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Kaina 3ę

Sustreikavo 120,000 Paryžiaus darbininkų
STREIKAS PAKRIKDĖ MIESTO TRANSPORTACIJĄ, GRĄ- 

SINO PARUPINIMUI VANDENS, GASO IR ELEKTROS 
Valdžia pareiškė, kad ji prievarta sugrąžins streikininkus darban
PARYŽIUS, Vrancuzija, gr. 

29. — 120,000 Paryžiaus dar
bininkų streikas trečiadienį su- 
paralyžavo miesto susisiekimų 
(transportaciją). Streikas gra
sino sulaikyti teikimą vandens, 
gaso ir elektros.

Išėjo streikan busų ir pože
minių traukinių darbininkai, 
vandens, gaso ir elektros įmo
nių samdiniai. Prie jų prisidė
jo gatvių valytojai ir sąšlavų 
iŠvežėjai. Darbą metė kai ku
rie municipaliteto samdiniai, o 

f municipaliteto graboriai darbi
ninkai savo darbą susiaurino.

120,000 žmonių be nič nieko 
darbo nemes. Bimba priežastis 
iššaukė ir šį streiką. Dalykas 
toks, kad menkiausia apmoka
mi Paryžiaus darbininkai lavA 
kė automatinio algų pakėlimo. 
Tačiau 1938 metų biudžetui pa-

lengvinti patiekta sumanymas 
miesto darbininkų algų pakė
limus sumažinti. Menkiausia 
apmokamiems darbininkams 
toks sumanymas yra skaudus. 
Taigi ir sustreikavo jie pro
testuodami planuojamą pasikė
sinimą ant jų uždarbių.

Francuzijos premjeras Chau- 
temps pareiškė trečiadienio ry
tą, kad valdžia energingai ko
vos streiką. Vėlesni praneši
mai sakė, kad valdžia nutarė 
pašaukti bent daliai streikinin
kų vietų užimti armijos ir lai
vyno ekspertus ir mekanikus. 
Valdžios pareiškimas, išleistas 
trečiadienio vakare, kad ji pri
vers viešųjų įmonių streikinin
kus grįžti darban, interpretuo
ta ta prasme, jogei ji mobili
zuos streikininkus, darbui kaip 
armiją. Panašių įvykių Fran- 
euzijoje yra buvę' praeityje.

Paryžiaus darbininkų strei
kas turi irJ rimtos politinės 
reikšmės. Dabartinė, Francuzi
jos valdžia • remiasi liaudies 
frontu, kurį sudaro radikalai 
socialistai, šiandie .stpvintys 
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valdžios priešakyje, šoęjąlistai 
ir komunistai.

Premjeras Chau temps pa
reiškė, kad' valdžia energingai 
kovos streiką, o socialistų ^par
tijos kongresas k u orte tuo pa
čiu laiku nubalsavo teikti sti
prią paramą streikui. Remti 
streikininkus nutarę taipgi ko
munistų partija. Todėl kelia
ma' klausimas, kaip streikai 
paveiks į visą liaudies fron
tą.

Antra vertus
tokio dydžio streikas ilgai ‘ ne- 
sitęs, nes dedama pastangos jį 
kaip galima greičiau likvidukP 
ti.

' tikėtasi, kad

<

IACME-NAUJIENŲ Foto]
Iškištieji “langai” naujame Grand Coulee tvenkiny, 

kurių tikslas bus neleisti dumblui ir purvui iš Columbia 
upės įsigauti į tvenkinį. “Langui” bus toli žemiau van
dens.
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JAU RODO PANAY INCIDENTO 
KRUTAMUOSIUS PAVEIKSLUS

8

Amerikos biznis 
streikuoja prieš 

valdžia

Valdžia atsakys 
kritikams

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 29. — Pranešimai pasie
kė kongreso narius, jogei pre- 

Rooseveltas užgyrė
PHILADELPHJAj ^gruo

džio 29. — Generalio šalies zidentas 
prokuroro iasištehtas Rtibėrt H. principe Borah-O*Mahoney bi- 
Jackson trečiadienį apkaltino lių, kurs reikalauja laišnių 
Amerikos stambųjį biznį su-!tarpvalstijincms korporaci- 
streikavus prieš valdžią tikslu!joms.
Naująją Dalybą likviduoti. c , . XT ' . ...

šį • kaltinimą pramonės kapi
tonams Jackson padarė Ame
rican Political Science Associa- 
tion suvažiavime Philadelphi- 
joje. Biznio tikslas, pasak Jack- 
sono, yra išlupti iš valdžios 
koncesijų, pasinaudojant pra
monės veiklos atslugimu.

“Jie nori”, pareiškė Jackson, 
“likviduoti Naująją Dalybą ir 
nusikratyti visa valdžios kon
trole jų inkorporuotai iniciaty
vai ir •aristokratiniai anarchi
jai.’ ”

šitokių 
atsakingi 
prastai
jiems tvirto pagrindo, ir daro 
juos tik rimtam reikalui esant.

griežtų pareiškimų 
valdžios atstovai pa- 
vengia, neturėdami

Senatorius Norris, adminis
tracijos šalininkas, patarė at
naujinti tyrinėjimą veiklos /va
dinamų lobijistų (įvairių inte
resų agentų) veiklą, kuri yra 
kreipiama propagandai prieš 
valdžios sumanymus.

Vidaus reikalų departamen
to sekretorius ' lokes pranešė, 
jogei jis kalbės per radio ket
virtadienį tema: Kas dedasi 
pas mus.

Iš viso to daroma išvadas, 
kad valdžios atstovai priėjo iš
vadą, jogei reikia pradėti ko
voti su propaganda ir atako
mis prieš valdžią.

Daugiau lietaus pra
našaujama šiaurės 
vakarų valstijoms
SEATTLE, Wash., gruodžio 

29. — Orą biurai, pranašavo 
daugiau lietaus Šiaurės vaka
rų valstijoms, kuriose trijų die
nų audra sustabdė keliones ir 
komercinį susisiekimą.

Portlande šiemet iškrito lie
taus 53.33 coliai. Tai yra re
kordas siekiąs net 1887 metus, 
kai lietaus buvo iškritę 54.17 
colių.

Seattle mieste liūtys užtvin
dė skiepus, sunešė tonus pur
vo į žemesnes vietas ir taįp 
perpildė srutų nuovadus, kad 
vanduo iš srutų skylių veržė
si paviršiun geizeriais.

11--Skolintojai suima 
Amerikos ukius 

i savo rankas

Sumušė C.I.O. orga
nizatorių

10,000 KALĖJIMUO
SE; 1,000 PASMER

KTA MIRTI

O. W. 
sumušė

asmuo

WASHINGTQN, D. C,, gruo
džio 29. — Jungt. Valstijų ag
rikultūros departamentas pa
skelbė duomenis, kurios rodo, 
kad privačios ir valdžios pini
gų skolinimo agentijos dabar 
valdo 28,145,000 akerių že
mės. ‘

f

1936 metais jos valdė 26,- 
139,000 akerių,: o 1935 metais 
— 24,469,000 akerių. Taigi kas 
metai į skolintojų rankas, par
eina daug maž po 2,000,000 
akerių žemės.

KANSAS CITY, Kas., gruo- 
džio 29. — Vietos ligoninėn 
trečiadienį buvo nugabentas

■ ,, C.I.O. organizatorius 
Penney. Jį skaudžiai 
nežinomi mušeikos.

Penney buvo tas
kurs Kansas mieste Fordo įmo
nėje suorganizavo automobilių 
darbininkų lokalą. Jis ir dq£ 
bartiniame šios įmonės streike 
buvo aktyvus darbuotojas. Dėl 
to, manoma, ir buvo sumuš
tas.

40 R H- — - - ’ —
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pta- 
našauja:

Daugiausia, apsiniaukę; vidu
tine temperatūra; vidutinio 
stiprumo pietų vėjai; saulė te
ka 7:18, leidžiasi 4:27 valan
dą.

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
29. — Jose Antonio Aguire, 
baskų valdžios Ispanijoje bu
vęs prezidentas' praneša, kad 
jis gavo žinių, jogei gen. Fran
co nužudė 147 baskus už išti
kimybę teisėtajai šalies vald
žiai.

Dar 10,000 baskų laikoma 
kalėjimuose. Tūkstantis jų pa
smerkta .mirti. Franco ruošia
si pradėti naujų areštų vajų 
baskų žemėje, pateisindamas 
savo žygį neva baskų užsimo
jimu sukilti prieš jj. *

Teruelyje lojalistai išmušė 
sukilėlius iš seminarijos. Suki- 
lėliai užsiliko tik dviejuose pa- .^7;^£]Lky- 
Štatuose. Vienas jų yra šv.'^ pakelti algaa t|J darbinin.

• kų, kurie dabar gauna mažes
nį atlyginimą, negu minimum

Kanadoje Įsakyta 
algos darbinin

kams pakelti
MONTREAL, Canada, gruo

džio 29. — Quebec provinci
jos Teisingų Algų Taryba iš-

HOLLYWOOD, Cal., gruod-(likus; rodo j 
žio 29. — Antradienį, gruodžio] plaukiančius Ų 
28, čia parodyta paveikslai, kaip 
japonų lėktuvai atakavo ir pa
skandino Amerikos laivą Pa- 
nay. .Dėl Panay paskandinimo 
buvo kįlęs rimtas 
tarp Jungt. 
nijos. .•

Paveikslus 
Panay laive 
tografas, Eric Mayell. Pilnesnį 
paveikslai, nutraukti 
Alley, yra pasiųsti į 
toną. 

/
Mayell nuotraukos

• * J J'krantą, o prie’jų/lovelių krin
tančias į vandenį japonų bom
bas. Krante matyti Panay iš
sigelbėjusi įgula męginanti pa
sislėpti nendryne, japonų lėk
tuvams vis dar mėtant, bombas 
į apielinkę, kurioje ajnerikie- 

1 čiai susirinko. -.
Kamera parodo plevėsuojan

čią Amerikos laivo vėliavą, ir 
kadangi Panay incidento metu 
oras buvo giedras, tai japonai 
lėktuvuose galėjo matyti Jungt. 
Valstijų vėliavą gan aiškiai. O 

tarp ko japonai kaipytik ir teisinasi
kita rodo amerikiečius šaudau- padarę ^klaidą, manydami, kad 
čius iš Panay į japonus ūžpuo- užpuolė kinų laivą.

konfliktas
Valstijų ir Japo-

nutraukė buvęs
Fox-Movietone fo-

Normano
Washing-

Lietuvos Naujienos
KAUNO MIESTO SAVIVAL
DYBĖJE ĮSIREGISTRAVO
JAU APIE 1,000 BEDARBIŲ

APIE 200 LAIVININKYSTES 
DARBININKŲ LIKO 

DARBO

KAUNAS. — Užšalus 
, visi laivai sustojo,

BE

Ncmu- 
o kar-

JAPONŲ PREKES NEMOKA MUITŲ 
KINIJOJE 

jį
Uostų pajamomis. Nemokėji
mas muitų reiškia nuostolius 
skolintojams.

Didžiausi skolintojai Kinijai, 
pirm prasidėjus dabartiniam 
karui, buvo anglai, amerikie^ 
čiai, franeuzai ir japonai. Šian
dien japonai atsiima savo sko
los dalį nemokėdami muitų už 
prekes. O kitoms šalims — ne
matyti atmok ėjimo skolų iš 
uostų pajamų; prie to, dar sun
kesnė konkurencija su japonų 
prekėmis.

SHANGHAI,' 
žio 29. — Vis 
prekių atgabenama į> Shajig- 
hajaus uostą, i. - Japonų prekės 
čia nemoka ('muitų. Tatai kelia 
susirūpinimo kitų šalių vertel
gų tarpe.
i Viena — be muitų Įgaben
tos japonų prekės daro skau
džią konkurenciją kitų šalių 
pirklybai, kuriai tenka muitai 
mokėti. Antra — š800,000,000 
Kinijos paskolos yra paremtos

Kinija, gruod- 
daugiau japonų

KINAI NAIKINA 
TSINGTAO PA

STATUS

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 29. — Matyti nusitarę ap
leisti Tsingtao uostą, trečiadie
nio vakare kinai » pradėjo jį 
naikinti. Jie išsprogdino tele
grafo kabelio < > ir - radio stotis.

1 Tokia buvo iki šiol kinų ka
riškosios vadovybės taktika ki
tuose miestuose, kurių ji nesi
tikėjo nuo japonų išgelbėti.

Ekspliozijos sukėlė didžiau
sią sąjūdį mieste, kur tarp ki
tų dar randasi apie 150 ame
rikiečių.

Du Amerikos laivai—Marble- 
head ir Pope — stovi Tsingtao 
uoste. Jie paims Tsingtao ame
rikiečius, jei miestid grūmos 
kautynių .pavojus.

Lėktuvas nukrito 
trys žuvo

Airija vadinsis 
“Eire”

DUBLIN, Airija, gruodžio 
29. — Iki šiol Airija anglų kal
ba vadinosi “Ireland”. Trečia
dienį airiai pradėjo savo šalį 
oficialiai vadinti “Eire”—gae- 
lišku žodžiu. ’

KAUNAS. — Gruodžio mėn. 
pradžioje Kauno m. savivaldy-' nu i 
bės Darbo biržoje buvo įsire- tu su tuo ir apie 200 darbinin- 
gistravę apie 600 bedarbių, o kų liko be darbo. Vienas kitas 
gruodžio 7 d. bedarbių registrą- darbininkas tikisi gauti darbo 
cija 300 pašoko: tą dieną įre- prie laivų remonto darbų, bet 
gistruota 861 bedarbis vyras kol kas ir remontai nedaromi, 
ir 176 bedarbės moterys, viso Kadangi atleistieji darb ninkai 
1,047 bedarbiai. Darbo biržoje sutaupų neturi, tai daugumas 
bedarbių rėgistravimas Hęsfft- JM Tengiasi stot prie viešųjų 

, darbų.-t— .----------- ;■ ; .
TELŠIAI TURĖS TCL1Ų”

KAUNAS. — Kadangi Telšių 
mieste atsirado labai daug pa
laidų ir nežinia kam priklau
sančių šunų, nes daigelis jų 
atsiranda po turgų atvykę su 
ūkininkais, kurie pridaro mies
to gyventojams labai daug ža
los ir dėl kurių yra buvę nema
ža nesusipratimų ir nemalonu
mų, tad miesto savivaldybė nu
tarė pasamdyti nuolatinį etati
nį šunų gaudytoją “Iclių”, ku
ris gaudytų ir internuotų pa'ai- 

LIMA, Peru, gruodžio 29. —Į dus šunis.
Kalėdų vakarą Cerro de Pascol 
apielinkėje įvyko žemės drebė
jimas, dėl kurio mieste Huan- 
cabamba žuvo 25 žmonės. Kiti 
pranešimai sakė, kad Oxapam
poj e žuvo 75 asmenys..

mas.
306 įsiregistravusių bedarbių 

yra su* didelėmis šeimomis, 429 
bedarbiai su mažomis ir 302 
bedarbiai viengungiai. Savival
dybė dabar yra galvosūkis, kaip 
tokią minią žmonių aprūpinti 
darbui, (k)

Peru dėl žemės dre 
bėjimo žuvo 100 

žmonių

Seniai — kariuome 
nei tarnauti

Klaros vienuolynas, o kitas - 
gubernatoriaus buvę rūmai.

Sukilėlių pranešimai sak°»’normos nusako. Be to, dabar- 
kad jų kariuomene slenka Pir* i j.jįdg algų minimum įsakyta pa- 
myn Teruehui išvaduoti. Ta- kelti nu0 5 iki 10 nuošimčių.' ; 
čiau jie nepasako iš kurios pu-. ‘ '
sės ta kariuomenė slenka. Be įsakymas palies apie 80 nuto- 
to, panašius pranešimus suki- šim&ų iš 670,000 provincijos 
lėliai leidžia jau per visą pas- darbininkų, jų tarpe 155,000lėliai leidžia jau per visą pas- darbininkų, jų 
‘ i. V moterų.kutinę savaitę

Trečiadienį suėjo 15 metų, 
kai Airija iškovojo nepriklau
somybę. Tą dieną paskelbta ir 
jos nauja konstitucija, kuri, 
pasak laikraščio “The Indepen- 

xdent”, gali* būti pavartota žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvei trukdyti bei moterų tei
sėms paneigti.

Nakties metu Parnell aikštė
je, ant Sinn Fein buveinės, bu
vo iškelta juoda vėliava—žen
klas, kad sinfeineriai neprita
ria naujai konstitucijai. O sin
feineriai buvo smarkiausi ko
votojai už Airijos nepriklauso
mybę.

•. ■ ■ • — ---------------------—. ’

84,000 kinai užmušti 
prie Nankingo

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 29. —r Japonų apskaičiavi
mais, mūšiuose prie Kinijos 
sostinės Nankingo ir Nankinge 
žuvo 84,000 kinų. Kiek kinų 
buvo sužeista, japonų rapor-

LIETUVOJE DAR TRŪK
STA SPECIALISTŲ

Lietuvos pramones- įmonėms 
dar trūksta Lietuvos piliečių 
specialistų, to. ėl jos g. una lei
dimus samdytis svetimšalius 
specialistus su sąlyga, kad per 
tam tikrą laiką pasiruoš savų 
žmonių svetimšaliams pakeisti.

