I » fifil ■ I.. . į-—|  .................. .... .  . . —

LACHAVVięZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 25157
SKYRIUS: 49-44 Ęa»t .08m Street , , , Tyl,

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
470.4 So, Western Ay<e- ; Bhone Virginia 0883
.  ««. ^4» yill^ilillį.,' Į n'i m ' uT.'i Hii.1 lill |>"4»* ■ 1 1

j. Ųiulevicius
1348 Sb. Califortlia Ąvenuę Phone Lafayette 3572 

. .....* .1,''. I. i ................ . Į .U, ' , ... . .... ....

'.-St . ' S A. MASALSKIS >'
3307 Lituanica Avenuę Phone1 Boulevard 4130

•į- . ... • ■ . . ... ...... a. . , . ■ * ■ • ■ •- Į ' ■   

■■■ A. PETKUS
i 6834 So. Westėrn Avė. , Phone Grovehill 0142 

1410 South 40th Čoiirt Cicero Phone Cicero 2109,

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUfc 

Res. Š515 So. Rockvvell St.
• Telephone: Republ(c 9723

KL.JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 . 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: ’

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

Serėdojir PėtnyČioj nU0:2 iki 6 v. v. 
z Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optomdtrically Akių Specialistas

DR. STRIKOI.’LS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas <645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimų

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

___  r -------------------- l_ - t - —
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 ^vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Ki0 Lietuviai.. .. -u- 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją
33.35 So. Halsted S t

, ' CHICAGO, ILL, .
. .; •ĮiU. /L...»»;• i

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phonei Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Koledoins dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems
VALANDOS: nuo 13 ryto iki 8 vak. L 
NEDĖL1OJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 1 I
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av
Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330
( Rez. įlydė Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomiš ir siibatoinis
i . - — -........

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

; Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomįs pagal sutarti.
■■y*-.-',, ..... J.....................

8

LIETUVIAI

31

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7i30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė* 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

•GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
phone Canal 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR chlRURGAS

2201 West 22nd Street
ValhndOS t nuo 1—3 ir 7—8

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

Telefonas Reptihlic 7868
■ a>,ll,l^.l. ■ I ■■■a    I ............................................. . .1. . ■

Ofiso Tel. Roulevayd 5913

j DR. BERTASU
756 West 35th St.

Qor. pf 85th and Halsted Sts. s
Ofiso valandoj nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Rez. MICHIGAN FBLVD. Garsinkites “N-uosp” 
Tek Kenwood 5107 i

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo* 7 iki 8:30 f ai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephrtne PLAZA 2400

• I’Į
i 

•t

B i I iii it

‘‘if :
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Antradienis,

įmesDidesnę pusę aukų pasiėmė nelaimės su automobiliais

KAS F?
HMMM am

RIGHT

Laimingų Naujų Metų

$169.95

NATHAN KANTER

Model 811K—11 tubės

INSURANCE 1909

(APDRAUDA)

• Apdraudą rakandų
Apžvalga

nuo vagių
• Apdraudą langų

Apdraudę
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Linksma Komedija 
Blackstone Teatre

Du Benamiai 
Žuvo Gaisre

Bukiai Laukia 
Pradžios Metų

Ligonių
Mikolas

Roselando Pol. 
Kliubas Šandien 
Rinks Valdybą

Suėmė Kalėdų 
Puotoj

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Dabar Ruošiasi 
Naujiems Metams

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
'<ad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Pašaukė Graborių 
Ir Nusišovė

Suimtas Už Kalini 
mą Ir Sumušimą 
šeimynos

• Apdraudą 
ugnies

• Electric Tuning
• Armchair Control(optlonal)
• Sonic-Arc Magic Voice
• Magic Brain
• Magic Eye
• RCA Metai Tubes
• Straight-Line Dial
• Beauty-Tone Čabinet
• Magnetite Core

l-F Transformera
• Full Dynamlc Speaker
• Tone Control
• Phonograph Connectlon

Chicaffos Draugijų 
Kliubi) Valdybos 

1937 metams

. už kainą vieno pap- 
jųs gausite Elektrikinį 

Tik paspauskit guziką— 
-lengvai tikrai... 
policijos prane- 

•lengviau gauti negu

Per tris dienas žiemos šven-
4 — Kalėdas, kučlas ir sek- 

įvairiose nelaimėse

žuvo 35 žinonės ir California 
užėmė ketvirtą vietą su $0 mir-

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

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

vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole Nfi- 

. RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 
ritant”, padedanti skausmą ištrauk
ai. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

raštinėje 
per A. Rypkevičių

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

' lietuvių kalboje dykai.

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny j# galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilo&it—pu bliką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

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

po pietų. Transliujamas gražus programas per radio WCFL, 970 kil. 
Nedaliomis 7:80 vakare.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

A. J. Povilonis, 3204 
Pirmininko 

Stasys Bagužis, 
Chicago, 

Zasy- 
Chicago, 
Butkus, 

Iždininkas— 
3427 So. Litu- 

Tva r k d ar y s — 
Susirinkimai laikomi 

kas 
3142 S. 
trečiam

500 ŽMONIŲ ŽUVO KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
NELAIMĖSE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje

Eilėraštis
1917 m.

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

Tel. Boulevard 7010

nam žmogn, nes Įžanga 
pigesnė ir už inuvius.

alaus 
kandžių veltui visiems na- 

Užbaigsime senus metus 
A. "Narbutas.

Du nepažystami benamiai 
žuvo gaisre, užsidegus čiužiniui, 
ant kurio jie miegojo pašiūrėje 
prie, 9362 South Chicago Avė. 
Spėjama, kad čiužinys užsidegė 
nuo cigareto. Netoli jų gulėjo 
ir pustuštė bonka degtinės.

Įsivaizduokit, 
rasto radio, 
tunijimą 
štai ir jūsų stotis 
iš užsienių stotys 
Šimai, aviacija 
pirma. Didesnė jėga, daugiau elek 
tros! Išduoda puikiausi balsą. Atsi 
lankykit DABAR!

Real estatininkas O. Clyde 
Black, 753 E. 75 St., pašaukė 
^avo kaimyną graborių Walter 
R. Staru, 851 E. 75 St., kad ta- 
sis tuoj aitvyktų į jo raštinę 
pasiimti kūną. Kada Staru par 
dėjčjas tuojaus nuvyko į Black 
raštinę, tai rado patį Black ne
gyvą. Šalę gulėjo revolveris. 
Palikti ir du labai neaiškaus 
turinio rašteliai.

Užsisakydami prisiųskite mo 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

, CHICAGO, ILL.

Mutual Liq”or Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YARDS 0801

Pilną apdraudą auto
mobiliams

Alfonso Vinci šeimyna
Grand Avė., turėjo labai links
imas Kalėdas, nes joms sugry- 
žo ir jų sunuą Mario Vinci, ku
rio nebuvo matę per kelis me
tus. Tad ta proga buvo iškelta 
didelė puota. Tečiaus pačiame 
smagume atėjo policija ir pasi
ėmė Mario Vinci, nes. pasirodė, 
kad jis yra kaltinamas pernai 
dalyvavęs apiplėšime Pow Wow 
kavinės, Franklin Park, kurioj 
penki žmonės buvo sužeisti. 
Vienas plėšikų buvo nušautas, 
o du suimti ir nuteisti kalėji
mam Jie ir išdavė Mario Vinci.

ROSELAND. — Suvienyto 
Lietuvių Amerikos Politiško 
Kliubo 9 wardoj priešmetinis 
susirinkimas įvyks šiandien, 
gruodžio 28 d., 8 v. vakare, 
Visų šventų parapijos svetainė
je, 10806 Wabash avė.

(Visi kliubo nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime, nes bus 
renkama kliubo valdyba ir vi
sos pastoviosios komisijos 
susirinkimo bus vaišės 
ir už 
riams 
draugiškai

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM: 

Pirmininkas 
S. Lituanica Avenue 
pagelbininkas 
3zu4 So. Lituanica Avė 
III.; Finansų rašt.—Elena 
taitė, 825 V7. 33rd PI 
III.: Nutarimų rašt.—Z 
3500 S. Union Avė 
Boleslovas Lekna, ! 
aniąg Avenue 
Geniotis 
pirmą penktadieni po pirmo 
mėnesi Mildos svetainėje 
Halsted St., 7:30 v. v 
aukšte, Chicago, III.

Daugiausia žmonių nužudyta 
Kentucky valstijoj, kur žuvo 22 
žmonės. Pehki jų liko nušauti, 
o vienas peiliu nudurtas, vienas 
gi žuvo sprogus dinamitui.

Merui Kelly pasirašius 
o tarybos nutarimą legalizuoti 

bukius, įvedant jiems augštus 
aisnius, dabar bukiai . laukia 
pradžios ateinančių metų, kada 
jie galis tuos laisnius įs'gyli.

Nors yra aišku, kad bus iš
kelta, byla prieš Šį miešimo tary
bos nutarimą, nes jis legalizuo
ja gembleriavimą — - lažybas 
Uit’ arklių, tečiaus bukiai yra 
pasiryžę gemblerluoti, kad teis
mas patvirtins miesto tarybos 
nutarimą ir todėl bukįai nori 
nors pusės metų laisnius įsigy
ti ir pradėti veikti atvirai. Ir 
dabar Chicago yra pilna bufcių, 
bet jie veikia slaptai, mokėda
mi didelius kyšius politikie
riams ir policijai už teisę ne
kliudomiems vesti biznį. Dau
gelis gi , bukių urvų tiesioginiai 
priklauso''stambiems * pųlitikie-

M. BERTASH
Pristato j Valgyklas Visokios rų 
Sies mėsas. Restaurantų aprūpi 
nirnas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORV 2031-2

namų nuo

Svetainė Del Rendos
Vestuvėms, šokialtnę, parems, Bunco ir įvairiem'; va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė , Halsted St iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street. Į

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.
2435 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 9585

Pradedant nuo šio trečiadie
nio \YPA federalinis teatras 
Blackstone tbeatre, prie 7 ir 
Michigan gatvių, vidurmiesty, 
stato linksmą Elmer Rice ko
mediją “See Naples and Die.” 
Įžanga tik nuo 25c. iki 83c. 
Vaidinimas būna kas vakarą, 
išėmus pirmadienius.

Great Northern teatre^ prie 
Jackson ir Dearborn gatvių, ei
na garsaus Anglijos dramatur
go Bernard Shaw komedija 
“Devil’s Disciple.”

Kalėdos jau praėjo. Su jomk 
•aptilo ir keltas jų laukiant 
triukšmas. Sankrovų papuošala. 
nuimami, likusios eglaitės de
ginamos, išnyko nuo gatvių 
kampų ir Kalėdų Diedukai.
' Dabar gi ruošiamąsi prie 
Naujų Metų. Prie jų ruošias 
ypač visokios- smukles, ris o 
tanai, kabaretai ir naktiniai 
kliųbai, kurie buvo ^ištuštėję 
prieš Kalėdų šventes. Ką pra
rado per Kalėdas, jie tikisi su 
kaupu atgauti per Naujus Me
tus. Ir visi jie laukia labai di
delio šiemet biznio. Tečiaus kai
nas vistiek yra kiek i nupiginę.

Budrikas sveikina visus lietuvius per radio WCFL 9-tas 
metas. Per 25 metus Budrikas patarnavo prekyboje, 
stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm ir tei
singomis žemomis kainomis. Užprašo visus atsilankyti 
į Budriko kįįj&tuves į SAUSIO MĖNESIO INVERtO- 

RIAUS IŠPARDAVIMĄ, kur sumažintos kainos rakan- 
< dų, raėUęhr refrigeratorių ųet iki 45 Hudšimčių.

.?■ < ■■ ’■ ' \ ■'r' * ' 1 > i AJi* »'

EASY TERMS
FREE HOME TMAL

Pirmininkas — Petras 
, 4444 So. Whipple St.; 
pagelb.—Stasys Stoskos, 

. Rockwed St.; nut.* rašt.
7008 So. Rock- 

raštininkas—Bruno 
Wood St.; Ižd.
, 1425 West

Karolis Ci-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. RaceviČe 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kantakis—nut.'rašt., 
3842 So. Union Avė.. Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; Dr. J. P. Poška. 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

tel. Lafayette 0559—Finansų 
; Mrs. Mary Warn!s. 
Kedzie Avė.—Kasierka;

4403 S. Albany
Kont. raštininkė: Leonas 

2534 W. 46th St. —

SUPER MINE RUN
vertė. Patenkinimas garantuojama 

ĖGG $5.75 LUMP $5.75 *.
100% POCAHONTAS MINE RUN -

kokybė —, Labai Stambios ........ ....
LUMP $9.00 EQG $9.00
FRANKLIN COUNTY
WASHED NUT $6 25 EGG $7.00 LUMP $7.75’•*'’**' <
EAST KENTUCKY SCREENINGS—Aliejum

Lietuvis Viktoras Kishin, 1928 
Pratt Blvd., redaktorius ir lei
dėjas nedidelio savaitraščio The 
Pioneer, kuris siekiasi slavus 
ir lietuvius suvienyti bendram 
politiniam veikimui, liko suim
tas vienai šeimynai pasiskun
dus,' kad ją išlaikęs nelaisvėj 
tris dienas ir sumušęs ją.

Skundėjai yra John Paul, 
Mrs. John Sedory ir pastaro
sios du Simai Elmer, 15m. ir 
.Georges 12 m. Visi turį sumuši
mo žymių.

Suimtas ir Mrs. Sedory vy
ras, kuris yra Kishin padėjė
jas.

Pasak skundėjų, Sedoriai a- 
tėjo pas savo pusbrolius Paul, 
1437 Cullerton St., pirmadieny. 
Ant rytojaus Sedory’ atsivedė 
ir Kishin ir abu jie tuojaus 
pradėję mušti skundėjus.

Tai yra tik skundėjų aiški
nimas. Kokį pasiaiškinimą duos 
Kishin ir Sedory, dar nežinoma.

madienį 
visoje šalyje žuvo per 500 žmo- . v ♦mų.

Dugumą tų aukų pasiėmę 
automobiliai. 30 žmonių buvo 
nužudyti,\jų tarpe 28 nušauti, 
o du nudurti. Mažiausia ketu
riolika žmonių patys nusižudė/ 
Daug žmonių žuvo ir gaisruose, 
o šiltesnėse valstijose buvo ir 
skendimų.

Daugiausia nelaimių buvo 
Pennsylvania valstijoj, kur žu
vo 41 žmogus. Po jos seka Illi
nois, kur žuvo 38 žmonės. Ohio

LIETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas: Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South* Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė 
raštininkas 
3838 So.
Helen Chapute 
Avė 
Klimavičia
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
.Dearborn St, tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4853 So. Talman Avė. 
lank. ir Kontrolės rašt.
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas ' Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesi kas 
pirmą sekmadfenj 12 vai. dieną. 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
48rd St.. Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė- 
nesiaisT-nuo 11 vu. ii ryto.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Sutaupimui namuose ši
lumos laike užėjusių cjide- 
liųi šalčių ir tuo sutaupi
mui anglių, patariama už
leisti visas užlaidas tuose 
kambariuose, kur. nėra rei- ♦
kalinga šviesa. Bet ten kur 
po langais yra 'radiatoriai, 
reikia daboti, kad užlaidos 
jų neuždengtų, nes tada ši
luma neis į kambarį, o muš 
į langą. Taipgi ypač reikia 
palaikyti užtektiną drėgmę 
kambariuose, tada kamba
riai jausis šiltesniir ^nis 
sveikesni. Ypąč? nesveiki 
yra perdaug sausi kamba
riai.

MINUS OUR BIG 
TRADE-IN ALLOVVANCE^

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

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksnių drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- OCd 
terys .............

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- PK0 
terys .... .......fcv

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS pET. IR LIETUVAIČIU ANT 
T0WN 'OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS:

Ukockis, 
Pirm.
6522 So
—Stasvs Ivanaitis
well St.; Fin 
Jodaiko, 4512 So. 
—Plecida Pikturna 
45th St.; kontr. rašt 
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienckus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B.

, Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas tYuškėnas, 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 We-t 
61 st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

North Carolina valst., ties 
Chinųuapin, automobilis nušo
ko nuo tilto ir nukrito npėJ. 
Nelaimėj prigėrė 8 negrai.

Nelaimėse su automobiliais 
vien Chicagoje žuvo toli per 20 
žmonių, neskaitant daugybės 
sunkiai sužeistų.

NUT $5.75
Patikima $745

RANGE $8.75 NUT $7.50
2 in. Screenings ....... (HCL25
EGG $7.00

riams, kurie iš gembleriavimo 
Remiasi didelį pelną.

Slavėnas.
— J. Kruminas.

pavasario revoliucija Rusi
- J. Paleckis.

Žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiauš gatvės ir liaudis — A 

Adalas.
Kas buvo Vladimiras Čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas 

ir t. t.

Tame pačiame teatre kas 
sekmadienį, 3:30 po pietų bū
na Illinois Simfonijos orkest
ro kcncertai, dalyvaujant žy
miems muzikams - svečiams. 
Tame orkestre griežia ir keturi 
lietuviai muzikai. Bilietų kai
nos yra tiek pat labai prieina
mos. *

Abu teatrai ir orkestras yra 
palaikomi federalinės valdžios 
ir jų tikslas yra duoti darbą 
bedarbiams artistams ir muzi
kams, tuo pačiu kartu pada
rant teatrą prieinamu kiekvie-

yra

r Special Pasiūlymas
PASIŪLOME ŠVIEŽIAI KASTŲ ANGLIŲ TURINČIŲ PILNĄ 

KARŠČIO VERTĘ
Gerai dega. Aukščiausi CE7

Kainos dėl 5 torių kiekio—truputj daugiau kainuos perkant mažiau 
TELEFONUOK DĖL PATARIMO APŠILDYMO REIKALE.

SUPER COAL CO.
"Puallfy Coal Dlstributors"

10 SO. LA SALLE ST. DEARBORN 0264
Atdara Vakarais

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

y

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

1 ■

ELECTRIC TUNING!



Antradienis,

NAUJIENOS
Prily Njwi 

Publtehed Daily Except $ųnday by

Chicagoje — paltu: 
Metama __ 
Pusei

WHtW ■« »i M n

Trr

17W South Hahted Street 
Tęlephone CANal 8500

!’"1? WM . ............... .. "J.,1)

T «« oiD 
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__ , r„,„ _ ...
Pylėm n^uesiams J.50
Viekam mCnesi# . ,7p

išuę&otojuęt
Vieną kopija
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LIETUVOS ŪKIS

Subscriptipn Ratesj
|8H0 per year įn £anada 
f&jOO per year puteide of Chicago 
18.00

per wpy,

EENKŲ VALDŽIOS PARTIJA 
IR JOS ORGANAS.

Ęntersd Sftcond Matter 
Mąrd) 1014 ąt the Post Office 
of Chic^gp, under tfce act gi 
Marcb 8rd

■ SIJRI MIRIME JA1*" 1 ■■ ■■

Naujienos eina kasdien, į&kiriąnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.

£.7j5
£.50

Suvienytose yutatfjoae, ne 
nąžtr

Metams
Pfjsej metų
Trims’ reperiams
Dviem mėnesiam?
Vienam mėnesiui .7)5

Lietuvoje ir kitpr užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams _--------------------------  $8.00
Pusei metų ------- -—4.00
Trims mėnesiams ____     2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymų.

Lenkijos valdžia,fkaįp ir ki
tos diktatoriškos arba į dikta
tūrą palinkusios valdžios, turi 
savo pąrtiją,v kurią pati vald
žia įsteigė. Ji yra trumpai va
dinama “O^onu”.

Tqs partijos vadas yra pulk. 
Kocas; « - . ' ,.

Jisai neseniai paskelbė, kad 
oficialus Ozono organas bu
sianti '‘Gazeta Poįską”.

Nepaprastoji kongreso sesija
,PAPA GAUNA MAŽIAU 

PĖTRAGRAŠIŲ.

J. V. kongresas pabaigė savo nepaprastąją sesijų 
gruodžio mėn. 21 d. ir išsiskirstė. Šita sesiją prasidėję 
lapkričio m. 15 d. Jos posėdžiai tęsėsi vieną mėnesį ir 
vieną savaitę. Ką ji atliko?

Beveik nieko,
Sušaukdamas kongresą, prezidentas Roos^eveltąs 

patiekė jam keturių punktų programą: kad kongresas 
išleistų įstatymą (1) apie algas ir darbo valandas pra
monėje, (2) apie javų kainų kontroliavimą; (3) kad ji
sai perorganizuotų vykdomosios valdžios aparatą, ir 
(4) įsteigtų gamybos planą su pagalba vadinamų “ma
ži^ T VA”. • . ? 1

Nė vienu šitų klausimų kongresas neišleido įstaty
mo. Tokiu budu visa šį nepaprastoji sesija buvo, gali
ma sakyti, bergždžia. Kodėl?

Viena priežasčių buvo, be abejonės, sesijos trumpu
mas. Per penkias savaites įstatymų leidėjai negali daug 
ką atlikti, kuomet veikia dveji įstatymų rūmai, kurie 
turi kiekvienu įstatymo sumanymu, susitarti.

Sesijos trumpumas buvo patogus opozicijai.' Viso
kiais parlamentinės procedūros triukais ji galėjo trukt 
dyti kongreso darbą, kad praeitų laikas ir įstatymų su
manymai paliktų nenubalsuoti. .

Bet svarbiausia sesijos nevaisingumo priežastis bu
vo ta, kad kongrese ėjo smarki kova tarpe reformų šą^ 
lįninkų ir konservatyvių stambiojo kapitalo šalininkų. 
Pastarieji reikalavo, kad kongresas atšauktų taksus ne- 
išdalintiems stambiųjų korporacijų pelnams, sakydami, 
kad be šitos lengvatos biznis negalįs atsigauti. Tuo tar
pu Roosevelto šalininkai stojo už tai, kad pirmoje eilėje 
butų pagerinta būklė darbininkams ir farmeriams. /

Šitoje kovoje abi pusės pasirodė turinčios beveik 
lygias jėgas, todėl jiedvi galėjo viena kitą trukdyti, bet 
nė viena nestengė pasiekti savo tikslo.

Jeigu tokįa pat jėgų pusiausvira bus ir reguliarioje 
kongreso sesijoje, kuri prasidės sausio mėnesį, tai įsta
tymų Jeidimo darbas bus suparaližiuotas ilgam laikui.

Anglų spauda rašo, kad pą- 
pos Pijaus XI-j o iždas šiemet 
gerokai nukentėjo, nes “petra- 
grašio” rinkliava labai suma-' 
žėjusi. Ispanai paprastai gau
siai siųsdavo į Romą šv. Pet
ro skatikų — dabar Vatikanas 
iš ten negauna nieko. Nieko 
nebegauna ir iš Meksikos, ne
gauna iš Rusijos. Nedaug , te
gauna iš Vokietijos ir Austri
jos. Kritus* francuzų franko 
kursui^sumažėjo pajamos ir iš 
Frąncųzijos,

“Bęt”, anot “Liet. Aido”, 
“popiežius šiandien nebesirū
piną savo .iždo reikalais taip, 
kaip butų rūpinęsis tais lai
kais, kada Vatikano išlaidas 
reikėdavo padengti iš 'aukų, 
suplaukiančių į Vatikanoiž
dą. Dabar, 1932 metų Late- 
rano sutartimi, popiežius 
kas metai gauna iš Italijos 
valdžios 50 mil. lirų Vatika
no reikalams.’'
Šis faktas išaiškina, kodėl 

popiežius remia,fašizmą: todėl, 
kad fašizmas; popiežių užlaiko.

suįmtas ir, gal būt, jau sušau
dytas.

Pasiuntinys Kaune Podolski 
sėdi kalėjime arba jau sušau
dytas. : <

Pasiuntinys Kinijoje Bogo- 
moldv suimtas ir veikiausia 
jau sušaudytas. • .

Pasiuntinys Revelyje Usti- 
nov (buVo pirmiau pasiuntinys 
Atėnuose) pats nusižudė.

Pasiuntinys Norvegijoje Ja- 
kubovič “atšauktas”. <

Pasiuntinys Tirane Krako- 
vecki (buvęs ir pasiuntiniu Ki
nijoje) dingo.

Pasiuntinys Afganistane vBo- 
rįs Škvirski, jau* suimtas ir su
šaudytas arba laukia sušaudy-

Prekybos 'atstovai ir aukš-, 
tieji užsienio reikalų, ko
misariato valdininkai: M. 
Atabekov sušaudytas. Gukov- 
ški sušaudytas. Ostrovski, Cuk- 
kermąn, Asmus, Arens, M. Za|- 
kind matoma, ^sušaudyti.

Pasiuntinys Kopenhagoje Nį- 
koląi Tikmenev , atšauktas ir, 
veikiausia, bu*s sušaudytas*.

‘‘Dingo” (taigi, veikiausia, 
yra sušaudyti) ' Trillisser, Ro- 
zęįnmąn ir k- Bo.ris Steįger su
šaudytas.

Buvęs karo atašė prie so; 
■yietų pasiuntinybes ' Londone, 
gen. Vytautas Putna sušaudy
tas. Lepįn, Nankiųe, “atšauk
tas”, Kork, buvęs pirmas sovie
tų karo atašė Berlyne, sušau
dytas.’ x

Laikraštis sako, kad tai
.dalelė sovietų > diplomatų, ku
riuos Stalinas:' atšaukė ir 
kaltino, kaipo valstybės išdavi
kus. O juk'diploma.tais papra
stai skiriamą ištikimiausi val
džios žmonės! Kodėl jie pavirto 
‘‘išdavikais’\i-- ar dėl to, kad 
j_ie gavo .progos išvažiuoti į už
sienį jfr pamatė i pasaulį?

,  ...............—— 

Lietuvos eksportas ir importas. Už kiek įvairių pro- 
. dūktų yra išvežama į užsienį. — Prekyba su Ang

lija, — Su Amerika prekyba eina lygiomis. — San
tai ir kitos finansinės įstaigos. — Karo atgarsiai.

ir ne savo,

tik

Mokslo tribunolas
, Amerikos Mokslo Pažangos Sąjunga, kuri šiandie 
pradėjo savo suvažiavimą Indianapolise, ketina padaryr 
ti pradžią viso pasaulio demokratinių šalių moksliniu 
kams sujungti į vieną centrą, kad mokslas ne tik galėtų 
sparčiau žengti priekyn, bet kad jisai turėtų pakanka
mai autoriteto daryti įtaką ir į valdžias. Šitam sumanyr 
mui sukurti tarptautinį “mokslo tribunolą” pritaria ir 
Britanijos mokslininkų sąjunga. « '

Diktatūrose mokslas yra pavergtas. Diktatoriai pa
vertė mokslą savo-propagandos. įrankių, —- panašiai, 
kaip viduramžiuose katalikų bažnyčia buvo pastačiusi 
mokslą bažnyčios “tarnaitės” vieton. Bet mokslas be 
laisvės tarpti negali. Mokslas , turi būt nepriklausomas 
ne tik nuo bažnyčios, bet ir nuo valdžios. Jo pagrindas 
yra tiesa, kuri nežino nei rasės, nei tautos; nei partijos 
skirtumų,

Susijungus viso, pasaulių mokslininkams aplink vie
ną tarptautinį centrą, mokslas galėtų sėkmingiau ginti 
savo laisvę nuo jo priešų.