Pastebėta, kad Lietuvos pra- 
jstaigųAUSTIN, Tex., gruodžio 29. nionės ar prekybos

— Amerikos Legiono Travis Į darbdaviai, gavę leidimų laiki- 
postas praėjusio antradienio nai svetmšaliui samdyti su są- 
vakare priėmė rezoliuciją, ku- iVga ruošti Lietuvos piliečius 
rioje akcentutojama mintis, jo- svetimšaliui pakeisti, Šios eą’.y- 
gei Amerikos piliečio gyveni- gOs dažnai napildo'fr Adminis- 
mas baigiasi, kai jis sulaukia (racijos Departamentui nurody- 
40 metų amžiaus. Tuomet, pa- tų kandidatų, kaip’if nemoko, 
sak rezoliucijos, šitokio žmo- o paveda jiems dirbti'kitą ko- * 
gaus patarnavimų nebereika- kį darbą ir tuo butlu * nutižen- 
lauja nė privati, nė valdžios 
pramonė.

Todėl postas reikalauja nors 
vienoje gyvenimo šakoje pa
likti vietos pagyvenusiems 
žmonėms. Jis pataria valdžiai 
išleisti įstatymą, kurs draustų 
verbuoti į kariuomenę .jaunes
nius nei 40 metų žmones.

Lietuvos piliečius

TOLEDO] Ohio> gruodžio 29. 
—- Trys asmenys paskendo 
Erįe ežere, kai lėktuvas, ku
riuo jie lėkė, nukrito į vande
nį. žuvusieji buvo: Nancy Ho- 
ward 42 ih.,_ Delbert Watkins j 
30 m. »ir Albert Anderson 45 nežinoma,
m. Lą|tuvoo pilotą s William So- Japonų prie Nankingo už- 
mogy išgelbėtas

gia svetimšalių sariidos* Įstaty
mui. Todėl VidausiRsikalų Mi
nisterijos Administracijos De
partamentas kreipėsi į atatin
kamus organus, kad pradėtų 
tikrinti, kaip darbdaviai pildo 
jiems nustątytą sąlygą mokyti 
Lietuvos piliečius svetimšalii i 
pakeisti.

Darbdaviai dar ka.r<tą įspėja
mi, kad tuojau susitvarkytų ir 

TryS KllbOS Ičktuvai ruo^Ų kandidatus svetimšaliui

sudužo
BUENOS AIRES, Argenti

na, gruodžio 29. — Trys Ku
bos lėktuvai, vizitavę Pietą 
Amerikos valstybes, nukrito 
žemėn netoli Cali, Kolombijojo. 
Septyni asmenys užsimušė.

pakeisti.
Tokie kand'datai svet’mšaliui 

pakeisti turi būti tik mokomi 
ir jokiam atvejui negali būti 
kitu darbu apkraunami.

Visi, kurie ate'tyje nesi’ai- 
kys įstatymo, bus baudžiami ir, 
be <to leidimas bus atšauktas 
dar nesuėjus leistam laikui.mušta 800 ir sužeista 4,000.i.

.„jy
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(Tęsinys)

-Rimtai kalbant

Maria F. YokubynienS

yvenimo Klaidos

kkrtą tas judėjimas vystosi ki
tokioje plotmėje, tai reikia ma
nyti, jog jis turės pasisekimo.

Dr. A. L. Graičunas

Ketvirtadienis, gr. 30, -1937

kai iš šio veikalo,—revoliuciją 
ar romansą?—lyg užmiršusi ke
lių minučių praeities nusista
tymą prabilo Milda. Zigmo 
krutinėję džiaugsmui Vietos 
truko, bet susikaupęs visu rim
tumu jis tarė
man patiko ir vienas, ir kitas, 
įdomi? matyti tie žiaurus vei
dai kurie pasiuntė tukstanČiilft 
nekaltų žmonių gelijotinon ir 
kiek aukų Francuzija sudėjo, 
kad iškovojus demokratiją...

—O aš visiškai nepakenčiu 
pertrauk-

tarė ji — ir pata- 
daugiau nelaimių

turi galvoje malo- 
to niekuomet neat- 
tarė Zigmas ir pa-

tų žiaurių vaizdų!
dama Zigmo kalbą, tarė Milda.

—Vadinasi, tamsta esi ro- 
manitikos šalininkė... pro danti^ 
kosdamas tarė Zigmas.

—Visai ne! Aš t.k myliu sek
ti gražius, širdžiai malonius, 
vaizdus.
• —Bet tai ne visai natūralu; 
gyvenimas juk įvairus viso
kiais, ne tik malon.ais vaizdais.

Milda tylėjo. Paskutinieji 
Zigmo žodžiai priminė jai jos 
gyvenimą ir jai pasidarė taip 
skaudu, kad ji neturėjo noro 
eiti į tolimesnią konversaciją 
su juo. Tuo tarpu jie priėjo 
Mildos namus. Milda ištiesė 
ranką.

—Ačiū — 
riu tamstai 
neieškoti...

—Tamsta 
numų... Nuo 
sisakysiu —
kėlęs jote ranką prie lupų švel
niai pabučiavo. Milda, greit ap
sisukusi, nuskubėjo prie durų 
ir jose dingo; o Zigmas lyg už
miršęs, kur randasi, valandėlę 
pasiliko bestovįs, akis įbiedęs į 
duris. J

—Ledai pralaužti — galvojo 
pats sau Zigmas, žingsniuoda
mas savo buto link. — Įdomi 
moteris; įdomesnė net negu esu 
girdėjęs ar tikėjausi... Milda, 
laiko negaišuodama pasiruošė 
miegui. Albino dar .nebuvo. Ji 
paruošė jo ir savo lovas, kurias 
skyrė tik vieno žingsnio tarpas. 
Ji apsivilko dangaus melsvumo 
naktiniais, kurie buvo nepa
prastai gražiai jos pačios išsiu
vinėti. Išpynė plaukus ir juos 
rūpestingai iššukavo. Atsigulu
si ji užmetė rankas už galvos 
ir susimąstė. Ji niekaip nega-

—Kaip keista — galvojo Mil
da. — Zigmas Švelnys nevedęs, 
bet jį dažnai galima matyti na
muose, teatre ir kartais gerojo 
samaritono rolėje... £tai /kad ir 
šį vakarą jis ją apsaugojo, jo 
žodžiais tariant, nuo' netikėtu
mų ir tuo pačiu metu jis pasie
kė namus anksčiau už Albiną, 
kuris žino, kad jo k ūkia, /ilgi
si ir rūpinasi jo žmona, jo su-i 
nelis... Savo elgesiais jis-nueina 
taip toli, kad kiti priversti rū
pintis jo žmonos a’psauga. 
čia Milda pajuto savo kritinė
je apmaudą ir gėdą. Gėdą dėl 
savo vyro elgesio ir berupestin- 
gumo savo šeimos reikalais. Ir 
vėl iš naujo Milda bandė ieško-; 
ti kokios nors išeities iš tos: 
■nesuprantamos, jų šeimą sle
giančios, padėties. Bet juk ji 
jau viską bandė; o Albinas, it 
nepagydomas ligonis, brenda 
kas kart gilyn ir gilyn; visai 
neatsižvelgdamas į gyvenimo 
eigą ir nepažvelgdamas į praei
ti... Į tuos prižadus, kuriuos pa
darė Mildai, nei į tas pareigas, 
kurios kiekvienam vyrui ir tė
vui privalomos. Ji sunk’ai at
siduso ir bandė išmesti visas 
mintis iš jos galvos ir užmigti.- 
Laikrodis išmušė pusę pirmos 
po pus aunakčio, kai Mi da dar 
vis klausydama ar Albinas ne
pareina — Žengs į sapnų kara
liją...

Vasara tais metais buvo la
bai graži, šilta ir saulėta. Dar
žovės ir gėlės gražiai augo ir 
žydėjo.

Milda atsikeldavo anksti ir 
basa eidavo į daržą. Vaikščioti 
po rasas basai, tai buvo jos y- 
patybė. Milda išravėdavo pikt
žoles iš gėlių ir jas priraišyda
vo. Rytas Mildai taip greit pra
bėgdavo, kad ji nejusdavo kaip 
aštunta valanda ateidavo ir jos 
mažytis sūnelis, linksmas, grei
tas, išskėstom rankytėm, atbėg
davo ir puldavo į jos glėbi, sa
kydamas: — Labas rytelis ma
myte! Morta prašė pasakyti, 
kad jau pusryčių laikas.

(Bus. daugiau)

Sumažėjo aiitomo 
kilių pirkimas

Apiplėšė našlę
Mrs. Jane Ken^edy, 55 m., 

advokato našlei, einant namo 
5040 Washingiton Blvd., p’oši
kas pritikėjęs pastvėrė jos pi-

lėjo atsikratyti minties apie tąiniginę ir pabėgo. Piniginėj gi 
švelnų, švelniausi jos gyveni- buvo $58 pinigais ir $1,000 
me, jos rankos pabučiavimą... brangenybėmis.

PASITIKIT NAUJUS METUS
pas

PRUDENCIJĄ ir JUOZĄ RACHUNUS
Penktadienį, Gruodžio-Dec. 31 d.

Bus geri muzikantai ir skanus užkandžiai veltui- 
Mes kviečiam visus savo draugus, kostumerius ir pažįs

tamus linksmai pasitikti naujus metus pas mus.
Prudencija ir Juozas Rachunai

AUDITORIUM TAVERN
3137 So. Halsted Street Tel. Victory 6172

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BĄRGENAS 
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE 

GILIUKO PENKTALIENI TIKTAI 
DRĖGNI PLOVINIAI VIRŠ TO A«

Už 10 ŠVARŲ ‘ *tU SVAR.
Išgaruodinti Drėgni Ploviniai

GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE SLAPI • LIUOS1 — NE SUSUKTI 
MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 71/' KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY CO.
TELEFONAI: I^afayette 9211. Priemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700

MUMS MALONU PRANEŠTI
75-KJŲ METŲ SUKAKTUVES

CENTLIVRE BREWERY
, PABANDYKIT MUSŲ .

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ”
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINI JUBILIEJŲ

Gauti šį Speciali 6 Menesių Senumo žiemos Alų šventėms palaukit 
PULLMAN 9?00 

RITZ DIST.CO.
10411 S. Michigan Avė. J. K. Sharkey, Mgr.

Petras Pirmasis ir Katrė, kuri iš paprastos tarnaitės 
vėliau tapo cariene Katre Pirmąja. Tą veikalą galima į 
pamatyti Sonotone teatre.

Gruodžio įpėn. iki 
Cook kauntėj buvo 
tįk 4,753 automobiliai, 
pernai tuo pačių Jlaiku buvo 
parduoti 8,389 .automobiliai, o 
užpernai — 6,631 automobiliai.

Bot visgi šiemet per visus 
metus daugiau automobilių par
duota Cook kauntėj, negu ku
iliais kitais metais.

Mrs. Aneli a K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Westem 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namao- 
se ar ligoninėse,

eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mą j dovanai.

Kalėdų 
parduoti 
kuomet

duodu massage-8ąW SOUTH CLAREMONT AVĖ

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

BOSELAND—CfHCAGt). ILL 
Tel. PULLMAN 1193-827'<

Ofise T«L Virgiui* 0034 
RwMence Tel. BEVERLY 8244 - 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

įuo 2—4 Ir nuo 6—8 vai vakar* 
Rezidencija:

Pi pigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
Iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v p. p.

—r

Nedalioj pagal su tartį

u— I į,i,IMU        f

KĄ ŽMONES MANO j
•. U 3V P . !.d

l^etuvęje gyvuojančia' ftos rū
šies draugija. .... j

Kiek galima spręsti, Lietuvo
je etinės kultūros draugija pra
deda pri,

Dirbkime sistema 
tiškai
norime pasisekimo, 
dirbti sistematiškai.

mes turime turėti

Jei mes 
tai turime 
Pirmiausia 
planą. Tą planą turime apsvars
tyti, tinkamai išgvildenti ir jo 
trukumus pataisyti. Tik tada: 
j-au galime jį vykdyti gyveni-, 
man. Taip veikdami mes galime 
tikėtis ir pasisekimo.

Jau gana nuo seniai buvo mė
ginama Jaisvamanybė praplėsti 
tarp Amerikos lietuvių^ Faktiš
kai trimis atvejais buvo bando
ma išvystyti masinį laisvama
nišką judėjimą. Tačiau nė kar
tą nepasisekė. O nepasisekė to
dėl, kad nebuvo tvirto pagrindo 
padėta. Be to, pĄts judėjimas 
nebuvo susijęs su gyvenimu.

Reikia turėti gaivoje tas fak
tas, jog kiltį kųlWros^pj: 
žmogus gali ^tWT^ 
kasdieninis gyvenimas 'yra ap
rūpintas. Vadinasi, kai jis bent 
maždaug sutvarko savo ekono
minę būklę. Kada žmogus yra 
sotus ir jo rytojaus diena aprū
pinta, tąsyk susidaro palankios) 
sąlygos kultūros dalykais susi
rūpinti. Žmogus tada gą'li galvo
ti, gali stengtis suprasti gyve
nimo raidą. Būtent, jis ima ieš
koti priežasčių, kodėl pjr š ml- 
mečiūs samanotose bakūžėse gy
veną žmonės buvo pavergti fi
ziškai ir dvasiškai bei visokiais 
judais išnaudojami.

Lietuviai neišvengę to likimo. 
Per šimtmečius jie vergavo. Ne 
tik fiziškai jie buvo pavergti, 
bet ir dvasiškai. Kunigams rū
pėjo ir šiandien dar ' teberupi 
laikyti liaudį tamsoje ir prieta
ruose. Mat, juo liaudis tamses
nė, juo jiems, geriau. Tuo atveju 
jie nekliudomi gali išnaudoti 
amsius žmones, baugindami, 
uos visokiais baubais.

Bet štai atsirado žmonių, ku
rie pradėjo vesti kovą su prie- 
a'rais. Lietuvių itarpe ta kova 
š pradžių prasidėjo Amerikoje, 

o vėliau 
Susirėmė 
pasakyti, 
manomai 
be jokio mokslo lietuviai laikėsi 
kunigo skverno įsikibę ir visais 
oudais vengė su laisvamaniais 
susidurti. Maža to, juos dažnai 
sukurstydavo prieš laisvus žmo
nes. x

Iš viso tenka pasakyti, jog 
misvarpaniškas judėjimas nebu
vo sistematiškai varomas. Nieko 
tad nuostabaus, kad jis ir nepri
gijo. Vėliau buvo sumanyta or
ganizuotai veikti, vienok ir čia 
pasisekimas buvo nekoks. Vie
na, truko žmonių, o antra, pati 
■a'lsvamanybė kažkaip buvo nuo 
gyvenimo atitraukta.

Pagaliau prieš Įdek laiko vėl 
gimė sumanymas orgsn’zuoti 
laisvamanius. Tačiau šf kartą 
vis'žts reikalas jau kitaip tvarko-* 
mas. Liko suorganizuota Lais* 
vamanių Etinės Kultūros Drau
gija, kuri jau turi kelis sky
rius. Toji draugija stengiasi 
glaudžius ryšius palaikyti ir su

•įi. Pritarimas jai 
žmonėse yra gana didelis.

Amerikoje Muj'aU pagrindais 
suorganizuotas laisvamanių ju
dėjimas irgi lyg pradeda atgy
ti. Tatai liudija,, kad. įr neseniai 
įvykusi Roselande etinės kultu- 
_os skyrių konrerencija. Tas 
faktas, kad toje konferencijoje 
Iš kelių miestų dalyvavo dele
gatai, aiškiai rodo, jog laisva
maniškas judėjimas vis dėlto 
randa pritarimo. Ir kadangi sį

pęrsiibetė į Lietuvą, 
dvi jėgos. Ir reikia 
jog pradžia buvo neį
sunki. Neišlavinti ir

3.

Atyda!
ŠALČIO 

LIGONIAI
Neleiskit paprastam šalčiui į jus 

-lįsti. Veik pirmam ženklui pasiro
džius. Mėgink /M-K aukštai koncen
truota skystą vaistą Nuo šalčio, 
atsišaldymo kosulių,’ krutinės slogų' 
ir bronchiolių erzinimų nieko nėra 
taip gero kaip ,M-K. Baisiosios 1918 
metų influenzos epidemijos metu 
M-K formula įgijo nemarios pagar
bos.

M-K privatus žymaus Illinojaus 
Daktarų receptas, kurs turi vienin
telį tokį rekordą, per 18 savo prak
tikos metų “nenustojo” plaučių by
los. Jus nusistebėsite kaip greitai 
M-K padės sušvelninti įdegtus audi- 
niusj užkietėjimą, nuramins karšti ir 
atneš pagelbą nuo šalčio, persišal
dymo kosulio. Vais
tininkai parduoda 
su tikra pinigų grą
žinimo garantija.

; Įsigyk M-K šian 
dieni

JIEOAHO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDQJIMq j§TĄJGA

AMbulanCF--
, DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
460$'-0,7 So. Hermitage Avė. . 
4447 South Fairfield Avenue

. Tel. I,A h AYETTE 0727
... ........ . .................. ..... .. m i—. i»ii ............. > ii..................mm......................................