Fašistų žiaurumai Ispanijoje
z ...... . MUM

Chicągos Tribūne korespondentas Henry Byckley, 
kuris nuvyko į miestą Terpei, kai tik jį paėmė Ispanė 
jos joj alintai, aprašo fašistų žiaurumus, atliktus lame 
mieste. Jisai patyrė, kad prieš pasitraukiant iš Tę^uelip 
sukilėliai pastatė prie sienos ir sušaudė mažiausia 2,000x 
o gal būt net 3,000 gyventojų, kurio buvtf*įtąrti> kaip 
valdžios pritarėjai. jį

Korespondentas sutiko vieną buvusį miesto tarybos 
narį, Ądrįan Fauri Dolz, kuris buvo suimtas fašistų 
kartu su kitais trimis tarybos nariais. Tik dėl įo, ka<j 
jie pritarė teisėtąją! krašto vyriausybei, tai gen. Franco

įįįiį-'^. i ■ ’
“Iš 1) A VIK AF^RS DIPLO

MATIJOJE.

ap-

Paskutiniu laiku SSRS vaL. 
džią kažin kodėl ėmė labui’ 
smarkiai “valyti” savo diplo
matinę tarnybų. Visa eilė so-’ 
yietų pasiuntinių svetimose ša
lyse buvo atšaukta,- ir daugel 
lis jų yra suareštuoti arba jau 
sušaudyti, o kai kurie atsisa
kė grįžti Maskvon.

Ta SSRS valstybės, aparato 
šaka yra taip “nugenėta”, kąd 
šiandie įš senesniųjų josios at
stovų tėra pbjjkuąi tik pati vir
šūnė
misaras Litvinovas. štai kokių 
davinių vienas ruąų laikraštis 
paduoda apie buvusius sovietų 
pasiuntinius; . ę •'

Pasiuntiniai Paryžiuje ir 
Londone:
kov, Rakovski 
šaudytas

LIETUVOS ŽINIOS
Marėse įšalo keliolika 

j žvejų laivų

užsienio reikalų ko-

pyti, susilaiko nuo bereikalin
go išbarstymo tų kuklių lėšų, 
kurias jis gauna. Kada darbi
ninkas turi, kad
bet jaukų butelį, jis stengia
si jį gražinti, įsigyti baldų, ja
me daugiau būti ir vengia kar
kiamos ir kitokio netikslingo 
laiko praleidimo.

žinomų aprūpinimas nuosa
vais namais ar butais sutinka 
kai kurių sunkumų, — sako 
“Maisto” dir. pirm.z p. Tallat- 
Kelpša. 
»

Visų pirma tenka atsižvelg
ti į darbininkų pageidavimus 
bei palinkimus. Yra darbinin
kų, kurie nori turėti nuosavy
bę — namukus, nesurištus su 
kuria nors viena įmone. Kiti 
nori įsitaisyti kokį ūkelį su ke
letu ha žemės. Treti galvoja 
vėliau* įsteigti kokių įmonėlę ir 
nori turėti atatinkamoje vieto
je. savo namukų. Pagaliau esti 
ir taip, kad darbininkas jau 
turi kur nors sklypelį ir nori 
tik jame savo namukus pasta
tyti. Miestų savivaldybėj pro
jektuoja papigintomis sąlygo
mis duoti darbininkams staty
bos sklypus. Visa tai turint 
galyoje tenka įsitikinti, kad be 
nuosavų įmonės namukų sta
tybos reikalinga bendrai rem
ti darbininkų namelių statybų, 
kad ji ir nebūtų surišta su 
viena konkrečia įmone. Tuo 
tikslu “Maistas” sudaro ata
tinkamų lėšų fondų ir greitu 
laiku sudarys taisykles, kokiu i
budu tos lėšos bus vartojamos ’ 
darbininkų namų statybai rem
ti.

tai ir kitos, fitansinės įstaigos 
> Jiei a ■■■■' ,■ f 'ir r .

’ (Musų specialaus* kcrespo/ulento Lietuvoje)

(Tęsinys) | nespėja, liek pagaminti, kiek ki
Jš Lietuvos į USA vežama 

kiek maisto produktų ir to pa
čio krupniko, kurį pasiryžęs $u- 
sėjus «u raidžią rinkėjais iš
gerti,

Lietuva prekybą varo jau be
veik su visu pasauliu.

Turint galvoje, kad pustrečio 
milijono Lietuvos gyventojų sur 
geba kitur per devynis mėne
sius parduoti už pusantro šim
to milijonų litą prekių ir beveik 
tokią sumą kitur prekėms iš
leisti, tąi; reikia tartį, kad yis 
dėlto Lietuvos ūkis gana pajė
gus/ Vadinasi kiekvienam my
li jonui .gyventojų f per devynis 
mėnesius teko- beveik po šešias
dešimts milijonų litų apyvartos. 
Žinoma, tai vidurkis, juk faktiš
kai tąip nėra. Bet yįs<dėltp tai 
rodoį kad Lietuvos ūkis nėra 
jau taip susmukęs, jis sparčiai 
progresuoja,

Lietuvos stambiuose bankuo
se- per 4uqs devynis mėnesius 
indėlių sunešta 78 su viršum 
milijonai litų, o smulkaus kre
dito /draugijose kaimuose per 
tą patį laiką indėlių 37 su vir
šum milijonai litų. Taigi, viso 
indėlių per tą laiką tuiėta per 
115 milijonų litų. Be to, dar Že
mės banke indėlių butą per tris
dešimts du milijonus litų. Ben
drai indėlių turėta Lt. 164,790,-* 
000.

Lietuvoje veikia septyni stam
bus bankai. Trylika smulkesnių 
ir kaimuose veikia 220 smul
kaus kredito draugijos įr tokių 
draugiją miestuose yra 103. Vi
si stambus Liethvos bankai pra- 
grindinio kapitalo turi 76,890,- 
000 litų. Jų atsargos kapitalas 
sudaro 5,550,000 litų. Visi jie 
turto turi už 10,470,000 litų. A

Smulkaus kredito draugijoj 
pagrindinio kapitalo turi 8,890,r 
000 litų. Jų atsargos kapitalą 
sudaro 2,920,000 litai. Turto tu- 

už 1,910,000 litų. Visi stam
besnieji bankai paskolų yra išr 
davę Lt. 206,830;000.
• Smulkaus kręedito draugijos 
yra' paskolinę Lt. 60,640,000. 
Bankai ir' smulkaus kredito 
draugijos tokios indėlių sumos 
niekuomet nėra turėję. Ir šitai 
sako, kad Lietuvos ūkis žengia 
pirmyn. Diskonto ir paskolų 
per tuos devynis mėnesius viso 
išduota Lt. 265,710,000. Tai ir 
aukščiausia suma- kada nors bu
vusi.

Paskolų išdavimas taip pat 
sako, jog .drįstąma' skolintis, o 
jei drįstama,'tai reiškia ūkio 
pagerėjimą-

Siuto nenoriu tvirtinti, kad 
Lietuvoje ątėjo visgi geri laikai. 
Tai toli dar gražu, bet tik tuo 
norima pasakyti, kad Lietuvos 
ūkyje behdrai pastebiamas žy
mesnis atgijimas.

Be toį tąip pat nenorėčiau 
kyli, kad kažkieno tai čia kaž
kokie nuopelnai, kad Lietuvoje 
pastebiamas ūkio žengimas pir
myn. Jis žengia pirmyn visoje 
Europoje, todėl nuo tos bendros 
ūkiškos' konjukturos " pagerėji
mo neatsilieka ir Lietuva. Net 
butų galima tvirtinti, kad Lie
tuvos ūkyje turėtų būtį paste- 
biama dar didesnės pažangos. 
Yra daug stabdžių, kurie šulai- 
kp Lietuvos Įikm pirmynžangą,’

ąpįe Jai teks kitų kartą pą- 
kalbėui. >

Lietuvos litas kąip tvirtai 
laikėsi, taip ir laikosi ir nėra 
jokių objektyyių dąvinių, kąd 
jisąį galėtų suvyruoti. Tiesa, 
dabar Lietuva aukštos valiutos 
kraštas, bet užtai pastovios’ va
liutos.

Bendrai suglaudus, reikia pa
sakyti, kad Lietuva dabar jau

t,
1-

tur gulėtų parduoti,
Tiesą, bent kiek Jąponų-Kinų 

karas Atsiliepė į linų ūkį. Kai
nos nekyla, jos turi net palinki
mą mažėti, todėl Ijnufc įr sėme
nis susilaikoma parduoti. Mat, 
linams ir sėmenims gera buvo 
Kinų rinka, dabar japonams be
veik visus kinų uostus užbloka
vus nėra kaip tą prekę išvežti. 
Todėl Europos linų rinkoje pa
stebima šioks toks apmirimas.

Dar Lietuvoje nemalonus reL 
škinys, tai šiais metais jaučia
mas didelis gyvuliams maisto 
trukumas, mat, buvo labai sau
sa vasarą, tai pašaro mažai už
augo^ bet buvo ilgas šiitas ru
duo, tai tuos trukumus bent 
kiek atpildė. Bet vis dėlto va
saros sausros reikia laukti, kad 
į pavasarį paveiks pieno ūkį. 
Jau dabar iš/ anksto galvojama 
apsįrupinti dirbtiniu pašaru, 
kad butą galima išvengti ateį- 
tyje nemalonių pasėkų.

O juk pieno ūkis, kaip čia 
sakiau, tai Lietuvos auksas, to
dėl juo labiausiai ir rūpinamasi. 
Juk jis Lietuvos eksporte suda
ro žymiausią" poziciją. Tai to
kia Lietuvos šių dienų ūkiška 
būklė. —BETKAS

(GALAS)

K LIETUVOS
Statys “Maisto” 

miestą
Nameliai “Maisto” Darbi

ninkams.

‘'Maistas” numato eiti dviem 
keliais. Visų pirma bendrovė 
ieškos būdų padėti darbinin
kams įsigyti nuosavybėn na
mukus, kuriais jie galės nau
dotis, visvien ar “Maiste” tar
naus ar netarnaus.

Antras kelias, “Maistas” tin
kamus .butus statys savo že
mėje ir- - už X prieinamų /kainų 
darbininkams išnuomuos.

Darbininkų butų kolonijai 
“Maistas” paskyrė savo nuo
savų sklypų, esantį tarp spor
to aikštes ir Žagariškės kaimo 
bei plento, einančio iš Marijam
polės plento į žagariškės. Dau
guma darbininkų pageidauja, 
kad prie butų butų ir žemės 
sklypas, kuriame galima butų 
pasodinti daržovių, be to, ūkio 
trobesėlis, kuriame galima bu
tų laikyti kiaulę ar paukščius. 
Todėl darbininkų kolonijai ski
riamas plotas numatomas su
projektuoti sklypais apie 400 
—500 m2 prie kiekvieno buto. 
Taupumo sumetimais projek
tuojama nameliai iš keturių 
butų.

šeimoms, kurių visi nariai 
išeina į darbų ir namų apyvo
kų nęra kam eiti, numatoma 
pastatyti keletu blokinių na
mų.

Mažesnėms šeimoms butai 
bus iš vieno kambario ir vir
tuvės, o didesnėms dviejų kam
barių ir virtuvės. Blokiniai na
mai bus aprūpinti vandentie
kiu ir kanalizacija. Mažesnių 
atskirų namelių kanalizacija 
numatoma vietinio tipo, o van
dentiekis bus pravestas lygia
grečiai sodyboms su atsišako
jimais į gatves liidrantams pa
statyti, iš kurių kolonijos gy
ventojai galės naudotis van
dentiekiu.

Gatvės ir sklypai bus apso
dinti dekoratyviniais ir vaisi
niais medžiais bei krūmais.

žinoma, ateityje, kada dar
bininkų kolonija išaugs, kils 
klausimas pasirūpinti pastaty
ti pirtis, darbininkų kultūros 
ir poilsio namaj, mokykla, vai
kų darželis, krautuvėms patal
pas ir t. t.

žinoma, visa tatai bus vyk
doma laipsniškai. Tačiau* užsi- 
rtiojus • didesnį darbų, tenka 
viskų iš anksto numatyti. Jau 
skelbiamas konkursas namukų 
statybos ir tai statybai skly
pų išplanavimo projektams pa
tiekti.

Jau prieš metus “Maiste” 
pribrendo mintis dėti pastan
gas savo darbininkus aprūpin
ti nameliais arba butais. Ta
tai norima daryti dviem sume
timais. Viena, kad norima ben
drai prisidėti prie Lietuvos 
darbininkų bųties pagerinimo- 
Antra, iš to tikimasi ir fabri
kų darbui konkrečios naudos. 
Iš praktikos yra nustatyta, kad 
darbininkai įvertina fabrikų 
pastingąs gerinti jų būtį ir už 
tai stengiasi atsilyginti sąži
ningumu, stropumu, darbingu
mu ir aplamai to fabriko, ku
riame 'jie dirba nuoširdžiu in
teresų dabojimu,. Re to, savo, 
nors mažos peosąvybės turėji
mas teigiamai veikia darbinim 
ko būdą ir elgesį. Darbininkas, 
turėdamas , kokią nuosavybę, 
stengiasi ją didinti, lėšas tau-

Musų pajų-

nebuyo

Kamenev, Sokolni- 
pirmas su- 

7. antras pasmerktas
10 metų į kalėjimą, trečias su
imtas (ir, gal būt, jau sušau
dytas).

Pasiuntiniai Berlyne: Joffe 
nusižudė, Krestinski kalėjime 
(gal būt, jau sušaudytas arba 
dar Jaukia sušaudymo). Jųre<- 
nev, kuris taip pat buvo pa
siuntinys Tokio ir Romoje, su
areštuotas ir veikiausia sušau
dytas. , - \

Pasiuntinys Varšuvoje Dav- 
tiap sušaudytas. ?

Pasiuntinys Ankaroje (Tur
kijoje) Karačhan,. kuris buvo 
taip pat pašiltotinys Varšuvo
je ir Pekinė-Nankine, sušaudys 
tas. Michail Karski, atrodo, 
jau sušaudytas arba laukia sa-t 
vo eilios. ./ ’ / , / laiką buvo nutrauktas ir tęje-

Pasiuntinys Rygoje Brodskį jono sųsisiękimąs sų Nidą,

fcariniptai paskyrė juos sušaudymui- Doįz pabėgo, bet 
trys jo draugui buvo nugalabinti, ,

Korespondentas ’ kalbėjo su viena senute, kuri voš ' . . . t , , , 1 ,i -1 • • A - i? . ’ -i _

nužudė tikta už tai, kad jie buvo valdžios,pri-

marių 
visame 
sniego 
kokius

KLAIPĖDA, 
ryje staiga stipriau pašalus, 
Kuršių marese įšalo keliolika 
Nidos, Preilos ir Pervelkos 
žvejų laivų,' kuriais apie 30 
žvejų prieš ; porą dienų buvo 
išplaukę į mares žvejoti, šeši 
laivai, matydami; artėjant le^ 
do payojų ir negalėdami par
piantį į namus, išplaukė į 
krantą Vokietijos pusėje, ties 
Karkle. Apie kitų laįvų liki
mą iki vakar vakaro 
turima jokių žinią; .

Vakąn virš Kuršių, 
buvo migla, o vakare 
musų pajūryje siautė 
pūga, todėl pradėti bet
gelbėjimo darbus Vakar iki va
karo nebuvo įmanoma. Didelių 
sunkumų su j ledais turėjo ir 
pasienio policijos laivas “'šau
lys”, kuris vakar mėgino ne
plaukti į Nidą, tačiau, paplau
kęs UŽ Juodkrantės, įstrigo į 
ledus ir, tik po didelio vargo 
iš jų išsivadavęs turėjo grįž
ti: : , ' ;

Susisie'kimas marėmis tarp 
Nidos, Juodkrantės įr Klaipė
dos, kurį iki šiol turgaus dįė- 
nomis dar palaikė tik vienas 
laivas, nuo vakar dienos visiš
kai nutrauktas. Taip pat dėl 
siaučiančios pūgos vakar kurį

ę-.v 'iir1

nenumirė badu, kai sukilėliai nužudė jos vyrą ir du jos 
sunu—: . .. _
tarėjai.

Šitaip gen. Franco “Vaduoja” Ispanijoje xtautą'įr
krikščionišku civilizaciją! z H v

(ACME-NAUJIENŲ Foto]
IRGI IŠRADIMAS.--Dr. Gari 
Omeron, Los Angeles, Cal., 
dainininkas ir dentįstas, de
monstruoja savo išradimą— 
vibro-helmintholator, papras
tai sakant sliekų vyliotoją. Į- 
smeigus geležies ir medžio laz 
dų, traukiama per jų pana
šiu į smičių įtaisu, nuo ku
rio pasidaro virpėjimas, kuris 
buk ir vyliojąs sliekus.
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VALDYBA: P. M
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PRANEŠIMAS DRAUGIJOS NARIAMS IR KONKURBĄNTAMR
Pabaigoje šio mėnesio trims savaitėms apleidžiu ChicąfiTO. Pra

šau draugus konkursantus bei kitus Draugijos narius, kurie tu
rėsite bet kokį reikalą į Draugiją nesikreipti mano vardu, gali 
susitrukdyti patarnavimas.

Jei turėsite pranešimą į Draugijos Reikalų Skyrių, kuris tel
pa kiekvieną antradienį “Naujienose”, tai prisiųskite praneši
mą Draugijos vardu.

Atdaras ketvergaif> visą 
finansų sekiMtorius

, Iždininkas 
^lįlV8,6ltnisUsas. 1

Laiškai Draugijos 
Nariams

(šie laiškai buvo išsiuntinė
ti visiems Draugijas nariams, 
— kurie nebus laiško gavę, 
tiems verta jį čia perslskaity-

Draugiškai,
Julius Mickevičius

t .

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m
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Gruodžio 20 d., pirmadienio Draugijos skyrių kiekvieną an- 
vakare, Draugijos ofise 'įvyko 
susirinkimas valdybos narių 
bendrai‘šu biznio* komisiją. Pir
miausia pasitarta Draugijos 
metinio vaįaro rengimo reikalu. 
Nutarta programai pildyti kvie
sti šiuos chorus: “Birutės”, Clii- 
cagos Lietuvių Vyrų chorą, 
“Kanklių”, “Naujos Gadynės” 
ir “Pirmyn”, Solistus—Giedrai
tienę, Pažarską ir tt. šokiams 
muzika Geo. Steponavičiau1^ 
Valgiai iš J. Balčiūno, gėrimai 
iš šarkiuno. Vakaro darbininkus 
pasirinkti iš esariio sąrašo. '

Bazaro prirengiamasis dar
bas eina sėkmingai, jau išpar
duota du šimtai serijų. Bazaro 
rengimo darbu daugiausia rū
pinasi A)ex Ambrazevičius, Nu
matoma, kad bus išparduota 
penki šimtai serijų ligi baza- 
rui. Daug įvairių daiktų baza- 
rui bu’s galima sukelti iš Drau
gijos narių biznierių. Bazaras 
bus stengtųsi padaryti tikrai 
įdomiu.

Draugijos prezidentas J. Mic
kevičius perskaitė auditoriaus 
J. P, Varkalos pateikta finan
sinį raportą už lapkritį mėnesį. 
Iš raporto paaiškėjo, kad pa- 
dengus, išlaidas lapkričio mėne
sį liko $2,218.3Ž, k

Konkurso darbas per šventes, 
galima sakyti ligi sausio 20 d., 
busiąs gana “slow”, bet .vėliau 
eisiąs prie išlyginimo trijų tūk
stančių narių kvotos. Polisų klau 
simąs su apdraudos departmen- 
tu dar neišspręstas.

Nutarta atspausdinti atatim 
karnų skaičių Draugijos stovio 
sąskaitos, busu pateiktos koloni
joms, metiniam susirinkimui ir 
tt. Nutarta įdėti $3,500 į Lith- 
uanian Loan Building and Sav- 
ings Associatiom

Draugijos iždininkas J. De
gutis pranešė;‘kad Draugiją na
mų prie 31 pi. pardavė, reikalai 
baigiami išlyginti. Taipgi nu
rodė reikalų .investuoti didesnę 
sumą pinigų/kurie neštų dides- 

Inį nuošimtį, Dabar esą apie 
$25,000 einamoje z Sąskaitoj e. 

Draugijos fin. sekretorius P. 
Miller pranešė, kad paskutiniu* 
laiku darbo esą gana daug, dar

tradienį “Naujienose” savo rašr 
tais llžpildysią. Konkurso reL> 
kalų per šį laiką busią maža, 
pats Mickevičius nors ir nėr 
būdamas Chicagoje su konkurr 
gantais kontaktą palaikysiąs.

Taipgi Draugijos prezidentas 
pranešė,, kad jaikantis peniau 
padaryto tarimo, jis parašęs 
laišką “Vyrų ir Moterų ApŠvier 
tos Draugijai, Ciceroję”, Kad 
šią Draugiją sutinkam, priimti 
tiktai kaipo naujus narius, kar 
daugi narių amžius penas ir 
turtas daugiausia popieriuose, 
kuriuos suhku apversti į gry
nus piųiguš.

Tai tiek iš Draugijos valdy
bos susirinkimo.

Graži Auka Kilniam 
Darbui

Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencija, įvykusi Cicero 
rugsėjo 5 d. nutarė įsteigti Lie 
tuvįų Moksleivių Fondą, reikale 
teikti paramą Draugijos na
ciams moksleiviams, lankantiem 
aukštesnę mokyklą. Draugija 
sukėlimui pinigų minėtam fon
dui rengia milžinišką bazarą 
Lietuvių Auditorijoje sausio 
28, 29 ir 30 d. Taipgi bus su
rengti bazarai-—Cicero, Rose- 
land, Waukegari ir kitur. Drau
gija per šią žiemą nusitarusi 
sukelti šiam svarbiam reikalui 
nemažiau kaip $3,000, 

' I

Labai zsvarbu pažymėti, kad 
su gana gausia auka į Lietu
vių Moksleivių Stipendijos Fon
dą prisidėjo mokytoja 1 p-lė 
Louise Narmontaitė. ■ •

Su Metais Naujais Chieagca 
Lietuvių Draugija sveikina vi
sus narius ir linki būti sveikais 
—sirgti kuomažiausiai, o apie 
mirtį užmiršti visai.

Chicagos Lietuvių Draugija

Nauji Konkursantai
Malbnu pažymėti, kad susi

lauktą dar trijų naujų darbuo
tojų į kohkursantų skaičių, tai 
Jurgis Steponavičius iš Chica
gos; Mike Senku iš Roseland ir 
Henry Labanauskas, iš Keno- 
sha, Roseland dabar turėsime 
du gerus konkifrsantus, tai Sta
sį 'Jurčį, kuris jau spėjo pasi- 
žįymėti šio konkurso darbe, 
Mike Senko, nors konkursantų 
nebūdamas, įrašė keliolika nau
jų narių, galima tikėtis, kad 
jis kaip ir musų senas darbuo
tojas p, Stasys Jurčis tikrai 
pasižymės.

Kitas musų naujas konkur- 
santas, tai p. Henry Labanaus
kas iš Kenosha, Wls. Jis yra 
žymias vietos veikėjas, numa
toma, kad jo darbas šiame kon
kurse blis tikrai derlingas Chi
cagos Lietuvių Draugijai.

Apie p. Jurgį Steponavičių 
nedaug ką galima pasakyti; 
jei dirbti netingės; tai darbas 
jam seksis gerai. Pagyvensime, 
paregėsime.

NAUJI NARIAI

GERB. DRAUGE
Prie šio laiško rasi Balsavi

mo palotų rinkimui Draugijos 
Valdybos-Direkcijos. Pabalsa
vę, malonėkite balotą įdėti į 
voką ir grąžinti Balsavimų Ko
mitetui ligi sausio 8 d. Vėliau 
grįžusio baloto balsas nebus 
priskąi tomas.

Sausio-Jan. 16 d. įvyks Drau
gijos metinis vakaras didžio
joje Ashland Boulevard Audi
torijoje,^ į kurią sutalpinama 
pėnki tūkstančiai publikos. Va
karas bus įdomus, dalyvaus vį- 
si žymesni chorai ir pasižymė
ję' artistai. Prie šio laiško rasi 
tikietą Jūsų kuosai įžangai į 
Šį vakarą. Malonėkite dalyvau
ti pats ir raginti savo drau
gus in pažystamus dalyvauti 
šiame vakare, šis vakaras, tąi 
musų vakaras,.. .p.ęrtat> rūpinki
mės šį vakarą padaryti sėk
mingu.

Saulio (Jan.) 28, 29 ir 30 
d. įvyksta Draugijos bazaras, 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted . St. Bazare eis viso
kiausi laimėjimai, bus tikrai 
įdomus bąžaras. Nauda nuo 
bazaro yra/‘skiriama Įsteigimui 
Lietuvių Moksleivių Stipendi
jos Fondo prie Chicagos Lietu- nespėjęs sutvarkyti naujų, ną- 

I vių Draugijos, kad savo na- rių kurie įsirašė ligi gruodžio 
riams moksleiviams laukan- 11 d- Pasirodė kad per 11 d. 
tiems aukštesnes mokyklas, gruodžio mėnesio buvo įrašyta 
reikale, butų gąlima teikti pi- arti 400 naujų narių, geriau 
nlglnę paramą. Taipgi bus pa- pasakius, po 40 per vieną dieną, 
sirupinta esant lėšų įsteigti Draugijos prezidentas Mic- 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlių, kevičiųs pasiūlė valdybai išrink- 
kftd musų organizacijos narių ti kolonijų atstovais šiuos drau- 
vąikąi galėtų lavintis lietuvių gus:
kalbos, dainų, žaismių ir t.t. L Cicero, Kazimieras Joku*bka 
Esate prašomi rūpintis, kad 2. Roseland, Stasys Jurčis 
bazaras butų sėkmingas. 3, Springfield, Vincas černaus-

Draugijos mętihis susirinki kas
mas įvyks sausio 11 d., North- 4. Harvey, Antanas L. Skir- 
west Masonic Temple svetaL montas ■ “ •
nėję, 1547 N. Leavitt St. Pra- 5. Waukegan, p-lė Suzanna L. 
džia 7;B0 vakare. Kam laikas | Gabris ,
pavelys, malonėkite atvykti.

Draugiškai,
Chicagos Lietuvių Draugijos
Valdyba.

Springfield kon. Vincas čer- 
nauskas įrašė:

Kazimieras Mataušas Racaitis
Cicero kon. Jonas Cinikas įrašė;

P-nia Bronė Bartkunas ( 
John Gili

, Domicėlė Belzaraitė z
Kon. p-lė Josephine Miller įraše:

P-nia Petronėlė Senulis
Charles Gretiški, šis jaunuolis 

dirbo

buvo

so Finalo Vakarą nemokamai.
Šiame konkurse jau įrašyta 

1,600 nariai, iki konkurso pabai
gai dar norime įrašyti l,400v 
taip, kad šiame konkurse bus 
įrašyta trys tūkstančiai narių 
šiandien Chicagos Lietuvių Drau 
gija turi daugiau penkių tūk
stančių narių, iki konkurso pa
baigai norime padauginti narių / 
skaičių virš šešių tūkstančių.

Padauginimui narių skaičiaus 
mes kviečiame jumis į talką— 
savai organizacijai darbuokimės 
visi bendrai, balandžio 30 d., 
Konk. Finalo Vakare, galėsime 
visi bendrai' pasididžiuoti savo 
nuveiktu darbu, Prašome.

Draugiškai, 
Julius Mickevičius,

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Prezidentas ir Konkurso Vedėjas

Bazaro Serijų 
Platintojai

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 vai. popiet. Tą pačią 

dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo Vakaras. 
Amalgamated Center, 333 Ashland Blvd.

?. Visi nauji nariai, įsirašę nuo gruodžio U d., 1937 Ugi ba
landžio 30 d., 1938 m., į sąky^ vgkąrą tikietus gaus nemokamai. 
Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie 
įrašys naujų narių.