1- _ i ■. ,-^,4 koplyčios visose
<Č3-T. Chicagos dalyse

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
ofisas-—127 N. Dearborn St. 
143,1-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 ikf 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephonet Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. Rockwell St.
Tėlephone: Republic 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
8395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

* Pahedglį;; Utąminkč iŲ Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

A. Montvid. M. D
West Town State Bank Rldg, 

2400 WĘST MAVISON STREET
Vai. 4 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Sefeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai- puo 2 iki t v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais . ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

’ 4------------------------------------------------

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* " r Ofisą# ji r Rezidencija
3335x Še. .Halsted • St,į

* ™HTCAGO, ILL.

Klausykite musų Lietuvių radio /programų Pirmądienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W H. F. £./stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIM1ERAS.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadieni.

Laidotuvių Direktoriai

<7

NARIAI
Chieagps,

Cicero
Lietuvių I 

/Laidotuvių .1 
Direktorių ’ 
Asociacijos '1

Ambulance 
I'atarnavi- 

l mas Dieną 
■ ir Naktį

V TURIME
F KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

gtoslogų (v akacijų)
Tai gera Kblėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĘL1OJ nuo 10 ryto iki 12 pietų
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirn^a

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589. ,

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

P. J. RIDIKAS
3354 JSo. Halsted Street Bpulevard 4089

r._^.1 ■ ■■! i ,, | i 1 , .................... ....  4,'.—.....

I. J.ZOLP Phone Boui. .5203
■1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

’ A / S; M. SKUD A S
718 West J/8th Street Ph

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas -Akis 
Ištaiso.

Ofisąs ir Akiniu Dirbtuve 
756 VVest 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

Phone Monroe 3377

. S. P. MAŽEIKA . Yard« 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23.^d piace Phpne Caual 2515

- ■ .S!-.lWn,<>" “70
JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS'

4704 So, Western Avė- .' " . Phone Virffinia 0883
■ ................ 'i......... r..." ——r—* 111 . ..........................................O* < W"

? ; J. LIULEVIČIUS
4348 So- California Avenue Phone Lafayette 3572

.   ■■■■>■*>» <I|    1.1 I ■ I * 1^1—!■    II I I I y III ■ Iiaifc • ■ ■■■■ ■ n « x

A MASALSKIS''
3307 Lituanlca Avenue Phone Boulevard 4139
■■U-.. r-l <■ l| /l I' »!■',' ■ .«II. !,I» l»|iiill 'I f —»«' " llllii.l'l

Ą. PETKUS
6834 Sb. Western Avė
1410 Sbuth 40itt,!Gourt

Phonfc Grovehili 0142
CĮicero . Phone Cicero 2109

LIETUVIAI
' GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
t Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ik chirurgas

2201 West 22nd Street
Valandos: juto 1-^3 ir

; Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Res. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Got. of 3$th and Halsted Sts, 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:8P 

Nedaliomis nagai sutarti
Res. 4910 SO. MICHIGAN BLVR 

TeL Kenvrood 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas llga^ 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
SIUS “ J “ V “ " -1-
tros

metodus X-Ray ir kitokius ele- 
prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7?3Q vai. vakaro

Tel. CanaI 3110 
'Rezidencijos telefonai: 

Superior 8454 ar Central 7464

1034

Dr. Charles Segal
v OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO BALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaj. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki L? 
valandai dieną. ,

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone I’LAZA 2400

Garsinkites “N-nose
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ICLEVEL AN DO ŽINIOS 1
z .

SĖKMINGOS PRAKALOŠ. — KALBAMA APIE SO
CIALISTŲ KUOPOS ORGANIZAVIMĄ. — DIDE
LIS AČIŪ. — ŽADA CLEVELANDE APSIGYVEN
TI KLIMIENĖ. — LŪŠNŲ NAIKINIMO KLAUSI
MAS.

Prakalboms praėjus
Clevelande pažangieji lietu

viai pradėjo sueiti j geresnę vie
nybę ir kristalizuotis bendram 
veikimui. Tatai ypač paaiškėjo 
gruodžio 19 d., kai A. L. Kon
greso komitetas surengė bend
ras prakalbas, šio parengimo 
vyriausi kalbėtojai buvo Dr. P. 
Grigaitis ir F. Abekas. Nors 
musų “ordinuotas” kavalierius 
ir stengėsi visais budais tam 
parengimui pakenkti, tačiau jo 
pastangos niekais nuėjo. Publi
kos gausiai susirinko prakalbų 
pasiklausyti. Visiems buvo įdo
mu patirti apie tai, kas dabar 
dedasi Lietuvoje. Labiausiai 
žmones įdomauja politiški Lie
tuvos įvykiai. Vadinasi, kokią 
valdžią turi musų užjūrio bro
liai.

Buvo garsinta', kad prakalbos 
p-asidės apie antrą valandą po
piet. Ir apie tą laiką žmonių 
prisirinko pilną svetainė. Tikrai 
labai seniai tiek daug žmonių 
bebuvo prakalbose dalyvavę. Y- 
pačiai per paskutinius kelerius 
metus. A/trodo, kad clevelandie- 
čius labiausiai sutraukė P. Gri
gaitis, kuris labai retai čia ts- 
a t si lanko.

Susirinkimą atidarė ir tvarką 
visą laiką vedė S. Mažanskas, 
darbštus vietos veikėjas ir kon
greso vice-pirtnininkas. Jis pa
sakė įžanginę kalbą, p’ačiai nu
šviesdamas tos dienos reikšmę. 
Po to jis pristatė kalbėti komi
teto pirmininką S. čerauką. Pa
starasis trumpai papasakojo, 
kas komiteto jau nuveikta iri 
kvietė visus vietos lietuvius pri
sidėti prie bendio darbo. Iš vie
tinių kalbėjo dar J. Mažeika', ku
ris labai daug prisideda prie ko
miteto palaikymo. Kalbėjo jis 
daugiausia apie vietos fašistus, 
o ypačiai Karpių, kuris tik de
moralizuoja vietos lietuvius ir 
kelia tarp jų nesantaiką. Tam 
kavalieriui jis nepasigailėjo pi
pirų.

Labai gražią ir įspūdingą kal
bą pasakė F. Abekas. Jis pla
čiai papasakojo apie Smetonos 
valdžios veikimą ir kaip Lietu
vos žmonės yra persekiojami. Jo 
kalbą susirinkusieji su atsidėji
mu išklausė.

Čia buvo trumpa pertrauka, 
o paskui liko išpildyta' jnuzika- 
liška programa. Dainavo visų 
clevelandiečių mėgiamas daini
ninkas Julius Krasnickas ir p-

[ACME-NAUJIDNŲ Foto]

I?. K. Burlew, kurį preziden
tas Roosevelt nominavo pir
muoju padėjėju yidatfs . rei
kalų sekretoriaus. Jis užims 
vietą mirusiojo Theodore A. 
Nalters.

lė Sofija Kučinskaitė. Abu dai
nininkai yra' labai populiarus 
tarp clevelandiečių it dažnai da
lyvauja įvairiuose parengimuo
se. Kaip ir paprastai, jie tiek 
publikai patiko, kad net nuo 
ecenos nenorėjo jų paleisti. A- 
kompanavo jiems mėgiama mu
sų pianistė p-nia Aldona Wilke- 
lis.

Po muzikaliu programos nu
merio J. Jarus pasakė keletą 
žodžių apie Lietuvos Kultūrinio 
Darželio reikalus. Savo kalboje 
jis prisiminė, jog darželis dar 
turi nemaža skolos ir prašė au
kų. Publika suaukojo darželio 
naudai $10.42.

Pagaliau atėjo eilė P. Grigai
čiui kalbėti. Publika pasitiko jį 
su didžiausiu entuziazmu. Gri
gaitis kalbėjo geroką valandą ir 
nušvietė pasaulio būklę ryšium 
su Lietuvos reikalais, šiandien 
pasaulio situacija yra' tokia, jog

UNIVERSAL
FOOD STORES ★-Z r «
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KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 VVEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS
Ketvirtadienį ir Penktadieni — Gruodžio 30 ir 31 dd.

BIG HIT

MILTAI
241Z sv. 7Qp • 5 sv. 4QC/2 maiŠ. 1 maiš. IvU

įSelkirk Bartlett

GRUŠIOS
Nugget

Volano

PYČĖS
B.Table Chann G.

(Pilnų Grudų)
CORN 2 N£.i 25c
Ark Special

Spinach
2 No. 2% OEr 

kenai

Universai Fancy

Žirniai ir Morkos.
Universai Fancy Select

Sugar Žirniai

ADAM’S APPLE
APPLE SAUCE

STOOP’S FANCY
TOMATO JUICE

3 No. 2 kenai 25c

21 No. 1
• kenai

S 21 No. 1
1 kenai

2i No. 1
1 kenai

UNIVERSAL 
(Country Gentleman)

CORN 2 kNc°J
UNIVERSAL

25c

25c

25 c

Tomatoes
2 No. 2V2 07p

kenai fc f U

No. 2 
kenai fc ■ v

2 No 2 27c " kenai fa I v
Milkas

3 aukšti kenai 21c

UNIVERSAL 
CARNATION 
BORDEN’S 
PET

WILSON’S TYRUS PAKAI

Taukų
2 1 sv. pakai 21c

?iilsbury Pancake

Miltai
Universai Pancake

Syrup
Kellogg’s
Corn Flakes
Kellogg’s Pep

2 1 Vi sv. 
pak.

2 22 unc. 
džar.

jĮUG HIT
■Tomatoes

UG HIT
^■E. J. Žirniai

Universai

19č Catsup
UNIVERSAL (PUSĖS)

PYČĖS .

No- 2 27r kenai t ■

No. 2.
kenai t ■ I*

unc. būt. 2502 14
2 8 unc. būt. 190

19c unc- 9 R rkenai

3 maž pak 1 
ar 2 did. pak. 1

2reg.
pak.

23c 
23c

PAUL SCHULZE BISCUIT CO.

2 Rk’ size 100 
rUH)X 2 25c.Psize 250 

pak.

Rinktiniai Senvičiai .... sv. 25c
CheeZEES........4 unc. pkg. 10c

• . . . . - . ■ ■ ’ ■ 5 ■

negalima kalbėti apie vieną ko
kią valstybę, nepalietus kilų.

Apibudino Lietuvos praeitį: 
kaip karo metų Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, kokiais pa
grindais ji tvarkėsi ir kokia vaiz
džia yra dabar. Nurodė kalbė-. 
tojas, kodėl Lietuvai turėti de
mokratišką santvarką yra ti&c 
sioginis išrokavimas. Faktas, 
juk yra tas, kad ir Šiandien Lie
tuvos draugai yra demokratiš
kos valstybės. Tuo tarpu tokia 
Vokietija, ir pusiau fašistiška 
Lenkija tik tyko Lietuvą pra
ryti.

Dabartinė Lietuvos valdžia 
dažnai mėgsta pasigirti tuo, kad 
štai per paskutinius keletą me
tų liko padarytas labai didelis 
progresas. Tai, pareiškė kalbė
to jas,~‘y ra vien tik tuščias pasi
gyrimas. Lietuvoje * padarytas 
progresas nėra jokis Smetonos 
nuopelnas. Per tą laiką i? visas 
pasaulis padarė nemažą progre
są, tai šiuo atveju Lietuva irgi 
negalėjo atsilikti. Faktas tačiau 
yra tas, jog Lietuva butų galė
jusi padaryti dar didesnį pro-' 
gresą, jeigu ten gyvenimas ne
būtų varžomas, jeigu žmones 
turėtų daugiau laisves.

Grigaičio kalba žmonėms la
bai patiko. Nors ji ir ilgokai 
truko, bet susirinkusieji ją iš
klausė su didžiausiu susidomėji
mu. f 

f

Kalbama apie socialistų 
kuopos steigimą 
' rDar Grigaitis nebuvo išvažia

vęs, o jau daugelis pradėjo kal
bėti apie7 tai, jog musų koloni
joje butų pravartu įsteigti sp- 
cialistų kuopą, kuri galėtų ne
mažai prisidėti prie išjudinimo 
veikimo. Kai nėra organizacijos, 
tai nėra lengva ir veikti.

Reikia tikėtis, J’og tas suma
nymas netrukus ir dus įgyven
dintas. šiaip ar tąįp, o pas mus 
tokių žmonių, kujrię socialisti
niam judėjimui praaria, yra pu
sėtinai, daugi Ąp :

Grįžtant prią prakalbų tenka 
pasakyti, jog jos 'visais atžvil
giais pasisekė. Išlaidoms pa
dengti buvo surinkta apie 'aš
tuoniolika dolerių^

Šia proga noriu tarti didelį a- 
čiu salės direktoriams, nes jie 
rengėjams buvo' tikrai draugiš
ki. Mat, direktoriai daugiausia, 
yra' pažangus žmonės, tad ir į šįf 
parengimą žiurėjo palankiai.

Padėkos žodis
Aš įtariu nuoširdų ačiū “Nau

jienoms” už gražią dovaną (ra
šomą plunksną). Tą dovaną vi
sada prisiminsiu. Tai tikrai bu
vo man malonus siurprizas.

Sveikinu
šio skyriaus vardu sveikinu 

visus * “Naujienų” bendradar
bius, visą štabą ir visus savo 
kolonijos lietuvius, kuriuos tik 
galiu pasiekti. Sveikinu ir lin
kiu linksmų ir laimingų Naujų 
Metų. Linkiu ir trokštu, kad ki
ti metai butų daug laimingesni 
darbo žmonėms nei šie buvo. 
Taip pat kviečiu yisus į įtaiką 
platinti pažangiąją spaudą.

Viešnia iš Philadelphijos
- Iš Philadęlphijos Kalėdų šven
čiu proga atvyko p-ia Elena 
Grigutė-Klimienė, kuri iš pro
fesijos yra' slauge.

P-ia Klimienė yra kilusi iš 
Clevelando. Kiek teko patirti, 
netrukus ji rengiasi Philadelphi- 
ją apleisti ir* apsigyventi Cle- 
velande.

Reikia vieno milijono 
dolerių

Jei Clevelando miesto valdiki 
galėtų sukelti vieną milijoną do
lerių, tai tąsyk fėderalė valdžia

griautųjų lūšnų • vietoje butųprisidėtų su aštuoniais milijo
nais. Tie pinigai butų sunaudo- statomi nauji ir moderniški na- 
ti viešiemsiems darbams. Bū
tent, nugrioyjnui lūšnų. Nu-

mai.
jonas Jarus

VE) KATA
! / '

Užsilaikyk 
su 

MALVAZ

'**■««

Ir Grožis 
populiarumas) 

eina ranka rankoj
Kaip daug1 tikrai gražių moterų žinote es

ančių menka sveikata? Nieko arba labai ma
žai. Gera sveikata yra tikro grožio pamatu. 
Menka sveikaa, energijos stoka dažnai iš
čiulpia spalvą ir skaistumą iš normaliai pa
trauklaus asmens — vyro ar moters —seno 
ar jauno.

Geresnė sveikata reiškia geresnią išvaizdą 
ir asmenybę. Pradek šiandien savo natūralų 
gyvumą budavoti. MALVAZ teikia atsakan
čius, maitinančius elementus spalvos ir vi
taminų formoje — tai populiarus budavoto- 
jus — mėgiamas tų, kurie yra nusilpę ir leng 

vai pavargstą — vyrų ir moterų, ku- 
' rie kenčia nuo įveiktų nervų, be

miegės naktų, svorio netekimo ir 
gyvumo stokos.

Užsakyk MALVAZ kartoną šian
dien. Jūsų patenkinimas užtikrintas 
visais atvejais. Jeigu jus nebūsit pil
nai patenkinti, išgėrus kelis bute
lius. jus galite atgauti pilnai, ką bu
sit įmokėję.

24 butelių kartonos — $2.75 
50c Krutinama ui. tuftčhiH

12 butelių kartonas — $1.40 
25c Krutinama ut , tuftčIUH 

MALVAz daro Mcrtiarcli Beer 
aludariai

SI, Gluctujfr Pitone Gcatal 6500-

DIDELES NAUDOS NAUJŲ METŲ 
VAKARO ŠOKIS

Ateik ir atsivesk savo draugus. Šposų bus ganėtinai , 
kiekvienam. Šok prie tos puikios muzikos ir ritmos.
Jei jus norit džiaugtis maloniu laiku, tai pasirinkit 

ST. CHARLES, ILLINOIS SAVO SUSTOJIMO VIETA 
DOVANOS IR GEROS SĖDYNĖS

Gruodžio 31, 1937 Pearson’s Hali
East Main St., St. Charles, III. (

. . Pradžia 8 vai, vak. Įėjimas ,35c.

NAUJŲ METŲ SUTIKTUVIŲ P ARE 
įvyksta gruodžio 31 dieną '

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus į šią parę, kur bus 
veltui briedžio skanus užkandžiai. Gros gera muzika ir 

visi linksminsimos ir turėsime good time.

Kviečia Savininkai Paul ir Carrie Ambrose
1843 SO. HALSTED STREET

Tel. Monroe 5533

SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis .r . ’
‘‘NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

, blanką ir būt jos skaitytoju.
1—• r • • ■' ■' ■ ■ ---------------------------- ------------ , • i ' ■ i

“NAUJOJI GADYNE”
220 Lėonard Street, Brooklyn, N. Y.

E

Super Suds
Octagon Chipls
Crystal White
Toilet Soap

■ '■ 1 ■■■"■ i LT

Sunkist Grandžiai 
(red) q reg. j>j-_Sunkist Grandžiai 
(i>ox) 4 size “2® Jonathan Obuoliai lge. ■! Op 

SiZe v Puikus Obuoliai
4 už 170 Head Lettuce

(176) tuz. 290
(216) tuz; 20’0

6 sv. 25^
4 sv. 25c
2 13c

M. BERTASH 
Pristato i Valgyklas Visokios nj- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTOKY 2031-2

Pirkite savo apielink-ės 
krautuvėse

* > ' ‘ < n t

Gerb. Administracija: * s
, Čia prisiunčiu ............ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
Vardas ................. ..............................................................
Numeris ir gatve
Miestas ir valstija 

rV. . ./V. i ; '

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

ĮSTAIGĄ
Jūsų Draugas Žydukas

NATHAN KANTER

Mutual Liąror Co.
4707 So. Halsted St

PHONE YARDS 0801

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam i Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių.

• Savininkai J. D. GRYBAS
3267 S. lialsted St.

Tel. Calumet 7937

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

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

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

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas —

• Edv.'Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.
- . : - 1 * 1

INSURANCE
. (APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

.4*. gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po

Full -f lavored

—perfect 
for cookingl

* Kraft American has a mellow, 
full-flavored riehneM that makea 
it perfect fote sandwiches. And for 
cooked diahee y ou can depend on 
this American Cheeao to mėlt 
perfectly.

Garsinkitės “N-nose”
% 1 , d* • f ' ., • . ., J

• v ’ % :

•a- tJ ’•. ’ •* J,"* ■
•
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Nawe 

PubBshed Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub, Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

$8.00
___ 4.00
___ 2.00
__ „ 1.50
----- .75

Nauja Airijos konstitucija

Subscription Bates:
$8.00 per year in Canada .
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year In Chicago 
3c per cjopy.

Entered as Second \Clas» Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of/Chicago, I1L under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakomo (rainai
Chicago j e — paštu:

Metams_______________
Pusei metų s____________
Trims menesiams 
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija _8c
Savaitei 18c 
Mėnesiui __ __________ 75ę

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams
" Pusei metų *•*»*••••*•* 

Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams ................................... . $9.00
Pusei metų ..... 4.00
Trims mėnesiams ---------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.*

$5.00
2.75
1.50
1.00

. .75

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

Vakar įėjo galion naujoji Airijos konstitucija. Ji 
panaikino valstybės vard^,- kuris buvo vartojamas per 
15 metų, ir nuo dabar tas kraštas vadinsis jau ne Lais
va Airių Valstybė, bet “Ęire” (Airija).

Ragai naujųjų konstitucijų Airija turės prezidentų, 
renkamų visuotinu balsavimti 7 metams“, ir parlamentų, 
susidedantį iš dvejų rūmų — atstovų buto ir senato. De 
Valera buvo senatų panaikinęs. . ,

Bendrai galima pasakyti, kad Airi jas padarė dar 
vienų žinksnį tolyn nuo Anglijos, į visiškų nepriklau
somybę.

—

Am. lietuviai kunigai nutarė boikotuoti 
Lietuvos valdžią 

v

pateko Kunigų 
lietuviams kuni- 
bendradarbiavi-

Į “Naujienų” Redakcijos rankas 
Vienybės aplinkraštis, kuriame visiems 
gams Amerikoje patariama nutraukti 
mo ryšius su dabartine Lietuvos vyriausybe, su jos at
stovais užsienyje ir su tomis srovėmis išeivijoje, kurios 
pritaria Smetonos valdžios politikai.

Po aplinkraščiu pasirašo Kunigų ' Vienybės centro 
viršininkai: kun. Jonas Balkunas — pirmininkas, kun. 
Kazimieras E. Paulonis —• sekretorius, ir kun. Jonas V. 
Vaitekūnas — iždininkas.

Priežastis, dėl kurios ta kunigų organizacija atsi
stojo piestu prieš Smetoną, yra ta, kad, priimant nau
jąjį Lietuvos Universiteto statutą, nebuvo duota Teolo
gijos fakultetui tam tikrų privilegijų, kurių vyskupai 

. reikalavo.
Apie vidurį šio mėnesio viename Naujosios Angli

jos mieste suvažiavo Kunigų Vienybės centro valdyba 
ir laikė posėdį, kuriame buvo nuthrta remti Lietuvos 
vyskupų reikalavimą, kad Universitete butų paliktos 
plačiausios teisės “dieviškų mokslų” (Teologijos) sky
riui, — o jei ne, tai, girdi, “katalikų visuomenė” bus pri
versta Lietuvos valdžią boikotuoti. Dabar kun. Balku
nas, matyt, gavo pranešimą iš Kauno, kad ne visos vys
kupų pretenzijos yra patenkintos, ir todėl Am. kunigų 
komitetas ryžosi savo grasinimą įvykinti.

Minėtame aplinkraštyje sakoma:
“Iš aukščiau minėto aišku, kad katalikų teisės 

pažeistos. Mums belieka duotą žodį išlaikyti, t. y. su 
Lietuvos vyriausybe ir jos atstovais nebendradar
biauti, kartu ir su ta išeivijos dalimi, kvmi jai pri
taria.”
Toliaus tas aplinkraštis šaukia “gerbiamus konfrat- 

rus” (t. y. kunigus) tuoj aus pradėti steigti “bendrą ka
talikų frontų”. (Rytoj įdėsime “Naujienose” ištisą ap
linkraščio tekstą.)

Nėra jokios abejonės, kad šita Amerikos kunigų 
akcija buvo inspiruota Kaune. Lietuvos klerikalizmas 
bando, su pagelba Amerikos klerikalų, paklupdyti tauti
ninkų valdžią.

Gąsdinimo keliu Lietuvos klerikalizmai yra išgavęs 
iš tautininkų tokių privilegijų, kokių neturi jokia kita 
visuomenės dalis. Bet jisai nepasotinamas. Jisai reika
lauja daugiau ir daugiau.

Pavojingas konfliktas Paryžiuje
Francuzijos sostinėje Paryžiuje darbininkų sąjun

gos paskelbė generalinį streiką visose viešojo aptarna
vimo įmonėse, kurios apima vandens, gaso ir elektrikos 
tiekimą, požeminius traukinius, busus, atmatų pašalini
mą, ligonines ir viešosios labdarybės įstaigas.

Tai yra be galo rimtas žinksnis. Tokiame milžiniš
kame (Jidmiestyje, kaip Paryžius, sustabdyti komunika
ciją ir elektrikos jėgą, atimti gyventojams ^viesą ir van
denį reiškia ne tik milionams žmonių užtraukti didžiau
sių nepatogumų, bet ir pastatyti r pavojų jų sveikatą ir 
gyvastis. < ' )

Nežiūrint, kokia butų Francuzijos valdžia, ji butų 
priversta su tokiu pavojum kovoti. Dabartinė Ęrancuzi- 
jos valdžia yra “liaudies fronto” valdžia, kuri remiasi< 
trims kairioms partijoms: radikalais, socialistais ir ko
munistais. Ir štai šita valdžia nutarė pavartoti ginkluo
tas krašto jėgas tam streikai sulaužyti! v i

Ji sumobilizavo armijos ir-laivyno technikos darbi
ninkus, įsakydama jiems operuoti požeminius trauki
nius, gaso ir elektrikos įmones. ;

Kokioje padėtyje dabar atsidurs soęialistų ir komu
nistų vadai, kurie tą valdžią remia?

Šis konfliktas tarpe valdžios-ir darbininkų unijų 
gali iššaukti aštrų valdžios krizį ir suardyti “liaudies 
frontą”. _ . ..... ............. . .....
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STALINAS DARO TAIKĄ SU [mokėjo savo <galva už Stalino 
KAZOKAIS IR BUOŽĖMIS minties pasikeitimą, ir dabar 

-----------  yra aišku tai, kas nebuvo aiš- 
Ką reiškia tie nepasiliaujami ku iki šiol, kad nUo šio laiko 

senųjų bolševikų ‘sušaudymai(Maskvos diktatorius rems sa- 
Sovietų Sąjungoje?----------------- vo galią turtingųjų valstiečių

šitą klausimą nušivečia bu- kliasa, taip yądinamais milioni- 
vęs SSRS pasiuntinys Atenuo- nia'is kolchozais (kolektyviais 
se (Graikijoje), Aleksandr Bar- ūkiais) derlingiausiuose distrik- 
min, kuris neseniai buvo at- tuose, greičiausia su skriauda 
šauktas iš Atėnų, bet atsisakė miestų darbininkams. Atrodo, 
grįžitį Maskvon, bijodamas dėl Į lyg kad istorijos ratas tapo už
gavo gyvasties, 
Paryžiuje. Jisai tarnavo sovie-lgrįžo į tuos laikus, kada vieš- 
tų diplomatijoje per 19 metų. 1 patavo carai su kazokų gvardi- 

Gruodžio 25 a. Aleksandras ja.
Barmin pasiuntę iš Paryžiaus Jau ir šiandie ūkininkas, ku- 
Amerikos spaudai tokį pra'ne- ris gauna savo dalį kolektyvia- 
šimą; ,r me ūkyje ir turi du akru n«o-

Tarpe tų, kurie buvo sušau- sa'vos žemės su gyvuliais ir ga- 
dyti Maskvoje pereitą pavartę Į H tų nuosavybę kaip tinkamas 
kartu su Leonu M. Karachanu j naudoti, yra labiausia patenkin- 
ir Aveliu Jenukidze, buvo Bo- tas asmuo, bent turtingosiose 
ris šeboldajev ir Vitalij Larin,' agrikultūros srityse, Soyietų 
abu Komunistų partijos cent- Sąjungoje. Jisai gauna savo da- 
ralinio komiteto nariai. lj produktų ir pinigų iš kolek-

Jų vardai beveik nėra žino- tyvio ūkio po to, kai javus nu- 
mi užsienyje ir net už Kanka- perka valstybė. Dažnai jisai ga- 
zo ribų, kur juodu buvo valdo- U žymią dalį tų produktų par- 
vai, vienas kaip partijos sekre- duoti atviroji rinkoje, o kainos 
torius, antras kaip Sovietų pre- yra -aukštos1, nes ir valstybės 
zidentas. Bet šitie du.’ asmens farmų produktai, kurie yra par
buvo nepaprastai''gerai žinomi dobdami valstybės krautuvėse, 
tenai ir jų dviejų nubaudimas yra brangųsl Tuo pačiu laiku 
mirtim,* gal būt, turi daugiau ūkininkas dar turi sau ir par- 
reikšmės, negu sušaudymas tų, davimui daržoves ir kitokius 
kurie buvo pagarsėję pasauly- produktus nuo savo privatinės 
je. Nes šitos ekzekucijos rodo žemės, -kurioje jisai laiko kįau- 
Stalino politikos kryptį; jos lę, karvę ir^vištas.
i°do, kur veda visa tai, kas iki Tik-ką praėjusioje . rinkimų 
šiol dėjosi. _ kampanijoje partijos sekreto-

. Per paskutinius kelis mėne- rjUs Maskvoje, norėdamas pa
sius daugelis partijos sekreto- sigi^į žmonių gerove po Stali- 
rių ir Sovietų prezidentų buvo no valdžia> patiekč skailHneS) 
pašalinti, bet juodu buvo pirri kurios rodoJkad prieš revoliu- 
mutiniai paskirti sušaudymui, Rusijos ūkininkas gauda- 
Kodėl ? vo nuo 16 iki 20 pūdų kviečių,
šeboldajev — kazokų rykštė nuo iki 15 pūdų avižų ir puo 

v , . r . 80 iki 100 pūdų bulvių. Kviečių
šeboldajev buvo gydytojo su- jam užtekdav0 tiktai iki Kal6.

nūs, 42 metų amžiaus. .Jisai bu- dų Tuose pačiuose sodžiuos0 
vo bolševikų ifertijos narys jau dabar kolchozinin,kas (koIekty- 

9 4 m., ir pilietinio karo me- Lj0 ukj0 naryg) gauna viduti- 
tu Kaukaze jisai buvo sunkiai niškai 240 pūdų kvieč'.ų, 1,200 
sužeistos. Paskui, 1932 ir 1933 pudų bu]vių> 470 p„d daržo. 
metais, jisai turėjo vietų vai- viU( 200 pūdų runkelių ir 3,150 
dzioje ir griežtu pasiryžimu rublių pinigų> kaip savo dalį iš slopino kontr-revolmeinį judėji- koiektyvjo ukio produkt ne_ 
mų. kazokų ‘stameose (karniuo- sfadtant naudos> kuHą jam duo- 
se), kurie buvo priešingi kolek- da j0 prjVatinis žemes sklypas, 
tyvizacijai. Jisai buvo neapken- 
čiamas vietinių gyventojų, ka- Darbininkai vos išsimaitina 
dangi jisai energingai, gal būt Ūkininkų'atžvilgiu tai gerai, 

, net per aštriai, vykino įsaky- pramonės darbininkų padė- 
mus ir politiką, diktuojamą Ma- Lys nepagerėjo nėkiek, nes ukio 

, skvoje. Tai buvo tuomet Stali- produktų kainos kaip buvo 
aukštos, taip ir tebėra. Lengvo- 

toks [joje pramonėje vidutinis darbi-

ir apsigyveno baigtas ir kad Rusija vėl su-

-eikšmės, negu sušaudymas tų, davimui daržoves

no politika'.
šeboldajev koks buvo, < 

ir paliko.- Jisai išdeportavo į Si
birą ištisus pasiturinčiųjų ka
zokų kaimus, kur jie buvo pri
versti dirbti prie geležinkelių 
tiesimo' ir kanalų kasimo. Be<t 
pagrindas, ant kurio jisai sto
vėjo, kai jisai vykino tą politi
ką, išsprūdo iš po jo kojų. Ka
zokai, kuriuos jisai išgabeno į 
Sibirą, dabar yra paleidžiami ir 
grįžta namo, o jisai yra sušau
dytas, kaip auka taikai, kurią 
Stalinas pasiūlė grįžtantiems. 
Stąlinas negalėję parinkti ge
resnio budo parodyti^ kad jo 
politika visiškai pasikeitė ir 
kad jisai nukirto visas šaknis, 
rišančias jį su jo komunistine 
praeitimi. • t

Antra auka taikai su 
buožėmis z

Larinas buvo dešinio j i šebol-
-dajevo ranka. Jisai .liip pat už- šitaip, svarbiam produktui. Kad 
►■■ ■ •/.....  • : " ■....... ■ > > »

ninko uždarbįs pęr metus yra 
2,593 rubliai, sunkiojoje pra
monėje — 3,700 rublių, šitų 
skaitlinių. ’ negalima pervesti į 
dolerius. Jas galima suprasti, 
tiktai atsižvelgiant i kiekį 
maisto, kurį už tuos pinigus 
galima nupirkti. Mėsa kaštuoja 
nuo 6 iki 7 rublių už kilogra
mą, balta duona du rublius, 
sviestas nuo, 14 iki 15 rublių, 
juoda duona 90 kapeikų.

. Tai reiškia’, kad išlavintas 
darbininkas, kuris Rusijoje gau
na 310 rublių per mėnesį, su 
šeima iš keturių žmonių, kurie 
suvalgo mažiausia tris kilogra
mus duonos per dieną, turi iš
leisti bent ketvirtą. dalį savo 
uždarbio tiktai "juodai duonai. 
Kurie uždirba mažiau, išleidžia 
daug didesnę ^alį savo uždarbio

darbininkas ir jo šeima šiaip 
taip pavalgytų, jisai turi išleis
ti 90 nuošimčių savo algos vien 
tik maistui.

Nedavalgymas, veikiausia, 
bus viena priežasčių, dėl ko 
krašto gamyba neauga, kaip 
buvo tikėtasi. Kita priežastis 
tai — nepasiliaują “valymai”, 
kurie yra taikomi ne tik įmo
nių direktoriams, bet taip pat 
ir inžinieriams ir užveizdoms — 
jie visą laiką dirba', slegiami 
baimės, kuri juos demorali^po- 
ja. Trečia priežastis ta, kad iš 
užsienio pargabentos pirmosios 
“piatilietkps” metu mašinos ne
buvo kaip reikiant prižiūrimos 
ir vartojamos ir daug jų suge
do. Ketvirta' priežastis — sta- 
chanovcų sistemos nepasiseki
mas. )

Darbininkų nepasitenkinimas
Baigiantis šiems metams, pa

aiškėjo, kad 1937 metų gamy
ba toli atsiliko nuo to, kas bu
vo numatyta' pagal planą. Tai
gi nėra vilties, kad darbininkų 
padėtis pagerės, kadangi ji pri
klauso nuo to, kiek pagamina
ma.

Darbininkai nepatenkinti, bet 
tai, žinoma', nereiškia, kad te
nai yra koks nors organizuotas 
sabotažas arba “trockizmas”, 
kaip kad sako valdžia kiekvie
ną kartą, kai įvyksta nelaimė 
ant geležinkelio arba dirbtuvė
je, ir tariamieji “sabotažnikai”’ 
yra sušaudomi dešimtimis.