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nebus parduodami —d
juos gaus nauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkursam* 
tai.. '* ' ' ' - ,

*• X. I. • / j

4. Finaliame Konkurso Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus
nemokami. Taipgi prie kiekvieno įžangos tttcieto bus kuponas 
stambių dovanų laimėjimui. Dovanas turės, progą laimėti Kiek
vienas naujas narys bei kiekvienas konkurso dalyvis, bet Drau
gijos narys. "

\ ' I

5. Nariai priimami Draugijon -r- vyrai ir moterys nuo 15 
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui nauji nariai bus priimami įtiktai 
nuo 15 ligi 40 metų. Įsirašyti galima per musų konkursantus; 
per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai į Draugijos 
ofisą.

• ■

6. Draugijos ofisas odaras pirmadieniais ntio 9 ligi 4 vai. 
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto ligi 9 vakare

ir užkandžiai bus

Čia pažymėti vardai bazaro 
tikietų platintojų. Bazaras 
įvyksta sausio 28, 29 ir 30 d. 
Lietuvių Auditorijoje. Kurie 
dar neturite paėmę bazaro ti
kietų platinimui, tai prašome 
kreiptis į Draugijos ofisą, Llž 
kiekvieną išplatintą seriją yra 
teikiama stambi dovana Si- 
dabrinis Rogers setas 6 šmo
tų, Kviečiam visus Draugijos 
narius J darbą, kad bazarą pa
darinis sėkmingą.

J. Račiūnas, 
A. Rulis, 
J. Gumauskas,
A. Kazdel,
B. Abraškaitė,
L. Vezelis, 
Petronėlė Miller, 
J. Benekaitis,
J, Mittskus, .
A. Kuprevičia,
X. šaikus, 
A. Valskis, 
W. Neffas, 

» *iJ. Ascilla,
Vitkauskienė, 
Viškošklenė, 
V, Orinčieng,
M. Gabrienė, 
A. Zekienė, 
A. Jųris, 
Dočkus, 
Villienė,
M. Koyarskiene, 
V. B. Ambrose,
J, Cinikas, 
S. Cirul,
K. Kungienė, 
Zenkus, M
J, Makauskas,
A, Ii, Skirmontaa.
8, Rupšis, 
P, Kampikas, 

’ M, Vilkas,
K, Kazlauskas, 
Bedaukienč, 
G, Bay,
Ą, Naglis, 
Mickus, 
Vasienė, 
J, Radžiūnas, 
A, Mikai, 
Josephine MUler, 
Kr Kasęvičius, ; 
Ą. Alexandra, 
RadŽiusj 
A, žympnt, 
O, StaklenB, 
A. Visbarąs,
A, Sakalauskienė, 
F, Račiūnienė,
B. Burbulyte, 
A. Maskallunas, 
M, AscjlieM,

(Bus dąuglau)v

kaipo “accountant” prie 
valdžios. Per'3 mėnesius 
pasiųstas į Washington, 
prisirengimui šiam dar

bui. Kreditas musų konkur- 
santei Josephine, kad ji šį jau
nuolį įrašė Draugi j on,
Kon. Vineent B. Ambrose įrašė: 

John Shakenas 
William Olechno

Kon. P. Milaševičius įrašė:
Edward Paulus

Kon. Thomas Šalkauskas įrašė:
P-nia Kafrina Rodgers 
P-lė Sophie Rodgers

Kon. K. Steponavičius įraše:
John A. Chismar
P-nia Gertrude Karčauskas 
P-nia Mary Stankus 
Frank Stankus x

Kon. Joe Layrinas įrašė:
P-nia Martha Mamonus

9

Mokytoja p-lė Louise Narmon
taitė

P-lė Loyįse Narmontaitė pri
klauso Chicagos Lietuvių Drau- 
gijon per 10 metų jai sausio 16 
d. Draugijos metiniame vaka
re priseina gauti auksinis žie
das, geriau pasakius, garbės 
dovaną už nesirgimą per 10 me
tų. P-lė Louise Narmontaitė 
tą sumą, kiek kainuoja žiedas, 
aukoja į Lietuvių Moksleivių 
Stipendijos Fondą. Kadangi gar
bės žiedo kaina yra $10, tai dar 
prie šios sumos ji prideda auką 
$5, atseit, į Lietuvių Moksleivių 
Fondą paaukoja $15.

Dar pravartu priminti, jog 
šią idėją, kad paaukoti tą sumą 
kiek kainuoja garbės žiedas ar
ba deimantinė agrafa, Lietu
vių Moksleivių Stipendijos Fon
dui pirmutinė iškėlė p-lė Lou
ise Narmontaitė. Ji šitą savo 
gražią auką kilniam darbui pa
daro pradžia kelirnifi pinigų* į 
Lietuvių Moksleivių Stipendijos 
Fondą. 

■ < ......... . ■ >• »

Chicago Heights, III.
. Chicago Hęights ■ Lietuvių 

Kuįturps Draugijos metini» su*- 
sirinkimas įvyks sausio 9 d., 
sekmadienį, Joe Kazauko sve
tainėje, 284 E. 14 St, 1 vut 
pppįet. Susirinkimas svarbus— 
rinkimas valdybos ir. komisijų, 

Juozas Altauskas

Kviečiam į Talką
šis Kvietimas j Talką buvo 

pasiųstas nariams drauge su 
nulotais ir laiškais—kurie nesa- 
te gavę malonėkite perskaityti.

6. Rockford, Stasys J. Petraus
kas
7. Chįcago Heights, Juozas ĄL 
bauskas.
8. St, Charles, John P. Gricių-X 
rias ./b - '

19. Racine, Stasys "Mockus
10. Aurora P-lė Helęh Venckus
11. Mclrose ^ąrk Anthony Kru- 
šinis
12. Gary, Mttiąnas Steponaitis
13. Kenosha, P-nia Teklė Pa- 
barškienė
14. De Kalb, P-lė Arina Karėta
15. Indiana Harbor, Jonas Kuo
las

Nutarta išmokėti algas, už 
1937 m, valdybai, atstovams 
ir komisijoms su pabaiga š|0 
menesio, Kai kurioms kolonijų 
atstovams pagerintos darbo 

i sąlygos, ypąčiai tos? kolonijo
se, kuriose buvo didelis priaugt
us naujų narių.

Draugijos prezidentas J. Mic
kevičius pranešė, kad jis- trims 
keturioms savaitėms apleidžia 
Chicago. Draugijos skyriui vesti

Valdybo^Balsavimai
Per paskutines dienas Bal

savimų Komisija .visiems na
riams išsiuntinėja Balsavimų 
Balotus ir kviečia, kad nariai 
pabalsavę tfž 7 kandidatus Ba
lotą grąžintų Balsavimų KomL 
sijai ne vėliau, kaip sausio 8 
id., 1938. Kandidktal yra šie; 
Į 1, Julius Mickevičius

Kastas Kairis
Vincas Mankus . 
Paul Miller

5. Jotiąs Degutis
6. Petras Galskis /
7. Paul Milaševičius
8. Xavieras Saikus
9. Stasys VieŠys

10. Juozas Ascilla
11. ' Fred Abekas , 
Pasirašo Balsavimų Komisijai

Antanas Valskįs
Kastas Cepulėvičius Į pakvietęs; inž. K, Augustą, Dr.
Antanas M, KadserA. Montvldą ir V. Mankų; jie

2.
3.

-<

Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursas baigsis balandžio 30 
d., 1933. Konkurso Finalo Vaka
ras įvyks šeštadienio vakare, 
balandžio 30 d7 Amalgamated 
Center, svetainėje, 333 So, Ash
land B|vd. Konkurso Finalo Vą-» 
karas bus ypatingas: stąnJbiU 
dovanų laimėjimui, įdomus dal* 
nų ir muzikos programas, už
kandžiai ir įsigėrimai nemaka- 
maf. Tikietais į Šį vakarą ne
bus parduodami—gaus visi na u* 
ji nariai, kurie įsirašys Drau* 
gijon nuo gruodžio 11 d., 1937 
ligi balandžio 30 d., 1938. Taipgi 
gaus tikietus nemokamai visi 
tie Draugijos nariai, kurie įra* 
Šys naujų narių.

Todčlgi, kaipo organižacijos 
parį, kviečiam jumis į bendrą 
darbą. Pasirūpinkit įrašyti 
Draugi j on nors vieną naują narį 
r—už kiekvieną įrašytą narį gan* 
si tikietą į Draugijos Konkur

Nepakviestas Į Kū
čias Šaudė Kitus Ir 
Pats Nusišovė

Kaip išrodp, užpykęs, kad jis 
nebuvo pakviestas j kūčių po^ 
kilį, Frank Bellayia, 63 m«, p&r 
leido kelis šuvius per langą j ' 
savo sesers Mrs. Frank Polliną, 
2714 St. Helen St butą, tada 
parėjo j savo namus 2125 S tavo 
St. ir ten ’misišovė, kada į du
ris beldėsi atvykusi ji areštuoti 
policija.
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Kalėdinės Vaišės
Lileikių namuose, 5532 West 

Albany Street, įvyko didelis ir 
gražus Kalėdinis balius, kurį 
surengė Lillian Lileikis. Visi 
labai pasilinksmino.

Buvo didelė ir gražiai aptai
syta eglaitė, apie eglaitę dau
gybė žaislų ir dovanų. Dalyva
vo daugiausiai Pirmyn choro 
nariai,, prie, kurio p-lė Lileikis 
priklauso. Tarp svečių buvo 
Jonas Rukštala, Al. Mickevi
čius, Estelle Rimkus, Jonas 
Faiza, smarkus polkų šokėjas; 
Andy Norbutas, kuris linksmi
no svečius akordionu; -Julia 
Kazlauskas ir Helen Blauzdis.

A. Faiza.

G. Keeworth-Ketvirtis ir Ąnn 
Kairia turėjo labai gražias ir 
dideles eglaites. Wenetta Gry
bas atvažiavo su visu mistle- 
toe medeliu (amalu). Ptie gru
pės linksmumo šposais ir juo
kais prisidėjo Helen Blauzdis 
ir A. Drigotas. Visi, ištikro, 
gražiai ir linksmai praleido lai
ką. > Ai Faiza. s

Jūsų I

Studentų Kalėdos . * • •
Lietuvių Universiteto Kliubo 

nariai smarkiai praleido Kalė- 
. dų vakarą. Jie surengė ir visi 

dalyvavo net keturiuose kalė
diniuose baliuose, Northsidėje 
ir Southsidėje.

Visos vaišės prasidėdavo su 
kalėdinėmis giesmėmis. Iš pas
kutinės vietos visiems išsi
skirsčius, buvo jau 4-ta valan
dą ryto. Pirmas “balius” įvy
ko kliubo pirmininko, Stanley 
Drigoto namuose, antras pas 
Genevieve Keeworth, trečias— 
Helen Vespender namuose, o 
paskutinis pas p-lę Ann Kai- 
ris.

“Kalėdų Diedukas” 
Mt. Greenwoode.

MT. GREENWOOD. — 
Reporteris laukė ištisus metus
kol sulaukė Kalėdų Dieduko at
važiuojant su prezentu. Dabar 
Reporteris jau turi kuo pasi
girti.

Visai netikėtai man teko ap
sidžiaugti. Aplaikius iš “Nau
jienų” puikią dovanėlę — fon- 
taninę plunksną. Galima saky
ti, kad musų kolonijoje nei 
vienas rašėjas neturi tokios 
gražios plunksnos. Ačiū, ir dar 
kartą ačiū.

Jūsų Reporteris; netikėtai 
susilaukė ir kitų dovanų, bet 
jis niekam “nieko nesiuntė—nei 
dovanų, nei .pasveikinimų, vir
pėdamas kad ką nors aplenks 
ir susipyks. x ’

Visiems ačiū ir geriausių 
Naujų Metų linkėjimai!

B. Walantinas.

Elenai Margienei ir Evai Mar
kauskienei, kurios rūpestingai 
prirengė valgius Ala. Mode 
“Kūčios”.

Tarp svečių matėsi gana po- 
puliariškų Brighton Parko lie^- 
tuvių, kaip tai A. Saldukas ir 
jo žmona; Mr. ir Mrs. Stanley 
Warnis; Platkauskai ir dar ki
tas Platkauskas, kurio vardd 
nebeatsimenu (atsiprašau). 
Taip jau dalyvavo ir Kazimie
ras Warnis, Tarnas Mazenis, 
St. Narkis ir daug kitų.

Ir taip, draugiškoj santaikoj 
sulaukėme Kalėdų. Linkėdami 
Adomui Markauskui dar daug 
daug panašių gimtadienių, tik 
rytojaus dieną išsiskirstėme.1

Beje muzikantai, tai bent 
muzikantai, griežė įvairius šo
kius ir melodijas, kad net .što- 
gas kilnojosi. Kas tie ^muzikan- 
tai’buvo? Nu-gi F. S. Kuzmar- 
skis, J. Žukas (sportininko tė
vas) ir F. Prusis.

Reikia pažymėti, kad p-nas 
A. Saldukas buvo vakarienės 
toastmasteris ir gražiai tvarką 
vedė, o po vakarienės padarė 
svečiams surprizą.

Paėmė smuiką ir taip gra
žiai ją čirbino, kad 
smarkiai plojo.

Yes, aš žinojau, 
Saldukas yra geras
kretorius. žinojau, kad jis yra 
geras realestatininkas., žinojau, 
kad jis yra geras vargoninin
kas?, bet kad jis yra ir geras 
violionistas, to dar nežinojau.

— Steponas.

Ąndrius Dabar 
Jau Gyvena 
Pas “Našliukf

visi svečiai

kad p-nas 
Spulkų se-

Pas Adortius Daugiau
Nebegrįžo.. *•

A

■3 'i

Išgelbėjo 2,500 
žmones

skęstančių tuose ežeruose lai
vų. Skendo 2,630 pasivažinėji
mo ir 960 koiųercįnių laivų, ku
rie gabeno 11,630 žmonių. .