Tai kas gi dabar bus?
Senoji komunistų revoliuci

jos gvardija yra' išnaikinta. 
Ūkininkų būklė šiek-tiek page
rėjo. Pastaruoju laiku valdžia 
ėmė proteguoti “milionierius 
kolchozus”. Iš jų tarpo yra rek- 
rutuojąma naujoji biurokratų 
kliasa. Darbininkai jau yra nu
sivylę savo tariamuoju dalyva
vimu suvalstybintoje pramonė
je. Ūkininkai reikalauja dau
giau pramonės produktų, ku
riuos 'jiė galėtų pirkti savo su- 
taiipomiš.’ DArbininkai reikalau
ja daugiau pinigų maistui, rū
bams įr gyvenimo patogumams. 
Tie reikalavimai toliaus darysis 
vis ga’rsesni ir garsesni.

Ką gi darys Stalinas?
Ūkininkų ir darbininkų judė

jimas sudaro tikrą pavojų jo 
diktatūrai. Kuo jisai tikisi ga
lėsiąs pasiremti?

Ar jam pavyks atsistoti prie
šakyje cų naujų visuomeninių 
jėgų, kurios išdygo komunizmo 
griuvėsiuose? Ar, gal būt, jisai 
pats bus auka to suirimo, kurį 
jisai pradėjo, godžiai trokšda
mas sustiprinti savo galią,, su
naikinant komunizmo idėją kar
tu -su komunizmo vadais, kurie 
tęsė Lenino darbą?

Baisi suirute
t

Bet tuo tarpu tenka, skaity
tis su pasibaisėtinais jo dikta
tūros rezultatais.

Armija 'sudemoralizuota. 
užgrūdintieji karo ugnyje 
dai tapo nugalabinti.

Diplomatiniu atžvilgiu, 
vietų Rusija' paliko be vertės. 
Jos prestyžas dingo. Maksim 
Litvinov, užsienio reikalų ko
misaras, yra faktinai kalinys. 
Karachan, kuris atliko tokį di
delį darbą Kinijoje ir Artimuo
se Rytuose, yra negyvas, šalys, 
'kurios pasitikėjo SSRS talka 
savo taikos politikoje, jau yra 
nusivylusios ir ieško talkininkų 
kitur. Pasaulio nepastovumas 
padidėjo, o Tolimuose Rytuose 
pavojai darosi diena iš dienos 
didesni. Tai vis Stalino darbas. 
Jo nepasčtinamas galios troški
mas neša vaisius.

Lietuvos ūkiškais reikalais
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

_ (Tęsinys)
Lietuvos masinis vartotojas 

vengia degtukų pirkęs, nes jam 
jie brangu, einav pašėlusi kon
trabanda, atsiranda naujos rų- 
šies ‘prieš įstatymus nusikaltė
liai, o vien tik todėl, kad šve
dų .degtukų monopolio direkto
riai turi turėti gerus pelnus! 
Aišku, tie direktoriai yra sve
timšaliai, jie Lietuvoje įgytais 
pinigais tame krašte, kur juos 
uždirba, apyvartos nedaro, juos 
veža svetur, 
' Nenuostabu, kad Kaune nak
ties metu pirmos rųšies restora
nuose ne visuomet lietuvių kal
bą išgirsi, čia ūžia juose kita
taučiai. Nemanykite, kad lietu
vis dėl savo kuklumo šiokių 
restoranų nelankytų, tie laikai 
jau dingo, kad lietuvis drovė
josi į geresnį restoraną užeiti. 
Jis tenais neina tik todėl, kad 
jo kišenės džiova serga. Tuose 
restoranuose taip pat dažniau
siai 
ma, 
kiti 
štai 
mo

Jos 
va-

teisėjas

Nuteistas kalėjiman 
už neatsargų 
važiavimą

Saugumo * teisme
Brande nuteisė lietuvį Antho- 
ny Baltrūnas, 4016 Normai 
Avė., penkioms dienoms .kalė* 
jiman už neatsargų važiavimą 
automobiliu. . Taipjau jis nega
lės vairuoti automobilį per 90 
dienų. v

Betgi vis dėlto šios pramonės 
šakoje reikalas žymiai yra ge
resnis ir vien tik todėl geresnis, 
kad čia nėsama jokių monopo
lių, o konkurencija gyvai vei
kia.

štai jaunutė Lietuvos cukraus 
amonė. Joje stambiais savo 
pitalais veikia pati valstybė.

a eina visai sezoninis, 
kuris per metus vos kelis mė
nesius tveria. Darbininkų per 
darbo sezoną 1936 metais butą 
1,284 ir jiems algoms išmokėta 
861,300 litų, taigi kiekvienas 
darbininkas gavo vos 671 litą 
per ištisus metus. Tarnautojų 
viso butą 145 ir jiems per tuos 
pačius metus išmokėta 550,900 
litų, arba kiekvienam per metus 
išmokėta 3,861 litas.

Kadangi ir čia tarnautojų at
lyginimas visai kuklus, tai žy
mią to atlyginimo dalį gavo pa
ti administracija. Lietuvoje 
cukraus kaina palyginamai auk
štoka, todėl cukraus vartojimas 
yra visai mažas, jis žymiai ma
žesnis, negu kituose kraštuose. 
Čia paminėjau tik kelis pavyz
džius, jų butų galima privesti 
daugybes. Juk visi šitie reiški
niai nė 
Lietuvos 
tikrieji 
tramdo 
gyvenimą. Bet jei Lietuvos u- 
kis, nepaisant į šiokius stab
džius, vis dėlto daro pažangą, 
tai pigu įsivaizduoti, kiek Lie
tuvoje yra kūrybiškų pajėgų, 
kurios ir tokiose skaudžiose gy
venimo sąlygose vis dėlto suge
ba savame krašte ūkį kelti.

Stabdžiai
Dar lengviau spėlioti, kokiu 

pašėlusiu tempu eitų ir kiltų vi
sas Lietuvos ūkiškas gyvenimas, 
jei Šie stabdžiai bent dalinai 
pranyktų!

Tai kaip matote, Lietuvos 
krašto ūkiškojo gyvenimo vai
ruotojams čia netenka prjskai- 
tyti kažkokius nuopelnus, kad 
buk dėl jų sumanumo ir apsufc- 
rumo ūkiškame gyvenime esa
ma pažangos. Šioji pažanga reiš
kiasi tik per skausmus, čia dau
giausia' nuopelnų tenka tam pil
kam ūkininkui sermėgiui, kuris 
turi neišpasakytai kietą spran
dą ir daug gali pakelti. Bet jei 
nuo jo pečių tą dieną iš dienos 
nešamą naštą bent kiek suma- , 
žinti, mes šiandien ūkiško gy
venimo visai kitą vaizdą turė
tume!

Lietuvos restoranuose didelę 
apyvartą darytų ne tik kitatau
čiai, bet tikri krašto šeiminin
kai čia nuo kasdieninių savo 
vargų ir rūpesčių ateitų atsi
kvėpti, pailsėti ir pasilinksmin
ai.

Tuose restoranuose dabar gir
dėsite svetimas dainuškas dai
nuojant ir svetimą kalbą, nes 
tasai svetimšalis ir kitatautis 
nemėgsta tas, kas yra lietuviš
ka'. Ir ne tėl to j;s nemėgsta, 
kad kas lietuviška, tai jau yra 
menka, bet tik todėl, kad jis 
nenori, kad lietuvystės dvasia 
visame plistų, nes tuomet jam . 
Lietuvoje nebūtų kas veikti, nes 
tikras šio krašto šeimininkas vi
same šeimininkautų. Jis norėtų, 
jis reikalautų, kad lietuvis ar
tistas savo gabumus vystytų ir 
jam džiaugsmo ir linksmybės 
teiktų.

O dabar tuose restoranuose 
veik išimtinai iš kitur atvykę 
dvasios nususėliai gyvenimo iš
čiulpti čia savo šposus krečia ir 
krečia juos nevykusiai, nesko
ningai, bet jiems tasai kitatau
tis ar svetimšalis ploja, jis plo
ja, nes žino, ką jis daro.

I

ft

ne lietuviška prekė perka- 
iš kitur atgabenti vynai ir 
gėrimai vartojami. Imkime 
elektros energijos gamini- 

pramonę.

Elektra
1936 metais viso Lietuvoje 

elektros energijos gamyklų bu
vo 35. Jų stambiausia, tai Kau
ne belgų eksploatuojama elekt
ros stotis, kuri taip pat čia tu
ri savos rųšies monopolio teisę 
įgijusi. Kauno elektros stotis 
visoje Lietuvoje gaminamos 
elektros energijos pagamina gal 
apie 40%.

Šios pramonės šakoje perei
tais metais dirbo 506 darbinin
kai, kuriems per metus algoms 
išmokėta 1,252,000 litai, taigi 
kiekvienam darbininkui teko 
per metus po 2474 litus. Tar- 
nautojų. tos pramonės šakoje 
buvo 233 ir jiems algomis iš
mokėta ' 1,247,000 litų, arba 
kiekvienas jų per metus gavo 
po 5353 litus. Turėkite galvoje, 
kad provincijoje elektros sto
tys vasaros metu kaip kur vi
sai nustoja veikusios, nes nėra 
elektros energijos pareikalavi
mo. Taigi, tuo metu darbinin
kai čia neturi ką^ veikti. Tar
nautojų atlyginimai čia (taip 
pat mažučiai, tai bent 50% ši
to atlyginimo tenka keliems tik 
direktoriams ir stambiausios 
sumos, tai Kauno imesto elekt
ros stoties direktoriams. Kauno 
elektros stotyje tarnautojų žy
mi dalis taip pat kitataučiai. 
Ne veltui Kauno miestas štai 
jau antri metai su šia belgų 
eksploatuojama įmone bylinėja
si. Suprasite dėlko anais me
tais ištiko Kaune visame pasau
lyje išgarsėjęs ir, tur būt, pir
mas tos rųšies streikas, kuo
met elektros energijos vartoto
jai nustojo vartoti elektros 
energiją, po keletas dienų per
ėjo prie žibalinių lempų.

Tiesa, bent kiek tuomet elek
tros energijos kaina buvo su
mažinta, bet vis dėlto yra ji to
kia aukšta, kad masinis varto
tojas nepajėgia' sau jos įsigyti.

Dėl elektros aukštų kainų ne
maža kenčia smulkus amatinin
kas, kuris negali savo dirbtuvė
lėse vartoti elektros energijos.

Muilo pramonė
Imkime muilo pramonę. Tai 

labiausiai visų vartojamas daik
tas. Nors Čia jau nėra taip bai
su bet vis dėlto ir čia skaičiai 
kaip ką pasako, šioje gamina
moje šakoje darbininkų 1936 
metais dirbo viso tik 152 ir 
jiems algų išmokėta 230^900 li
tų taigi j metus kiekvienam 
darbininkų teko tik po 1,520 li
tų. Tarri*a*utojų ir direktorių čia 
dirbo viso 77 ir jiems per me
tus išmokėta 324,000* litai, arba 
kiekvienam 4,280 litų. Turėsime 
gaivoje, kad čia tarnautojų skai
čius labai mažutis, ir jie gauna 
mažas algas, tai ir čia direkto
riai gerus atlyginimus turėjo.

kiek neprisideda prie 
ūkio kėlimo. Tai yra 
stabdžiai, kurie tik 
visą Lietuvos ūkišką

(GALAS)

Sl^elbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’^d načinci Naujienos 
vra naudingos.
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Reikia Ir Savęs Neužmiršti
Jei ne. Gilienė...

Rašo Pr. Lapienė

dažnai išeina kur! Visoki ba
liukai, teatrai — viskam jai 
laiko užtenka. Ir kaip gražiai 
su vyru sugyvena! O aš? Ne
pamenu, kad kur su vyru ir 
vaikais drauge bučiau* išvy
kus.

Nežiūrint ką kalba, ji min
tyse gvildena kaip ir kodėl jos 
gyvenimas taip labai skiriasi 
nuo kitų. O kuomet vakare par
važiavus iš Gilienės - namų iš
bėgo vaikai džiaugsmu šūkau
dami, kuomet ji pamatė kaip 
meiliai vyras ją patiko, — ji 
tuomet žvelgė iš pat gilumo 
į savo visą gyvenimą ir tarė 
sau: — Ne, turi būti kitaip ir 
mano dienose. * r

ŽILIENĖ savo namuose ne
matė juoko. Visi buvo pa

niurę, namuose netvarka.z Lėk
štės tebebuvo ant stalo, vyras 
sau panosėj sumurmėjo. — 
Tai jau parvažiavai išsiužųs. 
— Duktė rengėsi į šokius,, sū
nūs šaukė nesurandąs ranko
galių sagučių. Žilienė tebesva
jojo. Ji nesiskubino ne vienam 
į pagalbą. Ji mąstė — Kas gi 
būt buvę, jei aš kaip Gilienė 
bučiau pasielgusi?

Rytą ji gulėjo ilgiau. Ji ne
nunešė Alytei w kavos į gulia- 
mąjį, nepadavė sunui kojinių. 
O kuomet vienas ir kitas krei
pėsi į ją šiuo ar tuo, ji bal
siau negu kada anksčiau pasa
kė — Netrukdykit manęs. Su- 
sitvarkykit patys. Aš rengiuos 
į krautuvę. — Duktė susirau
kė: — Aš nenoriu, kad man 
<ą pirktum. Kur pirmiau pir
kai apatinė man nepatinka, ko
jinės negražios spalvos. Aš pa- 
;i susipirksiu.

Žiliene grįžtelėjo — Ne, duk- 
rel, ne tau pirksiu, šį kart aš 
sau pirksiifos. Juk visi matot, 
kad tą pačią suknią ketvirtus 
metus dėviu.

Didžiausioj miestelio krau
tuvėj Žilienė privertė parda
vėjas nusistebėti, kuomet pa
sakė, kad šį kart perka sau, 
ne dukrai. Prašė viską pritai-. 
kyti, išrinkti geriausiai tinkan
čius suknelę, ploščių ir skry
bėlaitę. Ji atrodė kita. Pažiū
rėjusi į veidrodį nusišypsojo 
— ji nepažino savęs. Davė ne
kirpti ir sugarbanoti plaukus. 
Padulkino pudra nosį.

Vakare sužiuro šeimelė į ją. 
Duktė pirmoji — Mama, tu 
puikiai atrodai.

Sūnūs pridėjo: — Mama iš- 
jaunėjo. Galėsime važiuoti pas 
Mikutaičius į vestuves. Kvietė 
visus.

Vyras nesivaržė: — Šitaip, 
tai atrodai kaip žmogui. Net 
gėda anksčiau būdavo. Visos 
ir išeiti gali, ir apsirengia žmo
niškai, o ji iš kartūnų neiš
ėjo.

— Jei jums taip patinka, ge
rai. Gyvensiu ir aš kaip visos, 
šiandien pasiunčiau baltymus 
Į skalbyklą. Visą (laiką dilgsi, 
kada puošies.

— O kas čia nori tavo dar
bo ir vis darbo nepabaigiamo. 
Ar aš maža uždirbu? Užten
ka, kad namus aptvarkai, val
gyti išverdi. Tik kai tu nei ap
sirengdavai tinkamai, nei kur 
išeiti norėdavai, tai aš ir ty
lėdavau. šitaip man patinka.

TOKS jau moters gyveni
mas, ne kartą Dilienė 

galvojo. Niekam, tiesa, ji ne
siskundė, niekur neieškojo pa
guodos. Bėgo, plušo, augino 
vaikučius. Šiandien jie galėtų 
savimi pasirūpinti. Alytė “ka- 
lidžan” eina, sūnūs jau pats 
dirba. Geri vaikai. Tik vis mo
tinos širdis. Ar gi ji galėtų da
bar jais nesirūpinti? Šit, kas 
ir neleidžia jai kitokio gyveni
mo pajusti. Taip pat kas rytą 
ji pirmutinė keliasi, prirengia 
pusrytį, suranda tėvui ir sunui 
kaklariščius, susegioja dukre
lei užpakaly suknelę. Visiems 
gerutė, švelnutė, pati sau ne
turi laiko. Ji nėra buvus gro
žio salone, labai senai ir krau
tuvėj savo reikalais bebuvo. 
Dabar visa perka tik Alytei. 
Juk, pagaliau, ar ji kokia jau
noji? Jaunose dienose negalė
jo puoštis, o dabar... Nesisie
lojo ji tuo, Nesivaikė savo kai
mynių elgesio, tik labai jai 
liūdna kartais pasidarydavo, 
kad šito jos pasiaukojimo nie
kas tinkamai neįvertino. Pa
vyzdžiui, Alytė jos nėra paguo
dus vienu* gražiu žodeliu. Nie
kur draug su ja nenori eiti, 
lyg, atrodo, gėdytųsi savo mo
tinos. Šita tik skaudino jai sie
lą, tik toki prisiminimai jai 
gniaužė širdį, tarytum, replė
mis.

Vieną vidudienį kaimynė Gi- 
lienė ją aplankė. Būtinai išva
žiuoti su ja kvietė. Grupė buvo 
susitarus laiveliu paplaukioti, 
saloj pietus pavalgyti. Žilienė 
purtė galvą. Ji negalinti išva
žiuoti, kas pietus parengsią. 
Vyras, vaikai ateisią.

Kaimynė juokiasi. — čia da
bar šneki. Duktė mergina, taip 
gi sūnūs. Kas, ar tavo šeima 
ligoniai? — Nenusileido ir kvie
tė, kol ta sutiko.

Žilienė paskubomis parūpino 
pietus, apklojo gražiai stalą, 
parašė pirmą kart savo gyve
nime, kad pietums nebus „na
mie.

Kaimyne jos laukė. Pasirėd
žiusį, susišukavusi. Toli gražu* 
jai su ana lygintis. Daug min
čių Žilienės galvoj kilo. — Ir 
kaip gi tai gali būti? Vaikai 
dar maži, jos vyras mažiau už 
mano uždirba.

šnekėdamos išsikalba, kad 
Gilienė užmiršusi duonos nu
pirkti, paskutinę kvortą pieno 
pasiėmusi su savimi. Bet tai 
vyras suprasiąs ji ttfrėjusi sku
bėti.

— Tai ar nepalikai paruo
šus pietų? — Žilienė pasitei
ravo.

— Pietų? Jei aš išvykstu, 
tai kaip aš galiu pietus paruo
šti? — nustebusi atsakė. — 
Vaikai atbėgę iš mokyklos ne
siskubino prie valgio. Vyras 
ateis ir paruoš viską. Galų ga
le, tą kartą gali bile kaip ap- 
seiti. Aš gi išvykstu, nedažniau 
kaip kartą į mėnesį. Tai turiu 
galvoj ilgesniam laikui. O žmo
gus kiekvienas turi turėti šio
kią ar kitokią pramogą. Tą 
kožnas gali suprasti.

— Aš pirmą syk savo gyve
nime. Ir, žinotum, taip esu ne
rami. Šalti valgiai pietums! To 
niekada nėra buvę. Bijau, kad 
vyras supyks, vaikai nebus 
linksmi. — Žilienė tai kalbėjo 
ir jos galva bėgo tirštos min
tys. — Kad aš taip galėčiau?

Reiškia su gyvenimu eini.
Gyvenimas staiga jai, paki

tėjo. Ji jaute dau*g artimesnius 
vaikus jai esant, gražų žodelį 

Butų dėlto gerai. Net duonos ištarė vyras. Dabar ir duktė
namie nepaliko ir rami! O kiek maloniai pagelbėjo jai su na- * c

Šio Skyriaus Skaitytojoms, Bendradarbėms ir 
Visoms Geros Valios Lietuvėms linkime Lai- 
mingų Naujų Metų. ~

’ MOTERŲ SKYRIUS.

LIETUVOS PRAEI
TIES MOTERŲ 

’ SILUETAI
ALDONA

Politiniiį kombinacijų auka, 
pasiaukojanti lyg gailestingoji 
dvasia,—šimtmečius vėliau, nuo 
Karalienės Mortos laikų, išky
li Gedimino duktė Aldona.

Lietuva jau didelė ir augan
ti savo galybėje valstybė, gud
raus ir protingo Gedimino val
doma. šalis trokšta taikos, ša
lis tvarkosi. Atsiranda pirmie
ji miestai, gyvenimo sąlygos 
gerėja, Bet priešų dar dūug-- 
ir ru*sai, ir lenkai, ir kryžiuo
čiai. Jiei puola ir naikina tai
kingas Gedimino veiklos vai
sius. Didysis kunigaikštis jieško 
sąjungininkų prieš aršiausią 
savo priešą—kryžiuočius,—-ir 
randa jį Vladislovo Volektėlės 
(Lokietek asmeny, kurį kry
žiuočiai taip pat, kaip ir , Lie
tuvą, puola ir jo žemes terio- 
ja, ir kuris pats rūpinasi susi
artinti su Didžiuoju Lietuvos 
Kunigaikščiu. Sudaroma lietu
vių ir lenkų karo sąjunga prieš 
kryžiuočius. Kad ji butų stip
resnė, sutariamos politinės jung
tuvės: 1325 m. Vladislovo sū
nūs Kazimieras vedė Gedimino 
dukterį Aldoną. Lenkai džiaug
damies, sutiko jauną kunigaik
štytę atvykstančią į Krokuvą, 
nes drauge su ja sugrįžo 25, 
000 lenkų belaisvių.

Tos grynai politinės jungtu
vės nebuvo laimingos. Jauna
vedžiai ėjo vos 16-17 metus. 
Kazimieras netrukus pagarsė
jo savo skandalingais roman
sais su garsia gražuole, Kroku
vos žydaite, ir kitomis.

Sąjunga su Lietuva, nebuvo 
patvari, teigiamų vaisių neda
vė, kol pagaliau visai iširo. Ta
čiau, Aldonai, Lenkijos karalie
nei, gyvai tebesant, lietuviai su 
lenkais nekariavo.

Aldona buvusi dora, gailes
tingos širdies labdaringa mote
ris. Ji mėgo ,muziką, šokius— 
spėja kad ji šokiais ir pasilinks^ 
minimais norėjusi nuslopinti 
savo nelaimingo gyvenimo siel
vartą.’ Gyvendama su Kazimie
ru* ji sulaukė vienos dukters 
Elzbietos. Neilgai jos gyveni
mas tetruko. 1339—pabaigoje 
ji mirė netikėtai, tragiškai.

Aldona, tekėdama už lenkų 
karaliaus Kažimiero, gražino 
Lenkijai nustotus tėvus, sūnūs 
ir vyrus,—atidavė savo pačios 
laimę ir gyvybę. Lietuva, susi
jungdama su Lenkija už gautą
jį paviršutinę blizgėjimą bei 
vidaus suirutę, paaukojo atei
ties savarankius kūrybinius 
kelius, prarado politinę nepri
klausomybę, net vietą Europos 
žemlapy. Aldonos asmuo bran
gus istorijoj, kaipo simbolis lie
tuvių santykių su lenkais ...

Vanda B.;

mų ruoša. Visi lankėsi j pra
mogas. Rodosi nauja laimė Į 
namus apsilankė. Žilienė lai
minga šypsojo: Kad ne tas iš
važiavimas, kad ne Giliepė, — 
kas žin kuo mano gyvenimas 
butų „užsibaigęs, i . . : .

NAUJIENOS, Chlcago.'lll, _ _ . >.... - , .

Kaip Moterys įgijo Mokslo Teises
Rašo Dr. Johanm Baltrušaitienė ■f i • . --- ] -į * j ,

(Tęsinys) •
(šio straipsriio pirma dalis tilpo
“Moterų Skyriaus” Kalėdiniam
numeryje). '

Semitai
Semitai'(žydai) moterei pri

pažino svarbią vietą gyvenime, 
kaipo taupytojai darbščiai, su- 
gabiai pirklei ir pasišventusiai 
šeimos labui. Rankų darbai ir 
mielaširdingumas turi būti jos 
požymiai.

Bet jie visai nesirūpino jos 
apšvieta, neauklėjo josios pro
to.

Semitų vaikai sekė ne tėvo, 
bet motinos eilę giminystės se
niausiuose laikuose. •t

Laikui slenkant,, gyvenimo 
aplinkybėms pasikeitus, tapo su
siaurintos męferų teisės.

Dabar, vailfąi seka <tėvo, ne 
motinos, giminystę; moterei pa
likta tiktai tikybiniai ir siauri 
šeimos rei'Jcąįft’į.

Vyrai apvaldė v’są protavimą. 
Motina pati tyrėjo mokinti duk
teris, sūnūs gi mokslus ėjo ir 
buvo branginami kaipo mokslo 
žmonės?

Talmudas sąko : Laimingas la
sai, kurio padermė yra sūnus; 
nelaimingas tasai, kurio pader
mė yra Dukters.

Atsižymėjusių žydžfų visgi 

I
Į i 
i
JRašo Dr. A. Šliupaitė

KAIP REIKIA KŪDIKIUS MAITINTI
(Tęsinys) dai. Kalkės ir fosforas yra bu-

Karves piene riebumo pro
porcija yra nevienoda. Jersey 
ir Guernsey karvės turi per
daug grietinės, todėl vaikams 
netinka. Holstein karvės pie
nas vaikams tinka geriau to
dėl, kad yrą mažiau grietinės. 
Kūdikio skrandy karvės pienas 
būna ilgiai! kaip motinos 
gal būt delei didesnio nuošim
čio riebumų. Jei ilgai užsilaiko 
slkrandyje>; riebumai erzina 
skrandžio sieneles, kas verčia 
kūdikį vemti.

Karvės pienas turi 4% cuk
raus — motinos pienas 7%. 
Cukrus yra kuras, kuris gami
na šilumą ir duodą jėgą. Kū
dikis turi naudoti gan daug 
cukraus, jei bent viduriai butų 
liuosį. ■ . • >

Druska, mineralai piene pa
laiko sveiką virškinimą, me
džiagos apykaitą ir svarį. Mi
neralai, fosforas, kalgės, ge
ležis yra būtina sveikatai kaip 
ir kitos dalys maisto. Kad kū
mas gautų pakankamai gele
žie^ apart to, kurį gauna pie- 
ne, kūdikį reikia anksti mai
tinti košelėmis iš įvairių javų 
(cereals), jautienos mėsos sriu
ba, daržovėmis, kiaušinio try
niais, vaisiais, mėsa. Kepenys 
duoda geležies ir pagerina 
kraują. Žalios daržovės page
rina kraują. Geriant žuvies 
taukus ir švitinant kūdikį po 
kvarcine lepipa, mineralą! fos
foras ir kalkės piene bus ge
riau sunaudojami kunb nau-

randasi ilga eilė. Demora, Jael 
ir daugybė kitų.

žydams po pasaulį pasklidus, 
jų moterų padėtis susiliejo su 
padėtim tos šalies moterų, kur 
joms teko apsigyventi. Jų atsi- 
žymėjimai nepažymėtini kaipo 
semitų arba žydų, bet kaipo tos 
tautos, kurioje gimė ir augo.

Persijoj
Persijoj vyrai vesdavo po ke- 

lioliką moterų ir dar laikydavo 
daugiau sugulovių.

Šeimynų išsiskyrimų nebūda
vo. Jie malonėjo sulaukti daug 
vaikų. Persai nuolatos kariavo, 
tad reikėjo karams vyrų. N

Moterys buvo gimdymo maši
nomis, vaikų auklėtojomis ir 
šeimininkėmis.

Joms nereikėjo mokslo tą dar
bą atlikti. Niekas moterų mok
slu nesirūpino. Moterys augin
davo berniukus be tėvo, iki 
penktų metų taip, kad jam nu
mirus tėvas neliūdėtų.

Kiekvienais' metais būdavo 
karališka puota j kurią tėvai at
sivesdavo sūnūs.

* Didelės dovanos buvo teikia
mos itam, kuris daugiausia sū
nų atsivesdavo.

Mergaitės nebuvo imamos į 
atydą. Sumiš lankė mokslus; 
vyrai buvo kariai ir karininkai.

(Bus daugiau)

tinai reikalingi augančiam kū
dikiui, kad ♦ palaikyti dantis, 
kaulus ir įkuno narvelius svei
kai. Pienas netik turi druskos, 
bet jame randasi jodo. Di
džiausią dalį pieno, karves ar 
moters, sudaro vanduo.

Kūdikio maitinimui, karvės 
pienas turi būti maišomas pu
siau su vandeniu. Vanduo tu
ri būti atskirai virintas. Pienas 
turi būti atskirai virintas tik 
tiek, kad pakiltų į viršų 3 kar
tus. 9 uncijos pieno maišoma 
su 9 uncijomis vandens, į kurį 
dedama pusė iki 1 šaukštelio 
paprasto cukraus arba, vieton 
paprasto cukraus, galima nau
doti pieniško nukraus arba 
dextrose-maltosc cukraus nuo 
1 iki 2 šaukštų. Daugiausiai 
naudojama paprasto cukraus, 
todėl-kad pigiausis ir saldesnis 
už kitus čuikrus.

Naujagimiui užtenka nuo 4 
iki 6 šaukštų tokio pieno skie
dinio. Sekančiom savaitėm duo 
dama po truputį daugiau pie
no ir mažiau vandens, taip kad 
po 6 mėnesių galima duoti ne- 
praskiestą pieną. Taipgi dau
giau cukraus galima dadėti.

3-čiame mėnesyje — prie 
pieniško valgio galima dadėti 
cream of wheat, f ari uos, oat- 
meali taip panašiai, kaip prie 
kūdikio maitinimo krūtimi. 
Duodama kitų valgių taip kaip 
buvo minėta pre krūtų maiti
nimo-

(Bus daugiau)

I KINO TEATRAS
(MOVIES)8 ___  _

| Adele

šiandien pasikalbėsim apie 
scenos kurinius, kurie dabar 
vaidinami Chicagos teatruose 
ir kurie tikrai verti matyt. Vi
sų pirma,

“Victoria Regina”
Istorinis dramatiškas vaiz

das, labai gražiai nušviečia 
privatinius ir šalies įvykius 
Anglijos Karalienės Victorijos 
gyvenimą. Artistė Helen Hays 
labai nuoširdžiai ir supranta
mai vaidina “Victoria Regina”. 
Ši rolė reikalauja didelio dra
matinio patyrimo, kurį Helen 
Hays čia ir parodo. Ji yra ka
ralienė pilnam savo išdidume 
ir tuo pat laiku moteriškė pil
nam moteriškume, su dauge
liu moters silpnybių. Pasaka 
apima tūiką nuo 1837 m. ligi 
1897 m. Daugiau vaizduoja 
Karalienės Victorijos roman
tišką gyvenimo pusę. Jos neap
sakomai tvirtą meilę savo vy
rui Albertui.

Kas myli matyti kostiumuo
tus istorinius veikalus, tas tik
rai turės malonumo matyt šį 
veikalą. Dabar vaidinamas
ERLANGER TEATRE. Vaka
rais 8:30 ir trečiadieniais ir 
šeštadieniais po pietų 2:30.

“TovarJshch”
Smagi ir įdomi komedija, ku

rios turinys sukasi apie jauną 
porą Rusijos aukštos kilmės ti
tuluotus pabėgėlius ir jų keis
tai supainiotą padėjimą. Ypa
tingai, kada atsiduria Paryžiuj 
turtingo bankininko namuose, 
einant tarnų pareigas.

Gerai pasižymėjus praeity
je gabi rusų artistė Eugenie 
Leentovich, kaip tik tinka šiai 
komedijai. Kūrinys gabiai pri
taikytas scenai ir taip pat ga
biai vaidinamas. Nors kartais 
gal žiūrėtojas nesutiks su kai- 
kuriom išvadom, tačiau imant 
viską bendrai, • veikalas teikia 
smagaus pasitenkinimo. Ma
tyki t. Dabar vaidinama SEL- 
WLN TEATRE.

Bukim
Gražios

'Rašo ONA

ŽAVINGUMAS IR GROŽIS 
žavingumas (charm) nėra 

dalykas, kurį gali paviršutiniai 
užsidėti. Tas paeina iš žmogaus 
sielos, turi būti ugdomas.

Kuomet yra sakoma, kad mo
teris yra žavėtina, reiškia ji yra 
inteligentiška’, dėl to, kad ta ma- *
tai ir jauti būdamas jos drau
gijoj. Mes ne vjsos galime bu- 
ii gražios, bet galime būti ža
vėtinos, jeigu stengsimės ir 
sieksime to. Reikia tobulėti vi
sapusiškai. Reikia ieškoti drau
gus ir pažįstamus iš kurių ga
lime pasimokinti, jog. reikia at
kreipti daugiaus domės į save ir 
į gyvenimą apie mus.

Mes atsiekiam daugiau ir gi
lesnio supratime, būdami ma
žais grupėje Žmonių didelio su
pratimo, negu jausdamies dide
liais tarp mažų, neištobulintų 
žmonių.

Grožis nesusideda vien įtik iš 
gražaus veido ir brangių aprė- 
dalų. Yra grožis charakterio, ku
ris yra gilesnis ir peršviečia vi
są paviršutinį grožį.

Literatūra' ir muzika visuo
met yra geras maistas protui ir 
sielai. Ta’p ugdinant asmenybę 
ir charakterį, mes auginame 
grožį ir žavingumą. •

• Nauji Metai!
Koks tai reikšmingas žodis. 

Kiek jis reiškia vilties į ateitį 
ir kiek naujų užmanymų, pasi
ryžimų.

Norėčiau Naujų Metų proga 
pasveikinti gerbiamas “Moterų 
Skyriaus’’ vedėjas, visas bend
radarbes, rėmėjas ir skaityto
jas; palinkėti išsipildymo sva
jonių, užmanymų ir naujų spė
kų darbui toj kilnioj srity.

Su tikru prielankumu,
—O. V.
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I LIETUVOS MOTE-1 
Į RŲ VEIKLA |

V. Byanskicnė.

Lietuvių Moterų- Orga
nizacijų Atstovių Suva

žiavimas Kaune
Šiemet sukako trisdešimt 

metų nuo pirmojo lietuvių mo
terų suvažiavimo, kuris įvyko 
1907 m. Kaune.

Paminėti pirmąjį lietuvių 
moterų suvažiavimą, pagerbti 
pirmąsias lietuvių sąjūdžio 
pionieres ir po 30 metų vėl vi
soms lietuvėms susirinkti ben
drai įvertinti praeitį ir pa
svarstyti moterų organizacijų 
kelius į ateitį, gruodžio 10, 11 
ir 12 d. buvo visos Lietuvos vi
sų lietuvių moterų suvažiavi
mas Kaune.

Šį reikšmingą įvykį organi
zavo visos lietuvių moterų or
ganizacijų sudarytas komitetas, 
į kurį įėjo visų didžiųjų orga
nizacijų atstovės.