Didžiųjų ežerų pakratė ų sar
gyba, .kuri patruliuoja Michigan, 
Hurėn ir. Superior ežerus, šie
met išgelbėjo 2,500 žmonių iš

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Gruo-

M A D O S
Pagerbė Adomą 
Markauską

Penktadienio vakare, 
džio 24-tą d., tapo surengta
šauni parė Adomui Markaus
kui, 3142 W. 42nd PI. Kredi
tas už surengimą tenka duoti

No. 4607 — Elegantiška suknelė, kuri tinka bile progai. Galit

Peoples Naujų Metų 
programai

Dainuos Peoples Radio 
Kvartetas, žymys 
Solistai, Muzikai, etc.

Peoples Rakandų Bendrovė 
rengia smagų ir įdomų Naujų 
Metų radio programą/kurį gir
dėsite šiandien, 7tą valandą 
vakare iš Stoties W.G.E.S. 
Peoples radio programai visuo
met yra parinkto turinio,, gra
žus ir įdomus.

Taip ir šios dienos programo 
.špildyme dalyvaus žymus dai
nininkai,
Romanas, A. čiapas, Ona Jo
naitis, Peoples radio kvartetas 
ir kiti, kurie padainuos daug 
parinktų koinpozicijų ir liau
dies dainelių, pritaikintų šiam 
laikui. O prie to, smagi muzika 
ir. nuoširdus sveikinimai ir pa
dėka bei-1 svarbus pranešimai 
pilnai sudomės kiekvieną klau
sytoją. Taigi, nepamirškite už
statyti savo radio minėtu lai
ku. 5

Giedraitiene, J

_ . pasi
siūti iš šilto vilnonio materiolo arba iš naujos mados šilko. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ...... ................ per krutinę

begausi ir 
mokėti už

jjėrsikra tį

Rep. xxx

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Cicero Rye Bread 
Bakery

Kas nežino Jono Balnio, virš- 
minėtos įstaigos dalininko ?
žmogus visur dalyvauja, visus 
remia, todėl, mano supratimu, 
yra vertas .visuomeninės para
mos. Jonas Balnis su savo pus
broliu Andrew užlaiko kepyk
lą, 934 W. 29th St. Duonos ko
kybės nėra ko. girti, nes kiek
vienas, kuris 
įstaigos, duoną, 
nebepersiskiria.

štai, viena vakarą į Adomų 
duris kas tai pasibeldė. Ado
mienė atidaro duris, hugi žiuri, 
kad jos senas pažįstamas ir pa- 
rapijonas Andrius, bet ne^e 
toks, kokį jinai jį pirmiau pa
žinojo. Veidai įduobę, apiply
šęs. ’

—Ar pažįsti mane?, klausia, 
Andrius.

—O kur gi. ne, aš tave ir nu
luptą pažinčiau,—atsako Ado
mienė. Na koks gi čia tave vė
jas atpūtė—klausia Adomienė.,

—Nugi, netekąu burdo seno
je vietoje, tai. esu priverstas 
ieškotis naujoje vietoje.

—Nu kaip, tai, - juk \ten jau 
seniai gyveni, kas atsitiko?

—Tai matote, buvo gerai kol 
dirbau ir pinigus pas juos pra- 
leidžiau, o kaip netekau dar
bo ir pinigai pašibaigė, tai da- 
'~ar varo lauk. Pasigailėk, Ado
miene, priglausk nors kol dar
bą gausiu. .

Adomienė, nors' ir minkštos 
širdies moteris, bet vistiek ne- 
drso nieko'sakyti be pasitari
mo su Adomu./ • 1

—Palauk aš pašaūksu Ado
mą.

Štai ir Adomas. Audrius vėl 
tą pačią istiriją ih Adomui iš
pasakojo.

—Na, gerai, Adonaas sako,—
• •

mes tave priimsim ir aš tau 
suieškosiu ir darbą, bet pas 
mus gerti tai jau 
larbą gavęs turėsi 
‘burdą.” '

Andrius sutinka, < - .• ra;sto. Adomai* maitina per šešias 
dienas, o jau septintą - gauna 
darbą. Išdirbęs savaitę, pareina 
girtas, s '' j •

—Aha!/ Jau uįjniršai, kad aš 
sakiau, jog pas mite negali ger
ti. čia Andrius pradėjo teisin
tis kad pirmutinė “pėdė” tai 
reikėjo perdetiniip / u .fundyti”, 
na, o fundijąnt,t reikia ir pačiam 
'sigerti, bet daugiau to nebus ir 
prašė palaukti kol mėnesį iš
gyvens, tada už burdą užsimo
kės.

Adomas sutinka su tuo, bet 
Andrius pareina sU kita “pėde”, 
/ėl girtas. Dabar teisinas, kad 
reikėjo mainyti čekį, už tai ir 
■sigėręs.

—Po “pėdės” . parnešk man 
čekį, o aš išmainysiu—sako jau 
Adomienė.—Andrius prižada.

Su trečia “pėde” ta pati is
torija.

—Well,—sako Adomas—už
simokėk už burdą ir eik kur 
nori. Pas mus girtuokliams vie
tos' nėra. Dabar turi darbą, ga
li gyventi bet kur.
. Su ketvirta ''‘pėde” jau An
drius nebeparėjo, nuėjo ir apsi- 
gyvepo pas Našliirkę ir taip iš
gyvenęs pas Adomus keturias 
sąvaites netik, khd už burdą 
neužsimokėjo, net ir ačiū Ado
mams nepasakė. Taip Už gero 
padarymą atsimokėjo blogu.

—-Raulas
■......  U-U. ■

Liūdnai Baigėsi 
Kūčios; Sūnūs 
Nušovė Tėvą

paragauja tos 
niekad su ja

- Steponas.

Nusižudė Pamestas 
Trečios Žmonos

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam
Žmogui

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit . Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Vfes parduodam tikį 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit

X

kitus miestus ta- 
ernams orderius pa
šančiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelį

INTERNATIONAL 
_Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

jįf.

L.'' •.J i***1

Šmotu

“Faun”
Design
Gražus

Verte
$2-50

ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 ŠmotŲ

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigvti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskit^ 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalu, 6 akme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. 6 Kanonai*

TIKTAI UŽ

sėtas

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
f • M * ’ * • , ’

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Largo Serving Spoon 
Buttorknlfe, Sugar Spooa

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Repnblic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50

..................... eonas 
SMULKESNES ’................... $7 25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
nsokius rakandus bei Storus. Ve

žam i farmas ir kitus miestus, 
^enia kaina. Musų Darbas ga- 
•antuotas. Taipgi pristatom, an- 
zlis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Parsiduoda Saugioji

Parsiduoda dide’ė “safe ’ sau
gioji šėpa su daug mažų s.ai
dų. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio.. Labai pigiai. 
.Kreipkitės j Naujienas, 1739 S> 
Halsted Ši.

šmotų ĘOGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
t kiekvienų setų

• su 6 kuponais

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gatfti 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
ĮSITEMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. ■

DAILY
BUSINESSDIRECTORY

) šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 'kuponais

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI *12
PALAGŪI PAGELBA CEA

LIGONINĖJE .....l... _ UU
PALAGO PAGELBA COfl

NAMIE už ____ ________
EKZAMTNAVIMAS

OFISE __________
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

st.

Thomas Burns> 32 m., mies
to darbininkas, liko suimtas už 
nušovimą savo tėvo James 
Burns, 05 m., pastarojo namuo
se 709 W. 47 St. Tėvas liko nu
šautas po kūčių vakarienės, lai
ke kurios buvo nemažai išger
ta ir degtinės. Tėvas ir mirda
mas bandė ginti sūnų ir tvirti
no pats persišovęs bet sunite 
jau buvo prisipažinęs prie kal
tės.

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

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

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

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

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

HOSPITAL

Avenue
5727.

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel Vietery M70
Nusiminęs, kad jį pametė ir 

trečia žmona, su kuria buvo 
susituokęs pereitą gegužės mė
nesį, savo kambaryje 1108 E. 
42 £1., nusišovė J. Arthur Dun- 
das, 53 m., buvęs real estate 
pardavėjas.
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VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE
RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG — 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGAM



Antradienis, * gt.

MOKĖSI IBUCHALTERIUS IR DANTŲ 
TECHNIKUS, BET LIKO ŠOKĖJAIS

. < ’ • ' *
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Garsus lietuvių šokėjų trio — Karre Le 
Baron žada vykti Lietuvon

Su Naujais Metais užbaigs 
šokti garsiam Royal Frolics 
Kabarete lietuviai šokikai, Kar- 
rė, Le Baron Trio. Tuojau iŠke- 
jiaua Europon Šokti Londone 
ir kitose Europos sostinėse.

Europa jie aplanke kiekvien
ais metais pėt paskutinius sep-! 
t y nertas mėtus ir jie kasmet 
vis kviečiami grįžti. Jų šokiai 
europiečių labai mėgiami.

Jacąues Karpe, kurio tikroji 
pavardė yra Jonas KrehČius, 
gimė ir augo Kenoshoj, Wis- 
Consine. Ten užbaigė mokslų, 
buchalteriją ir manė tapti in
žinierium (toksai buvęs tėvų 
noras). Bet jaunasis Jonukas 
giliai domėjosi šokiais ir lan
kydavosi Chicagon mokytis ba
leto pas anais laikais garsų 
baleto šokių ^mokytoją Pavley- 
Ukrainski, kurio balete jam te
ko būti net Premier Danseur, 
—vadovaujančio vyrų grupės 
solo šokiku. Su depresija Jonas 
atsiskyrė nito Pavley-Ukr|Gski 

• kalėto ir sudarė savo “adajišką 
trejukę”, su dvejais svetimtau
čiais, mergina ir vyru. Už dvie
jų ftlėtų susitiko SU Edvardu 
Tautkum Ir priėmė jį prie trio, 
kai svetimtautis buvo pasitrau
kęs.

Tautkus
w . t J i

Edvardas Jurgis Tautkus gi
mė St. Lou'is, Mo. Lankė Dantų 
laboratorijos mokyklą New 
Yorke, bet įdomavosi daugiau 
su teatrališkais žmonėmis ir 
teatru. Viename privatiškame 
parengime, kur dalyvavo visokių

Mėtinės Mirties 
Sukaktuvės

Ferdinandas Lepa•
persiskyrė su šiuo ‘pasauliu 28 
diena gruodžio 1936 m. suiau-« 
kęs 39 m. amžiaus, gimęs Chi- 
eagoje. . Palaidotas sausio 2 d., 
1937 m. šv. Kazimiero kapinė
se.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Heleną, sūnų ir 2 duk
teris.

Mes Ta Ve, musų brangusis 
Vyre ir Teveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau ne
besugrįš!, bet mes anksčiai! ar 
vėliau pas Tave ateisimė. Lauk 
mtls ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris, Sūnūs ir Dukterys

KOTRINA ŽILIENĖ
Persiskyrė su Šiuo pasauliu gruodžio 25 d., 7:10 vai. vakare, 

1937 m. sulaukus 42 metų amžiaus. Gimus Mariampojės apskt., 
Kalvarijos parap., Kalvų kaim. Amerikoj išgyveno 25 metu~. P liko 
dideliame nuliudime mylimą vyrą Augustiną, dukterį Estelkfr ir 
sūnų Vytautą; brolį Vincentą Sinkewicz, dvi seseris: Magdaleną ir 
Švogerį Joną WaliukewičiUs ir jų šeimyną, Marijoną ir švbgefį 
Macaičius ir jų Šeimyną iš Brooklyn N. Y. Ch'čagoj du antlkus: 
Joną Sinkevičių ir Julią Gobusių Lietuvoj seną motinėle, brolį Ja
ną, sesei į Oną, gimines ir draugus. Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos. Kūnas pašarvotas 3327 Le Moyne St. Ramų te
lefonas Spaulding 6038.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 29 d., 1 vai. popiet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kotrinos Žilienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.*

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sunks, Broliai, Seserys ir kitos gimines..

Tjaidotuvėse Patarnauja laidotuvių direktorius J. LiulevičiuS. 
Tel. Lafayette 3572.

■ i.figai
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rūšių artistai,Tautkui ir Kreri- 
čiui teko dalyvauti. Jie dar ne
buvo susipažinę, bet pakvietė- 
jas, žinodamas kad jiedu lie
tuviai, perstatė juos kaipo lie
tuvius. Tai buvo jų pirftias si^- 
šitikimas. Abu* džiaugėsi, kad 
laimė jiems suteikė progą susi
pažinti tokiame dideliame sVe- 
timtautiškame mieste (jie ne
žinojo nieko apie lietuvius New 
Yorke)./Nuo to vakaro jiedu 
Susidraugavo, ir Edvardas Taut
kus buvo labai gražaus ūgio ir 
dailaus Veido, KrenčiUs patarė 
jam tapti šokiku.

Jonas jį lavino. Edvardas bu
vo geras mokinys ir netrukus 
paliko geru šokiku klasiško ada- 
žio. Per paskutinius penkiūs 
metus Tautkus šoko Jcarlu sU 
Krenčium ir Irena Le Baron.

Irena Le Bkron yra svetim
tautė, gimusi Virginijoj. Ji yra 
mažutyte svorio, vos 85 sva
rus. Yra lengvutė ir išlavinta 
gera šokikė. Kada ji šoko “Ro
jaus Paukščio” šokį, tai ištik- 
ro atrodo buk ji rojaus paukš
tis ir yra. Jos lengvumas, lekiant 
per estradą nuo vieno vyro 
rankų j antro, tai iš tikro ža
vintis dalykas. Irena apsivedė 
su Krenčiiftn keletą metų atgal 
Kenoshos lietuvių bažnyčioje. 
Irena labai įdomaujasi Lietuva 
ir lietuviais, taip pat bando 
pramokti lietuvių kalbos. Abudu 
jaunuoliai kalba lietuviškai ge
rai. Frenčiaus tarmė tikrai že
maitiška, lyg butų tik ką atke
liavęs iš Žemaitijos, o Edvardas 
kalba suvalkiečių tarme.

MARCIJONA EIDENTIĖNĖ 
po tėvais Strigauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 26 d., 1937 m., su
laukus pusės amžiaus; Gimus 
Tauragės apskr. Švėkšnos pa
rap., Vilkenų kaime.