Suvažiavimas pasižymėjo iš
kilmingais ir darbo posėdžiais, 
aplankymu Nežinomojo Karei
vio kapo, moterų literačių 
spaudos paroda, eile paskaitų, 
nušviečiančių moterų padėtį 
opera, dainos ir muzikos va
karu, ekskursijomis, ir 1.1.

Svarbiausioji suvažiavimo 
mintis buvo, kad: lietuvės tu
ri veikti, turi būti susipratu
sios ir vieningos, kad bendras 
darbaš ir gyvenimo memento 
įvertinimas garsintų Lietuvos 
vardą.

ŠEIMININKAVIMO KURSAI

MĄRIAMPOLĖ. — Mergaičių 
amatų mokykla įsteigė šeimi
ninkavimo kursus, kurie už
truks apie 3 mėnesius. Kursai 
eina vakarais. Lankančių jau 
yra 40 mergaičių. Be prakti
kos, bus mokama ir teatrinių 
dalykų.

Moterys, Jsigykit 
Grąžų Sidabrinį 
Setą c

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito Naujienas, gali įsigy
ti gražų sidabrinį sci'ą cėl šešių 
arba aštuonių asmenų už 6 ku
ponus ir mažą primokėjimą. Si
dabras yna pagamintas geriau
sios ir garsiausios RODG&SRS 
firmos. Atidžiai perskaitykit 
apgarsinimą, kuris kasdien tel- 
>a Naujienose. —N.

Mėsos Taryba šią savai
tę Šeimininkėms 
, Rekomenduoja

Rūkytas kumpis. Kumpis y- 
palingai pritiks Naujų Metų iš
kilmėms. Kumpį galit iš vaka
ro išvirti, o paskui pakepti pe
čiuje su Tokay vynu ir medum. 
Kumpis įgyja ypatingą skonį.

Taipgi nebrangiai nusipirk
si! “rolled” arba paprastą stoi
ką, kurį galit iškepti ir paduo
ti su daržovėm ir bulvėm.



tai

motiną 4 vaikų.

SPECIALUS

Labai 
nias. 
višką

Lietuviškas 
Krupnikas 

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gė'rkit Lietu- 
Krupniką su 

karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
uvėraus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestns U- 
^ernams orderius pa
du n čiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų tabeli

. NAUJIENOS, CMcagb, Ik

Naujiems Metams ™s’~ . neik 40 m., oo32 Cortlana St.,'

Labai širdingai ačiū
“Naujienoms” už Kalėdų gra
žią dovaną, kurią man prisiun- 
tėte. Aš kuomi nors jumš ga
lėsiu atsilyginti už tokią gra* 
žią dovaną. Linkiu sulaukti 
Naujų Metų visiems Naujienų 
vedėjams ir darbininkams, kad 
kitais metais dar geriau^ “Nau
jienas” pagražintų ir patobu
lintų.

Visiems linkiu laimingų Nau
jų Metų.

David Wensel, 23, su Ber- 
nice Brazeau, 24/.3 .

Gavo
Perskiras

Lillian Mitchell nuo Albert 
Mitchell

Marie Prokes nuo Louis Pro- 
kes

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

B. Barniškis.

Virš 25 metai kai 
Bizny

BRIDGEPORT. — Plačiai 
nomam biznieriui, K. Beinarau-
skui, kurs užlaiko didelę bu- 
černę ir grosernę adresu* 3301

ži-

žino- So. Emerald Avė., jau virė 25 
žmo-

Skusienė ruošiasi 
vykti j Floridą

ATLANTIC. — Gerai 
mo biznieriaus J. Skuso
na Petronėlė, 4816 So. Went- 
worth avė., žada žiemines ato
stogas praleisti Floridoje.

Tenka pasakyti, kad p-nia 
Skusienė pernai buvo nuvyku
si Lietuvon, iš ten grįžusi 
tumeriams papasakojo 
krašto didelę pažangą.

kos- 
apie

metai kai bizny. Vadinas, jau 
gerai patyręs biznierius. Jis tu
ri nemažą būrį kostumerių, ku
rie visada jo bučernėj gauna 
gerą patarnavimą ir teisingas 
kainas.

Biznierius Beinarauskas yra 
visada gerai nusiteikęs ir links
mas žmogus. Kostumeris;

Ketvirtadienis, gr. 30, 1937

Ačiū “Naujienoms”
Tariu daugelį ačiū” už 

žią Kalėdų dovaną — plunks
ną.'

Su geriau*siais linkėjimais,
V. černauskas,

236 N. English Avė.
Springfield,

gra-

III.

Naujiems Metams 
Sutikti Parės

Auditorium Tavern, 3137 S. 
Halsted St., savininkai Pruden- 
cija ir Juozas RachUnai rengia
si prie Naujų Metų sutiktuvių 
parės. Bus skanus užkandžiai 
ir gera muzika veltui.

Senieji, 1937 metai jau eina 
prie pabaigos. Namuose jau . 
rengiami planai kaip sutikti . 
naujuosius, Renkasi pavieniai 
žmonės į burius, renkasi ir 
draugijos, bet maistas, nėra 
abejonės, užims čia sau svar
biausią vietą.

Kad užsitikrinti tų susirin
kimų gerąsias pasekmes, mai
stą būtinai pirk iš Midwest 
Stores. Tos krautuvės yra pil
nai pasirengusios jums patar
nauti, o prekės visos geriau
sios rųšies ir žemiausia kaina. 
Naujienose šiandien rasite tos 
krautuvės skelbimą, persiškai-. 
tykite jį atidžiai, nes tai daug 
jums padės prekes, susipirkti ir 
santaupų pasidaryti.

Vienok, Naujų Metų valgiai 
tai dar neviskas. Kiekvienai 
šeimyninkei rupi ir tai kas bus 
po Naujų Metų. Bet visa tai 
priklausys nuo to, kaip ji pirk- 
sis savo pirkinius. Midwest 
Stores parduotuvėse ji tai pa
tirs. Čia nevien kad prekės yra 
žemiausiomis kainomis, jų rų- 
šis visuomet aukščiausi, bet ir 
pardavėjai mandagus ir sugeba 
visiems padėti.

Ir, beto, jie visi priklauso 
prie didelios Midwest Organi
zacijos, kuri turi savo didelius 
sandelius, štai, dėlko jie gali 
jums padėti ir atsakančiai pa
tarnauti.

INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikiųj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikiniuš ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
Utarninkais. ' z

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

INTERNATIONAL 
.Wine & Lkįuor Co. 

FKANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repnblic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fS^reened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

įsiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotų Servizas
Vienam

f

(Skelb.)

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Edwin Stanesly, 32, 
seph ne Young, 25

Henry Mesewicz, 21, 
len Gricius, 21

James Vasilion, 22, 
geline Granowski, 20

su

su

Jo-

Be

An-su

Sutikite Naujus 
1938 Metus

Su Pirmyn Choro Jaunuoliais
Masonic Temple, 64th ir Green 

PIRMYN FONDO .
1938 METŲ SUTIKTUVĖSE 

75c Bilietas
Vakariene—Puikus Programas 

—šokiai

Juozas Ažukas, 3301 
tuanica Avė., The Old 
Pavern, turės muziką, 
dos ir kitas pramogas.

Corner 
užkan-

VBA. .

• Policija ieško jauno pikta
dario, kuris užpuolė ir išgėdino 
laukuose taip Mango ir Me.a d 
Avės., į šiaurę nuo B ooming- 
da’e ke.io, giyšt nč ą iš darbJ

Pečiai ant gaso, anglių arba 
aliejaus.

Didelis pasirinkimas. Kain
os nupigintos greitam išpar
davimui, kad padaryt vie

tos naujam 1938 metų 
stakui

Oil Heaters, vertės $75.00 už
$29.00

ir 100 gal. aliejaus dykai 
Kainos nupigintos ant RA- 
DIO, NAMŲ RAKANDŲ, 
SKALBYKLŲ, RftFRIGERA- 

TORIŲ
Lengvus Išmokėjimai

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 ir 3409-11 S. Halsted 

Tel. Blvd. 7010
Transliuojamas gfnžus progra

mas WCFL*-970 kil. Nedėliomis 
7:30 vakare

• Edward C. Hausdoif, 52 
m., buvęs pašto darbininkas, nu
sišovė savo kambary Pershing 
hotely, 6400 S. Cottage Grove 
Avė. Paliktame raštelyje jis s - 
ko, kad jis pamišęs ir nenorys 
būti išgabentas į beprotnamį.

Biblijos Paskaita
Detroit, Michigan

• šeštadienį, sausio 1 d., 1938 
m. Pradžia lygiai 3 vai. po piet. 
Rusų Svetainėje, 9219 Russell 
St., arti Westminster. Kalbės 
S. Beneckas iš Chicagcs. Jo la
ma apie “Avis ir Ožius”.

Malonėkit susirinkti visi, nes 
girdėsite daug įdomių dalykų. 
Sužinosite ką reisk.a ta ugnis, 
į kurią turės eiti tie Ožiai ir 
ką reiškia ta karalyja, kurią 
u’pturės tos avys. Rengia ir 
kviečia Biblijos . Tyrinėtojai. 
Įžanga veltui. Rinkliavos ne- 

| bus.

GERIAUSI LINKĖJIMAI f
Linksmų Naujų Metų

ŠIS SPECIALIS IŠPARDAVIMAS GEROS KOKYBĖS , MAIST< 
PADĖS JUMS SELEBRUOTI ŠVENTEŠ*

—IŠPARDAVIMAS KETVERGE ir PĖTN., GRUODŽIO 30-31

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

, v , TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos si,dabn- 

x nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą G gabalų setą ir tęsti kiek nori- 
ilia įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus j musų ofisą su savo, mokesniu, 
šeši, setai susidaro iš 3G gabalu, 6 a'-m?- 
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 

asmenų. Su 6 Knnnnai

“Faun”
Design
Gražus

Setas

“CERESOTA” TYRI NEBALTINTI

MILTAI ‘ aT'
IDAHO RUSSET Finest U. S. 1.

Bulvės_ _ i

“WILS0N’S” Laurel-Leaf

Taukai

2"ni:S: 89c
29c

sv. pak. 10c
“COLLEGE INN”
Chicken Noodle Soup
“MIDVVEST” PORK & BEANS Dideli kenai 3 už 20c
“RED TAG” SLYVOS ...................... ..... . 16 unc. kenai 2 už T9c
“MIDWEST” FANCY
BARTLETT GRUŠES Didelis 2% ken. 23c
“MIDWEST” DILL PICKLES .........  Kvortinis džiąras 15c

Stiklinė 9c 
■ ■ ‘ I-i-i _

... 2 už 25c

. 2 kenai 19c

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99£ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponaisLargo Sorvlng Spoon 

Butterknlfe, Sugar Spooa

(Skelb.)

Simano Daukanto Draugijos metinis susirinkimas Įvyks sek
madienį, saus o 2 dieną, 1938'm., 12 vai. d.,. Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus. Kiekvienas privalot būtinai dalyvauti. Bus įstatų 
nekuriu punktų taisymas ir naujų sumanymų. Kurie esate 
dar užsilikę su mokesčiais, būtinai apsimokėkite. šiame su
sirinkime. —P. K., sekr.

Lietuvių Dem. League of Cook County šaukia svarbų susirin
kimą gruodžio 30 d. 8 v. v., Marųuette Park Field house, 
prie 67 So. Kedzie avė. Bus rinkimas naujos valdybos 1938 
metams ir be to, artinantis rinkimams lietuviai ir vėl tu
rim veikti išvien, kad padėti lietuvį ant itikieto arba tartis 
su tais kandidatais, kurie prašo musų balsų, kad užtik
rinti lietuviams politiškų darbų. Taigi, turim jau iš anksto 
rengtis. —Stanley Gurskis.

. Kvortinis džiąras 
“MIDWEST” GERIAUSIA MUŠTARDA .........
“MIDWEST” TOMATO CATSUP Dideli buteliai 
“SPRINGTIME” TOMATO JUIGE 19 unc. ken. 2 už 19c 
, ,    ............... ........ 1—i —   .t*.........— -  ------  .     ;  
“MIDyVEST” Puikiausios importuotos Sardinkos ....... 2 kenai L9c
“Midwest” CALIF. SARDINES, pailgos dėž. 2 už 19$ 
NEVrCROP“ARIZONA * 7 ~ "7^
GALVOS SALOTŲ /Dįdelės galvos 5c
GELTONI SVOGŪNAI .............   3 10c
“SUNKIST” GRANDŽIAI Dideli 176 dydžio ......... ... Tuz. 27c
TEXAS GRAPEFRUIT Besėkliai Didelio dydžio « už 25c 

JONATHAN OBUOLIAI 5~š?T20n 
SMOKED SHANKLESS .
CALIHAMS, Nuo 4 iki 6 sv- 2 
“MIDWEŠT” PUIKIAUSIA SPICED HAM ..J... sv. 35c 
“INDORSED’,-MINCE_HA'M

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VARUS 3408

Parsiduoda Saugioji

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS-
CONRAD

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

420 W. 68rd ST
T<d ENG. K888-8840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $1?
PALAGUI PAGELBA CEfi

LIGONINĖJE ..... ..........._
PALAGO PAGELBA $0fi

NAMIE už ------- -------------
EKZAMINAVIMAS

OFISE
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

SV
MINKŠTOS VASARINĖS DEŠRELĖS sv. 25c

St.

visk’į 20c

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas.

Miestas

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

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS 
i .

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted 
Chicago, III

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

Užsakymai per telefoną - nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti 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
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Valstija

350

DYKAI — STIKLO KEIKSAMS LĖKŠTĖ ŠU
Super Suds DM^n"
“OCTAGON” TOILETUI MUILAS.... .............. 3 už 14c

Dideiisjak? 19c
“KEN-l7ROTlON”~šUNŲ“MAlSTAST7Z“3~l^r25c

“OXYDOL” 2-žil7c

HOSPITAL

Avenue
5727.

i

Didėlis 01fiPpk C I v

0 NES PI6lXU

Kuopono Nr. 15

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We«t 31»t Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tek Victory 9670

Gruodžio 80 d. 
rr*

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

PETE YOUNG 
U2EIGA
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Pasisavino Bridge- i Prisistatę policistais 
perto banko pinigus; apgavikai išgavo 
sugavo Arizonoj $4,870

Roselando Chicagos 
Draugijos Skyrius 
Rinks 1938 Valdybą

CLASSIFIED ADS.^J

Federaliniai agentai dykūnų 
dvare už 40 mylių į šiaurę nuo 
Phoenix, Arizona, suėmė jau
nuolį Henry Leonard Vogei, 20 
m., 3105 S. Racine Avė., kuris 
dirbo District National Bank of 
Chicago, 1110 W. 35 St., Brid-, 
geporte, ir kūčių dienai pasisa
vino $8,200 banko pinigų. Pas 
jį dar rasta $6,000 banko pini
gų. Jis laikinai pasodintas Pho- 
enix, Ariz., kalėjhnan, iš kur 
bus pargabentas j Chicago.

Pereitų pirmadienį jis nebe
atėjo į darbų ir tada liko su
sektas trukumas jo sąskaitose. 
Nustatyta, kad per šventes jis 
liuosai švaistėsi pinigais. Moti
nai davė $50, o savo merginai 
nupirko brangų deimantinį žie-

John E. Burgess, 44 m?, ar
tistas iš Baltimore, Md., pasi
skundė policijai, kad jis < ati
davė $4,870 pinigais ir $1,000 
vertenybčmis apgavikams, ku
rie prisistatė policistais ir grų- 
sino atiduoti jį teismui už ly
tinį nutsikaltimą.

Metinis Susirinkimas Sausio 7

Federalinrai agentai pradėjo 
jį sekti ir surado, kad jis iš 
Chicagos lėktuvu nuskrido į 
Los Angeles, pasišvaistė vieną 
dienų San Francisco ir tada 
pasislėpė vasarotojų dvare, ti
kėdamasis, kad ten jo tikrai 
niekas nesuras. Dvare jis užsi
registravo kaipo L. C. Wilcox.

Pasak jo, lapkt. • 1 d. Dai
lės' Institute prie jo prisista
tė žmogus, kuris parodė žvaig
ždę ,ir pasakė jį areštuojąs už 
lytinį nusikaltimų, kurio jis 
nebuvo papildęs. Jis jį nusive
dė prie būrio kelių kitų žmo
nių, kurių vienas impersonavo 
policijos seržantų ir detekty
vus ir jie privertė jį užsista- 
tyti didelę kaucijų. . Jis buvo 
paleistas. Apie prigavystę jis 
sužinojo tik tada, kada nesu
laukdamas pašaukimo stoti į 
teismų, pats nuėjo į miesto sa
lę pasiteirauti kada jo byla bus 
nagrinėjama. Tada jis sužino
jo, kad prieš jį ’ nėra iškelta 
jokios bylos ir kad policija apie 
jo “areštavimą” nieko nežino.

1 ROSELAND.—Chicagos Lie
tuvių Draugijos Skyrius šiuo- 
mi praneša visiems savo na
riams, kad metinis susirinki
mas įvyksta Sausio-Jan. 7 d. 
1938 m., 7:30 vai. vakare, Dar
bininkų svet., 10413 S. Michi
gan Avė. Visi nariai būtinai 
turite dalyvauti, nes bus ren
kama Skyriaus Valdyba 1938 
metams, ir reikės daug įvai
rių reikalų aptarti.