Paliko dideliam nuliudime 2 
dukteris: Mdfcijoftą Kuhlmah 
ir Alekšandią Elaėht; žeYitą 
Joną, 2 sūnūs: Bladislovą ir 
Kazimierą; Seserį Aleną Vai-7 
tonienę, šVogerj Antaną, pusse
serę, pusbrolį ir daug kitų gi
minių. O Lietuvoje tėvelius, 3 
seseris, 2 brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3213 Sq« 
Parnell Avę.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
Gruodžio 29 d., 8 vai. ryto, iš 

' namų į šv. Jurgio parap. baž- 
x nyčią, kur bus gedulingos pa

maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į' šv. Kazi
miero kapines,

A.a. Mare. Eidenticnės gimi
nės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido- 

Ituvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvėse patarnauja Dir.
S. Pv Mažeika. Yards 1138

. Apkeliavo Vi^ Ėuropą “Natljl^
Išpildę šokių kontraktą Lon- » ...,. * v

done jie mano aplankyti Lietu- HU oKftltytOjlllilS
vą ateinantį pavakarį. Jie jau 
šoko beVeik visoj Europoj. Ke- 
liaiAlami /per Europą, patyrė 
kad' Šveicarija laisviausia Eu
ropos šalis, visai nesiskirta nuo 
Amerikos, gM tiek, kad Šveica
rijoj žmonės malonesni. Fran- 
cijos Rivera, ypatingai Beatritz 
ir Monte Carlo turtingumas 
Žmonių ir grožis 1 gamtos juos 
sužavejd. Tos dvi viėtos yra 
garsus kurortai, šoko ir Vokieti
joj, ypatingai Berlyne. Nors 
niekas jiems ne trukdū-nevar- 
žė, bet dvasiška opresija ir ben
dras pėsmagumas* visur jau
čiama ir svetimtaučiai stropiai 
saugomi.

Krenčiuš, gimęs ukyj*, prie 
Kehosllos, svajuoja užbaigti sa
vo dienas ūky j ir jau dabar 
prisirengęs dapirkti kitą didelį 
plotą' žemės prie tėvų. Ūkio. Tas 
vaizduoja tipingą lietuvių že
mės meilę. Ištikro—jiems ma
lonu kaš tik lietuviška ir aiški
na visiems svetimtaučiams apie 
Lietuvą—ją tėvų žemę.

Prieš jų išvažiavimą Vytautas 
Beliajus kuris SU jais labai ar
timai Susidraugavo^ rengs jiems 
išleistuvių puotą; —V, B.

i K ‘ - J • 1 ' r

J. Kishkunas Upytės 
Draiig. Kliubo 
Pirmininkas

Nariai Ruošia Naujų Metų 
Sutiktuves

Upytės Draugiškas Kliubas 
turėjo pfiešrtietinį Susirinkimą 
gritodžib 4, 1937. Daug naujų 
Darių prisirašė per šiuos metus 
ir kliubas labai gražiai dar
buojasi. Valdyba ateinantiems 
metams yra sekama: pirm. J. 
Kishkunas; vice-pirm, A. Bar- 
tres; rast. E, Tojdus, ir ižd. 
L. GiniotiSž; „m.
. Nariai nutarė bendrai laukti 
Naujų Metų. Sutiktuvės įvyks 
4070 So. Franciscb Avė. Kaip 
kliubo nariai/ taip ir jų drau
gai, kurie nori dalyvauti sykiu, 
praneškite tuo antrašu nė vė
liau4 kaip Gruodžio 29, 1937.

VINCENTAS NIRTAUTAS
Persiskyrė su šitio pasauliu 

gruodžio 24 d. 6:15 vai. vak. 
1937 rit, sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Čipariškių k-me, 
Pajūrio pat., Tauragės apskr., 
gyveno 4609 S, Paulina St. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko . dideliame nuliudime 
tris sunUst Stanley, Walter ir 

, John, marčią Adolfiną; bfolj 
Mdtiejų, brolienę Valeriją ir jų 
šeimąį pusbrolį Joną SudŽių, 
brolienę Aghješką ir jų geimą 
ir daug kitų giminių. Kūnas 

,x pašarvotas 4605 So. Hermitage 
avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 28 d. 8 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikio koplyčios į §v. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos UŽ velionio sielą, o iš 
ten btfs nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.
. Viši a. a. Vincento Nirtauto 
gimines draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarhavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam

Sunki, Brolis, Marti, Bro
lienė ir kitos gimines.

Laidotuvėse patarnauja lai-4 
cįotuvių direktorius J. F. Ėu- 

p dejkis, tel. Yards 1741.
i m imu > i* m
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LDVFIKISLiUVILIllIO Visas Pasaulio
. . Dalis.
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bknkietanis
• ir Pagrkbanisf

3316 So. Hatsted Street
Tel. BOULEyARp 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Malintiems—Vestuvėm^ 
—Bankietams—Laidotuvėms—

Papuošimams
4180 Archer Avenue,

Phttite LAFAYETTE 5800

S. Nat'kis Hnks skelbimus ir 
prenumeratas.

šiuomi pranešu Visuome- 
kad ‘ pradedant Naujaisnei*

1938 Metais, aš pradėsiu akty
viai dirbti dČl “Naujienų” -—t 
Redakcijai ir Administracijai, 
žodžiu Sajcant,! dirbsiu tiątidin- 
gą visuomeninį darbą pažan
giosios lietuviškos visuomenės 
naudai. Ftiųkšiu garsinimus* 
užrašysiu “Naujienas” ir at
naujinsiu užsibaigusias “Nau
jienų prenumeratas.

Kadangi aš turiu plačią pa
žintį su lietuviškąja visuome
ne, tai manau turėti geras pa
sekmes. •

Todėl pradėdamas savo 
darbą sveikinti “Naujienų” Re
dakciją, Adfninistraciją ir vi
sus “Naujienų” bendradarbius 
ir remėjuš Naujais 1938 me
tais ir linkiu laimingos kloties.

Jūsų dėl “Naujienų”
. ! Steponas Narkis,

4353 So. Talman Avė- 
Chicago, RD

Stipendija už 
Geriausi Laišką Apie 
Anglų Kalbą
Įdoriitis konkursas suaugusiems 

ateiviams.
Hewitt School mokykla, mo

kslo įstaiga ties 6 North. Mi- 
ęliigan avenųė, skelbia kop- 
kursą “N.’’ it; kitų ateivių jąik- 
raščių skaitytojams. < Ateivis, 
parašęs geriausiai, trųjppąv 
150 ar mažiau žodžių laišką 
tema, “Kodėl iMan Apsiiiioka 
Toliau MukitĮtis Anglų Kalbos” 
(The Valdė to Mc of Further 
Study of JEh^lish) įauš vienų 
metų stipbhmją^ mokintis Hę- 
witt mokykloje. ^Conkųrse $a^ 
Ii dalyvauk tiktai suaugę, pil
namečiai žmoncs:-

Laišjtus reikia prisiųsti, kon
kurso komitetui nevėliau sau
sio' 28, 1988. Klotais; . Konvertus 
reikia uža'd^ėšubti “Scoldrship 
Jndyesyį Sudie 1424, 6 North

misijai, kurią sudaro žerhtau 
suminėti asmenys, atsižvelgs 
lie tiek į kalbos taisyklingumą, 
formą ir gramatiką, klek į 
minčių originalumą.

Teisėjų Komisija:
Miss Frances Wetmore, Di- 

rcctor Adult Education, Chica- 
gd Public Schools;

Mrs. 13. F. Langworth, Edi- 
tor National Pareilt-Teacliers 
Magazine;

Mrs. Bert Scjiiller McDonald 
President ĄJljance Business 
and Profes(sional Women of 
Ch'icago; ,■< .

Mrs. Waltet IV. Seytjwųt\ 
Vicc Presidept Genėtai Fede- 
fation of W,omeli’s Gltrbs; it

Mrs. Henry Htiyt tiiltotli Pts-

STANISL. OSTRAUSKAS 
1 "‘it*’-* ; ■ • ■ '• f ■

Persiskyrė ŠU Šiuo pasauliu 
gruodžio 24 d. 1 ?30 vaL p; p. 
1937 m., sulaukęs pusėš am
žiaus, gimęs Tatiiagąlės kai
me, Naujarųle^čiO pari, Pane
vėžio apskr?^Paliko didėliame 
nuliudime dyį.ąesęris: Pšlfoni- 
ją Škgaitieh'ę šęhnyiią Ka
roliną Yučienę ir šėhnyrią, pus-; 
brolį Mykolą- KHšČiuną, Lietu
voje- seserį Viktoriją LėsrieM? 
kienę ir šeiiflyną, brolLjubža- 
pą Ostrauską ir jo Šeimyną.

Kūnas pašarvotas tatidhsi 
koplyčioje 4918 Mflgouh Avė.; 
East Chicago, Irid. Laidotuvės* 
įvyks antrądlėhL gruodžio 28 
d., 1Q valandą rytė iŠ koply
čios į Elmw.ęūd kapines, Ram- 

,mond, Ind.
Visb a. a. Štąnislovd Ostrau

sko giminės, draugai it' pąžįs** 
tami. esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą- (

Nuliūdę liekame
Seserys, Brolis, Giminės ir

* Draugai. / “
Laidotuvėmis rppjnasi sesuo 

P,? Sagaitieriė.

• • - V £ *

sident American Association of 
Univorsity Woinen — Chicago 
Chapter.

Hėwitt moykla turi komer
cines rašybos, gramatikos, lai
škų rašymo ir kitokius anglų 
kalbos kursus. Dėsto taipgi ir 
fracuziį kalbą.

V --------------------------------------- --- -------------- -3L.

“Pirmyn” Rengia 
Iškilmingas Naujų 
Metų Sutiktuves
Vakarienė, kabaretinis progra

mas, Šokiai — 75 centai as
meniui

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir'šįmet Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn rengia iškilmin
gas Naujų Metų stitiktuves. Šį
met jos įvyks* Englewood Ma- 
sonic Temple salėje, kuli ran
dasi prie 64th ir Green, Salė 
yta nepaprastai graži, didelė ir 
ra'bai patogi tokiems parengi
mams.

Bilietai sutiktuvėms yra tik 
po 75 centus. Tas apima ska
nią vakarienę, kurią parūpins 
choro virėjos, kabaretinį prog
ramą, šokius ir sutiktuvių iškil
mes, Tik už 75 centus kiekvie- ! z •
nas svečias galės praleisti ne
paprastai smagų vakarą.

Bilietus sutiktuvėms galima 
gauti nuo Pirmyn choro narių, 
“Naujienose”, pas visus narius 
Fondo Pirmyn Choro1 Kelionei 
Lietuvon, ir -ppk Steponavičius. 
Galima bilietus užsisakyti šau
kiant Ldfayettc 7552. —B.

Roselando Veikė
jams; Dabar Rezo
liucijų Laikas!

Reikia užmiršti prae ties 
nesusipratimus — S. M.

' Ratelis pasekmingai
veikia

jau

ko- 
ir

ROSELAND—Scenos mylėto
jų ratelis nespėja apsidirbti. 
Vos tik pradėjo veikti, o 
užkvietimai plaukta iš visų 
JU- ' / •

štai, neseniai atvaidino 
mediją “Knarkta paliepus’
jau kitą uŽkvietimą gavo tmio 
Susivienijimo Liet. Darbininkų 
kuopos suvaidinti komediją 
“žydas Statinėj”;*

Toliau, rengiasi prie savo iš
kilmingo parengimo, kuris įvyks 
vasario mėn. čia Ratelis ketina 
duoti ką nors tokio nepapras
to. Iš savo pusės gana juokin
gą komediją, o kitą dalį pildy
ti pakvietė “Pirmyn” mišrų 
chorą. Bus suvaidintą ir opere
tė. Parengimas įvyks Stančiko 
svet.

Gritodžib 14 d. Scenos My
lėtojų latejis turėjo priešmeti- 
nį susirinkimą, kuriame buvo 
išduoti įvairus raportai. Pasi
rodė kad viskas eina tvarkiai.

J, Pučkorius—Pirm.

Valdyba 1938 metams pirmi
ninkas J. Pučkorius. Atsisakius 
A. Jočiui iš nut. raštininko 
vietos, išrinktas S. pilis; ku- 
sierius B. LiudkeviČius, Toliau 
Ratelis nutarė sulaukimui Nau- / /
jų Metų turėti tarpusavį šu- 
rum-burum; Todėl, kurie gausit 
pakvietimą, malonėkit atsilan
kyti, kaip vaidintojai taip ir 
rėmėjai. Tai nors tiek ratęlis 
hofi veikėjams atsidekuot uS 
jų neilstJntį veikimą.

Tiesa, tarp gerbiamų Rosė- 
lanplo /veikėjų pasireiškęs lyg 
ir atšalimas vienas nuo kito. 
Vienok dabar yra rezoliucijų 
laikas, tad ir užmirškime pra
eities nesusipratimus, o sueiki
me prieš naujus metus kaipo 
Veikėjai, kaityo draugai. Palin
kėsime viens kitam laimės ir 
ištvermės musų veikime.

—Stepukas
_i....... .......----------------

■ Pirkite savo apjelinkčs
- z .. krautuvėse
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Miscellaneouš 
įfatrtpĮ 

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

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

BllIDGEPORT ROOFING C(k 
3216 So. .Halsted Stieet

36 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros — kainos $25.00 ir aukšč*. 
originalios kainos $200-$300. Rodo
ma tafpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

For Rent
RENDAI RESTAURANTAS — 

Pilnai išdirbtas biznis — prieind- 
riia renda pasitikimiems žmonėms.

4141 So. Halsted Street.

Personai
Asmenų Ieško

vPAIEŠKAU VEDYBŲ tikslu mo
ters nuo 30 iki 40 metų amžiaus be 
vhikų ąr šu vaikais. Aš turiu 8 kam
barių namą, 50 akerių žemes 25 
akeriai apsodinta su visokiais trūk
tais, 1000 vištų. Meldžiu atsišaukti. 
Naririantaš, Fąirhopė, Ala.

, , Į.r.Įfcfa. , I * Į Į I ..I... .4. * I 1 t—. ... 4... O

, Help Wanted—Female 
wparbininkių^JUikią

MERGINA, 20 iki 35 metų namų 
darbui, vaikams prižiūrėti, būti, gera 
alga. Prospect 3344

RE1KAL1NGA PATYRUSI mote
ris ar mergina prie plovimo indų ir 
pagelbėti virtuvėje. Gyvenimas, kam
barys ir gera mokestis. Atsišaukite 

BERNICE LUNCH
506 W. Pershing Rd., buvusi 39 St.

Help VVanted—xVlalė 
jjarbininkų Reikia

SALESMEN! (STOP) ‘b
Įteikimui pyeferred stock pasek

mingos bravarnės tavernų savinin
kams; liberal pardavimo planas — 
rašyk ar kreipkis, kambarys 3727, 1 
North La Šalie St. r ‘

REIKALINGAS patyręs blaivus 
žmogus tavemui už porterį, kad ga
lėtų pabūti ir už baro. Pijokai ne
atsišaukite. Užlaikymas ir geras mo
kestis. J. KIAUD, 6101 S. State St.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
. IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vai. vakaro;

Tel. CANAL 8500

Prašo pagelbos
Roselande pasimirė Wichiulis, 

kuris gyVeno 10801 S. Michi
gan avė. Buvo vedęs, bet per- 
siskyręs. Jo draugai prašo ge
ros širdies žmonių pagelbėti jį 
palaidoti.

Dėi informacijų šaukit Cannl 
2511. (Sk.)

Wm. Popeli 
12-to Wardo Dem
okratų Prezidentas
J* Yuška —, V. P.; Kaminskas

BRfGHTON PARK.— Brigh- 
ton Parko lietuviai demokratai 
savo pirmininku 1938 metams 
Išsirinko Wm. Popelt. To \vardo 
(12-to) Lietuvių Demokratų or
ganizacijos metinis susirinki
mas, kuriatne valdyba buvo iš
rinkta; įvyko gr. 15 d., Holly- 
wood salėje, 2417 W. 43rd s t.

Jonas Yuška buvo išrinktas 
vice-pirmininku; X Kaminskas
— nutarimų raštNiinku; Frank 
Krasauskas — finansų raŠL; 
Ivanauskas 1— kasierium; Maci- 
jauskfis — sargu, ir S. Gurskis
— korespondentu.

Išrinkus valdybą, nariai nuta
rė surengti Šiokį-tokį šurum- 
/bufum ’ organizacijos naudai, 

’t'am tikslui išrinko komisiją, 
susidedančią iš sekamų asme
nų: Frank Krasauskas, 43rd ir 
MapleWoodf Jovaišas, 4449 So. 
Galifornįa avenue; M; Karąliu- 
njenė, 4355 S. Campbell avenuė, 
ir S. Gurskio, 4601 8. Wash- 
tenaw aVenuet —Korespondem

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA irRes- 
taurant 58 kambarių hotelis— Pri- 
einamai. 4143 So. Halsted St._____

PARSIDUODA TAVERNA sU rui- 
mihghouse, pigiai. Pardavimo prie
žastis—2 bizniai.

2113 So. Halsted StreetJ • 4 - - -
PARDAVIMUI TAVERNAS, pigi 

renda, biznis išdirbtas per ilgus me
tus, priežastis pardavimo svarbi — 
parduosiu pigiai. 6818 S. Ashland Av.

Furniture & Fiktures 
Rąkandat^Įtaisai

IŠPARDUODAMĖ BARU FlKėfe- 
RIUS 1937, visokio didžio bu Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Stori; 
fikČerius dėl bile kiirio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir iee 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Partatykite muš pirm negu* pirkai
te kitur, j > .

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

CALumet 5260. .

Real Estate For Sale 
Namai-Zeihė Pferdatitaiii

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

Z. S. M1CKEV1CĖ AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

PARDUOSIU mūrinį namą, 2 fla- 
tų po 5 kambarius. 2 karų garadžius 
arba mainysiu ant bizniavo namo.

6103 So. Racine Avė,

PARSIDUODA B1ZNIAVAS na-, 
mas ant kampo. Garu apšildomas. * 
Didelis Storas—23x50 pėdų.

6001 So. Carpenter.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius it 

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co* 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

' . Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I LlTHtlANlAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TlON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

RADIO SERVICE

MARQUETTE RADIO 
SERVICE
AI. Enzulis

5610 So. Maplevvood Street 
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems 
metams. Tel; Ūemlock 2348

' COAL
Anglys

LUMP ..........
MINE RUN .....
egg ...... :...... ...
NUT ................

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS 

.... $6.00 
____ 5.75 
____ 6.00 
___ 6.00

ŠCREEN1NGS (Indiana) 500 
PIRKIT DABAR!! 

KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE įR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

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

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Doulevard 4028.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINK1T
SAVO BABGENU8

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MŪS TVOJAtl

CANAL 8500
Musų apgarsinimą kainos 
prieinamos Ui pokari o ji- 
miia duodame rerą ttub-



CIO RUOŠIASI SUORGANIZUOTI BANKŲ Laiškas iš Kauno, 
TARNAUTOJUS Lietuvos

------------- .. p i- r.
Pasirašė sutartį su Amalgamated Trust 

and Savings Bank
C. I. O. Of.sų Darbininkų riuo Komitetas bandys suorga- 

unija šiandien paskelbė, kid’nizuoti penkiasdeš.mts penkių 
pasirašė sutarti su Amą g i- kMų Chicagos bankų xdarbinin- 
rr.afed Trust and S iv n ;s B.m- kr.3, j ra sekamas: 
k u, ir kad pradeda vajų suor
ganizuoti visų kitų Chicagos 
bankų tarnautojus.

Tam tikslui* buvo suorgani
zuotas komitetas, Financial 
Employecs Organizing Com-. 
mittee, kuris bus po glebi t h? 
United Office žpid Prof<ssional 
VVorkcrs of America, C. I. O. 
unijos. F. E. O. C. jau nuo se
niau veikia Nlw Yorko Wall 
Street ir t'a b .cj- s g na j a- 
sėkmingai, bet Chicagoje tik 
pradeda.

Sutartyje su unija, Amalga
mated Bankas i ui’Jko pakelti 
darbininkams algas 7% virš 
1937 algų, suteikti apmokamas 
atostogas ir patan'ro mokesčio 
už viršlaiki.

F. E. O. C. programas, ku-

Rcikalavimai
1. Nustatymas algų normos, 

atsižvelgiant į banko tarnauto
jo mokslą, ir į patyrimą, pati-

įkėt’numą ir išdirbtą Liką;
2. Penkių dienų, 3$ Valandų 

savaite;
3. Pusantros algos už viršlai

ki; , :
4. Fr’si'aikymas “seniorily ’ 

Teisių darb’ninkų atleidinėjime 
i ir rangos kėlime, ir

5. Sočiai Security akto ap
sauga banko tarnautojams.

Tarp bankų, kuriuos C. I. O. 
nori suorganizuoti, yra ir Met
ropolitan State Bankas, lietuvių 
pp. Brenzų valdoma įstaiga. Jei 
pasiseks su bankais, itai F. E. 
O. C. bandys eiti ir prie dides
niu] spulkų. —R.

“Jus Amerikoje daugiau žinote 
kas čia dedasi, negu mes 
Kaune”

Vakar iš Kauno, Lietuvos, M- 
Jurgelionienei, “Naujienų” ad
ministratorei, atėjo sekamo tu
rinio, laiškas nuo brolių Motu
zų, filmininkų, kurie vasarą 
lankėsi Amerikoje:

.' I

“Dcir Mrs. Jurgelonis:
* , į.

“Siunčiame- geriausių Kalėdų 
švenčių linkėjimų Tamstai ir 
visam “Naujienų” štabui. Dar-: 
buojamės po Lietuvą'ir renka
me medžiagą naujai filmai. Jau 

(turim tikrą žiemą. Lauksim pa-’ 
vasario, kada, kaip girdėti;'gali 
daug amerikiečių atvažiuoti. 
Šiaip r nieko ypatingo nėra ir; 
Tamstos tenai (Amerikoje) 
daugiau galite žinoti »kas čid- 
nais dedasi, negu mes/ kai d?.- 
bar čia pakliuvom. Gyvenimas 
čia perdaug ramus.

; įBroliai Motuzai, 
Kaunas, Lietuva.”

NAUJIENOS, Chicago, ffi.
■ U............H »■ ■■ . Į,, ... į -i|l. ..... |l

Rytoj Laidos 
fcthsidietę 
Kotryna Žilienę

.... ■

Mirė Kalėdų dieną; bus palaido
ta Tautiškose Kapinėse

Gruodžio 25 ^1. miiė Kotry
na Žilienė, ji .- paliko dideliame 
nubudime visiems gerai žino
mą raujienielįį Augustą Z.lę, 
3$27 Le Moynejst. Ties tuo ad
resu velionės :Mmds dabar yra 
pašarvotas. • 4 f

Kadangi velionė gyva būda
ma turėjo plačią pažintį Su Chi
cagos lietuvių pąžahgląja vi
suomene, o ypač su naujienie- 
čiais, tai numatomd, kad šim
tai dalyvaus jos šermenyse ir 
suteiks jai p^škįiiinį patarna
vimą ir'šjnAąią.^lyvhiis laido
tuvėse, .nulydėSmli ją į Tautiš
kas kapines.. rį 

' “ ' ' ' 1
.Aš nUo savęs išreiškiu širdin

giausią užuojautą Augustinui. 
Žilei, jo dūkteręi Ėstellai ir sū
nui Vytautui jy visiems, kurie 
liūdi šioj valandoj.

' A; k ■.

Steponas Narkis.

. ’ y,
■M

H Antradienis, gr. 28, 1937
ii !■■■■ '»n i—i . _ .

Reikalauja $100,000
* 
......... ■ W

Už Pažeidimą Negi 
mūšio Kūdikio 1 938

Mrs. Theresa Joller iš Wau- 
kegan patraukė teisman chica- 
gieču/s gydytojus Dr. Albert 
Luckhardt ir Dr. I. S. Trost- 
ler, . reikalaudama $100,000 at
lyginimo už pažeidimą^ jos dar 
negimusio kūdikio.

Pasak skundėjos, ji 1924 m. 
atsikreipė prie minėtų gydyto
jų egzaminacijai. Jie radę jos 
viduriuose tumorą, kurį gydė 
pagelba< X-spindulių. Po penkių 
mėnesių jai gimė mergaitė, bet 
kad motina buvo gydoma X- 
spinduliais, tai kūdikiui liko 
pažeisti smegenys i n kūdikis 
gimė nepilno proto, kurio neį
stengė atgauti, nežiūrint rūpes
tingų gydymų Amerikoj ir Eu
ropoj. Mergaitė mirė 13 m. am
žiaus, niekad protiniai nepa
siekusi aukščiau 2 metų amžiaus 
mergaitės. Motina, todėl reika
lauja atlyginimo iš tų dviejų 
gydytojų už savo kančias ir tų 
išlaidų, kurias ji turėjo panešti 
gydant mergaitę. / ,

v

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
: Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 

draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai '

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit 'savo užsakymus tuo- 

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET
„ Chicago, Illinois

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

■

PASAULINIAI NUO TYKI A I PAV E I K S L A I S

penkioli

1UB

KI'I l ioi’Ųi:/ 
VAį—Abuna

■' ■ •'■■■ ‘ ■ 

m.‘.aklas kui: 
paskyrę1 > Ęt.

v v. V-' ’ i

LIŪDNAS SUSITIKIMAS 
savo širmi 'Paul Boeder,. 19 n 
kalėjime ir laukiantį teismo už žmogžudystę. Jis laike plėšimo 
lack ir sunkiai sužeidė jo motiną.

✓j®®

i , , (ACME-NAUJIENŲ Foto]

Garsusis Himalajaus kalnų lokis Pan la iš Brookfield žvėryno, išleistas pabė 
gidfi įio sniegą Jauke' nenori gryžtl atgal j savo narvą ir prižiūrėtojui 'Parrat ten 
ka jį įnešti į vidų.

N AUDĖNŲ Foto] 
f-i -J ».> j• • , • •» j 

frčĮOS GAL- 
Ohtoį'; 75 
įjžikųrį 'italai 
nToi koptų 

, ........ .. I(. , • i • .. ' , ■

bažnyčios, galva ir tuo Ethio- 
p.ijos bažnyčią ^ątskyrė nuo 
Egypto. koptų bĄžpyčios, ku
ri pirmiau valde ir Ethiępijos 
bažnyčią. ’ EgyĮito bažnyčia 
prieš tokį italų” "sauvaliavimą 
ir kišimąsi į koptų bažny- 
čioš’ reikalus -, protestuoja, 
ypač kad abi bažnyčios buvo 
susivienijusios' per 
ką šimtmečių.

, . - Ž. . ?• . .. (ACME-NAUJIENV Foto!

' BALANDŽIŲ PARODOJ CHICAGOJ. —Du reti ir brangus balandžiai, išstatyti 
įvykusioj Chicagoj balandžių parodoj. Ki i du balandžiai-r-jų pačių atvaizdai veid
rodyje.

[ACME-NAUJięNŲ EotO]

— Mrs. Dorothy Reeder iš/Davenport, IA., pirmą kartą po 16 melų pasimatė’fžil 
Bet jų susitikimas buvo labai liūdnas, nes ji savo sūnų rado sėdintį Chicagos 

nušovė Oak Park grosernihką Raymond Sed^

l ACM E-N A U JIEN U Foto 1

•PIENO BARAS.—Vaikai turi išger i savo porciją pieno Torl^itt moderniš 
kiaušiai įrengtoj Londono pradinėje mokykloje. Ją lanko 
Mokykla turi mūviu teatrą, radio kiekviename kambaryje
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