Taipgi nepamirškite atsives
ti savo draugus ir pažįstamus 
prisirašyti prie skyriaus. Pata
riu tiems, kurie buvote atsi
metę nuo Brolių ir Seserų 
Draugijos Roseland, ateiti. Bu
site mielai priimami, jeigu dar 
visai -neišėjote iš amžiaus.

Kviečiu visus narius, drau
gus ir drauges į minimą susi
rinkimą.

Nut. RaŠt., F. Pučkorius.

, Miscellaneous 
_____________ įvairus______________

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ąOOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

36 VARTOTI FURKAŲČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros — kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos $200-$300. Rodo
ma tarpe 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 
ma renda pasitikimiems žmonėms 

4141 So. Halsted Street.

prieina-

TAVERNAS ANT RENDOS
Išsirandavoja pilnai įrengtas su 

barais tavernas su svetaine. 5 pagy
venimui kambariai. Atsišaukite pas 
savininką:* 4509 S. Paulina St.

RENDON kambarys dėl pavienio 
ar vedusiai porai. Gali vartoti vir
tuvę. 4630 S. Whipple St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS ir LUNCHRUIMIS 
pardavimui, priežastis — liga. Aš 
esu našle — negaliu prižiūrėti biz
nio viena.

1834 W. Pershing Rd. ar 39th St.

PARDAVIMUI arba IŠRENDAVO- 
JIMUI CAFETERIA ir tavernas 
kartu. Vėliausi įrengimai. Kampinis, 
prie gatvekarių. .

BRIGHTON CAFE 
4326 S. Kedzie Avė.

I. I .............. .............................■ .11.,

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. Vieta gerai išdirbta — yrą kam
bariai pagyvenimui.

1142 S. Canal St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Pi
giai. Pigi renda. 6 kambariai viršui 
gyvenimui. Priežastį patirsite Vie
toj. 7301 So. Peoria St.

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

TAVERNAS pardavimui; pigi ren
da. Pilnai įrengtas. Išvažiuoju iš 
miesto. 4539 S. Ashland avė.

Keistučio Kliubo 
Metinis Susirinkimas 
Sausio 2 d.

Svarbus metinis Lietuvių 
Keistučio Pašalpos Kliubo su-| 
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 2 d., Hollyvvoad s.Yėje, 
2417 W. 43rd sti’cet. Susirin
kimas prasidės 12-tą valandą 
dienų, bet duoklės bus priima
mos nuo 10-tos valandos ryto.

Sekretorė Bernice Keller pra
neša, kad susirinkimas padarys 
eilę svarbių tarimų, tad nariai 
yra raginami atsilankyti. Po 
susirinkimo įvyks šokiai. (Sp) .į.‘ ,u-.< J Ji..iii ..zl

šešta apdegusi 
degtukų gaisre 
mergaitė mirė

RADIO
PARSIDUODA \tavernas South 

Sidėj. Geroj vietoj. Kreipkitės: Nau
jienos, Box 763, 1789 S. Halsted St.

WANTED TO RENT

Budriko Programas 
WCFL

IEŠKAU 2 ar 3 ruimų kad butų 
elektriką, gesas; turiu savo rakan
dus. Atsišaukit laišku: John Smith, 
3310 S. Halsted St.

Real Estatc For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Passa'va'nt ligoninėj mirė šeš
ta iš septynių apdegusių mer
gaičių gaisre Superior Mateli 
Co. dirbtuvėj, 60 W. Superior 
St. Paskiausia mirusia yra Miss 
Jean Suppelle, 20 m., gyvenusi 
prie 1520 W. Walton St.

Parkų išlaidos 
kasmet didėja

Kada prieš porą metų buvo 
balsuojama dėl Chicagos parkų 
suvienijimo, buvo * tvirtinama, 
kad suvienijus parkų valdymą 
sumažės parkų administracijos 
išlaidos ir tuo žymiai sumažės 
’r pačios parkų išlaidos.

*$&

f ACpfĘ-NAIJJI'ENŲ Foto]

ATSIGYNĖ PIENO BONKA. Į- Kuomet grįžtančių iš san- . įį
krovos Noami Curtis, 16 m., Yižpuolė lytinis pakrikėlis ir 

. bandė jų įvilkti į elę, tai ji jį taip pavaišino pieno bonka, 
kad tas susiėmęs už galvos kuogreičiausiai nusinešcHno.

— ■ ■ ■ w■' ■ ■ ■ —■-

• % _

Situation Wanted
Darbo Ieško

pa-

zy-
Bu-

PAIEŠKAU darbą už janitorių ar
ba pagelbininką, arba už porterį į 
taverną. Esu tame darbe patyręs 
per daug metų ir galip atlikti viso
kius darbus prie namų. Kam ..reika
linga tokio žmogaus, šaukit Victory 
8341, janitor.

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

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
681G So, Western Avenue 

Hemlock 0800.

Financial
Finansai-Paskolos

' ' 1a'

Už 75 centus 
Vakarienė-Kabareto Programas 

Šokiai
PIRMYN FONDO Naujų Metų 

SUTIKTUVĖSE 
Masonic Temple Salė . 

64th ir Green

Tas tvirtinimas betgi neišsi
pildė, nes nuo to laiko parkų 
išlaidos ne tik nesumažėjo, bet 
dar žymiai padidėjo.i

Ateinantiems metams parkų 
komis-onieriai . numato per 
$23,000,000 išlaidų, arba $3,- 
000,000 daugiau, negu buvo iš
leista šiemet. Tą išlaidų sąma
tą komisionieriai vienbalsiai pa
tvirtino. Kadangi parkų išlaidos 
yra padengiamos iš taksų, tai 
taksai parkams turės padidėti.

MEGSTOS PIRŠTINĖS 
t

x->:<7

PATTERN 1639i CROCHETED GLOVES
| • HM*" —

Nesunku nusimegsti šias gražias pirštines. Jos megstos 
kabliuku ir jei atidžiai seksit nurodymus, pasidarysrt elegan
tiškas pirštines. * No. 1639

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.' ~

No. 1639.

Vardas ir pavardė

Adresas

| Mieštas ir valstija

Iš didžiulės WCĘL stoties, 
sekmadienio vakare, sausio 2- 
rų, nuo 7:30 vai. girdėsite pui
kų dainų ir muzikos radio Nau
jų Metų programų, kurį 
teiks Juozas Budrikas.

Programe dalyvaus musų 
mus dainininkai ir didžiulė
driko Radio Orkestrą su gra
žiais muzikaliais kuriniais.

Beje, tenka pastebėti, kad 
•šių programų leidėjo — J. F. 
Budriko krautuvėse, 3409 ir 
3417 So. Halsted St. dabar ei
na suma- ]
žiniino j^pardavimas Radių, 
Rakandų, Skalbyklų, Refrigera- 
torių, Pečių ir- Akordionų. Kai
nos žymiai nupigintos, net iki 
40 nuošimčių už tam tikrus 
daiktus.

Help Wanted—Female1
________Darbininkių Reikia

MERGINA 25-—35 namų darbui — 
savas kambarys — $8—10 — mėg
ti vaikus. Mansfield 10008.

REIKALINGA moteris į valymo 
krautuvę, kuri mokėtų siūti. Gyve
nimas ir mokestis. Jesutis, 3934 W. 
16 St. Antros lubos priekyje. - j

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČ1Ų, KREIP
KITĖS Į L1THUANIAN BUILD1NG 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
T-ION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

x 1739 SO. HALSTED STREET

.... Business Service , 
Biznio' Patarnavimas

Automobiles
PARDUOSIU l’/2 tono troką V-8 

1935 model Fordą, Steel body, visai 
pigiai. 4318 S. Westem avė.

Jurgis Jokantas
Persiskyrė su šiuo pasauliu griiodžio 28 dieną, .2 valandą po 

pietų, 1937 ni„ sulaukęs 60 metų amžiaus. Gimęs Rokiškio apskr. | 
Skapiškio parap., Miškonių kaime.į Amerikoj išgyveno 34 metus, j

Paliko dideliame nubudime 3 brolius: Joną, Juozapą ir Anta- I 
ną, ir brolienę Antaniną;" pusbrolius: Kazimierą Chepuką ir jo šei
myną, Juozapą ir Petrą Jurgebonįus ir jų šeimynas. O Lietuvoje i 
seserį Aneliją Alešiunienę ir šeimyną, Argentinoje seserį Petro
nėlę šakabenę ir šeimyną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 4138 Archer Avė. .Namų telefonas, 
Lafayette 3052. \

Laidotuvės įvyks Fanedėlį, sausio 3 dieną, 8 Vai. ryto, iš na
mų (į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingas pamaldos už velionio sielą, o iš ten buš. nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines. .

Visi a. a. Jurgio Jokanto giminės,'draugai it pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir,.suteik’ti jam paskutinį 
patarnavimą ir' atsisveikinmą. '

Nubudę liekame, ■ ' 1 ■ " <
Broliai, Brolienė, Pusbroliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja Ladotuvių Direktorius J. Liulevičius.
Tel. Lafayette 3572,

Pakelė nuomą 
miesto aerodrome

“T-

Miesto taryba prieš kiek Jai- 
ko priėmė patvarkymų, įvedan
tį tam tikrą mokesnį 
visiems lėktuvams, kurie nau
dojasi municipaliu airportu.

Meras Kelly, kuris dabar 
atostogauja Miapii, Fla., sako, 
kad tai * buvo padaryta tikslu 
priversti vieną oro transporto 
linijų priimti padvigubinimų 
nuomos už žemę hangarams 
miesto aerodrome. Kaip tik ta 
linija priims naują nuomą, tas 
patvąrkymas bus atšauktas.

Miestas nuomomis iš lėktuvų 
dabar gauna $20,000 į metus. 
Pakėlus nuomų tikisi surinkti 
$40,000. ’

Adamowski 
pas Hornerj

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE 
RJUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi 

kitur.
S. E.
1915

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

\ ■

RADIO SERVICE

te
SOSTHE1M & SONS 

SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

Į.... I T. I_Į _ĮI___ Į.J. IĮ

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDUOSIU TAVERNA labai 
pigiai. 4342 So. Ashland Avė.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

■ IKI
7:30 VAL. V AK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

KONSTANCIJA GALUBITSKIENE 
po tėvais Waitkevičiutė

Persiskyrė su • šiuo pasauliu gruodžio 29 dieną, 9 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukus senatvės. Gimus Tauragės apskr., Skaud
vilės valsč.,’ Stulgių ^parapijoj. ’ ' > (

Paliko dideliame nubudime Gimines Stanislovą ir Agniešką 
Mažeikus, Povilą ir Oną Mažeikus, Oną ir Aleksandrą Gregaičius, 
Johanną ir Barborą Eidentus.

Kūnas pašarvotas randasi Koplyčioje, 3807 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks Panedėlyj, sausio .8 dieną, 8:80 vąl. ryto, 

iš Koplyčios i šv. ■ Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už veliones sielą, b iš ten bus nulydėta j 
5v. Kazimierokapines. , r . •

Visi a. /a. Konstancijos Galubitskienės giminės^ draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami .dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutiąį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, <
GIMINĖS.

GARSINKITES “NAUJIENOSE” ■
** ‘-*f' --

MARQUETTE RADIO 
SERVICE ,

\ ' Al. Enzulis
56^0 So. Maplewood Street 

Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems 
metams. Tel. Hemlock 2843

COAL 
Anglys

. AUGŠTOS RŲfilES 
ILLINOIS ANGLYS 
LUMP ........... -................. $6.00
MINE RUN ............. . ....
EGG ................................ .
NUT ................................
SOREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
^KAINOS EINA AUKŠTYN ' 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

5.75 
6.00 
6.00 
5.00

- Benjamin S. Adamowski, Ke- 
flly-Na'sh vadas Illinois atstovų 
bute, paskelbė, kad jis atsime
tė nuo 'Kėlly-Nash mašinos ir 
prisidėjo prie Homerio frakci
jos. Tai rodo, kad ir Chicagos 
demokratai legislaturoje yra su
skilę t ir Kelly neteko ten savo

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

4028 WENTWORTH AVĖ, 
Boulevąrd 4028.

vado. Adamowski yra tik 31 m. 
amžiaus, jauniausias daugumos 
vadas Illinois legislaturos isto
rijoje, bet jis parodė didelių ga
bumų ir iklšiol ištikimai dirbo 
dėl savo bostį. Tečiaus jis mato 
sau geresnę ateitį pas Hornerį.

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

i mfFIKR ™’“esLV Utį 111V Visas Pasaulio
. Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Td. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—-Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Grūmoja automobi
listams areštais

Miesto kontrolierius Roberf 
Upham pasiuntė raštišką pra
šymų policijos viršininkui AU- 
man areštuoti visus automobi
listus, kurie iki sausio 3 d. ne
bus įsigiję miesto laisnius — 
stikerius automobiliams.

Miesto klerkas Brady sako, 
kad jau 85,484 automobilių sa
vininkai įsigijo miesto lais
nius.

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUSTODSAf)

CANAL. 8500
Musų apgarsintam kątooa 
prieinamos Ui pakartoji
mus duodame reni nuo
laida



NAUJIENOS, Chicago, fll

ginklu
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KALENDORIUS
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[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Chicago Board of Trade, grudų biržos triobėsis
I ACME-NAUJIEN V Foto)

su didėliu iš šviesų languose padarytu šventėms Kalėdų

kryžiumi

Valgydama ledus 
prarijo šaukštuką

žiūrint
Užtenka

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Kodėl mes vieni 
kitų nesuprantame

Plėšikų Sužeistas 
S. Slungsnis 
laukia Operacijos

OI

“Milžinas” 
Pralenkė ir 
Anglų Laikraščius

Našlė patraukė 
teisman tris 
aludininkus

kims/ pareiškė, 
: no savęp, nė

Liūdni Kalėdų 
atbalsiai 
automobilistams

Tankiai pa>iia ko, kad maži 
vaikai prarija sagutes, guzikus 
ar kitokius daiktus, bet turbūt 
dar pirmą kartą Chicagoje pa
sitaikė, kad suaugusi mergina 
prarytų ne kokį mažą daiktelį, 
bet 6 colių šaukštuką.

JĮ prarijo Miss Bemice Gu- 
revitz,' 17 metų, 1136 N. Fran- 
cisco Avė., kuri ateinantį mė
nesį baigs high school. Ji kalė
dose su buriu draugų savo na-

NAUJIENOS
SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

UŽ 10 CENTŲ.
užsakymus tud- 

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai

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

Sumušė kalėjimo 
gydytoją

Plėšikai sužeidė jam vieną akį
Stanley Slungsnis (Slucka- 

nis), gyvenąs Bridgeporue, apie 
2 savaites lako atgal buvo už
pultas “holdupeiių“ ir sumuš-

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

PRARIJO ŠAUKŠTUKĄ. — Miss Gernice Gurevitz, 17 
m., 1136 N. Francisco Avė., kuri valgydama aiskrymą 
prarijo nedidelį šaukštuką. Bet padarius operaciją šauk
štukas liko išimtas ir ji pasveiks. ' \

pradžią- metų, jiems teks pra
leisti kalėjime, jei jie nesusi 
valdys. ’

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

ŠEŠIŲ METŲ VAIKAS. — Norite tikėkite, norite neti
kėkite, bet šis milžinas yra tik šešių metų amžiaus vai
kas. Jis yra Joe Randazza iš Gloucester, Mąss. ir sveria 
117 svarų. Jo broliai ir seserys yra tiek pat stambus, bet 
visgi negali Susilyginti su juo*

vežtas j Eye and 'Ear ligoninę, 
ties 124 S. Peoria S»t. Ten bus 
padaryta akies operacija.

Stanley Slungsnis yra labai 
draugiškas žmogus, priklausė 
prie vyrų choro, dalyvauja vi
suose cho,o lošimuose i? yra 
veiklus kitose organ i z. c. Jose.

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ro nariai ir kiti jo draugai tu
rėtų jį atlankyti ir suteikti 
nors mažą valandėlę smagumo.

T. R.

• Proctor and Gamble Co., 
žymiausi muilo fabrikantai, kai 
kurias muilo rūšis nupigino 5 
iki 7 nuoš.

Daugeliui automobilistų Ka
lėdos - labai liūdnai užs brige, 
nes ne tik ištiko daug nelaimių 
su automobiliais, kuriose žuvo 
per 20 žmonių ir gal š’mtai 
žmonių liko sunkiau ar lengviau 
sužeisti, taipjau daug automo
bilių sudaužyta, bet dar 97 au
tomobilistai pakliuvo į teismą 
už neblaivų ir neatsargų važia
vimą automobiliais 
vo į saugumo tei mą, 
mininkauja teisėjas 
pasižymėjęs aštriomis 
mis automobilistams,

Prisiuskit savo 
jaus, 
gaus

Reikalaują iš kiekvieno j 
$50,000 atlyginimo už 
vyro mirtį.

Iki šiolei jis -gulėjo sa’vo na
muose, bet Vėliau apsižiūrėjo, 
kad yra sugadintą viena akis,

rhuose valgė pietus. Po pietų 
buvo paduoti ledai (aiskrymas) 
užsigardžiavimui. Tik staigiai, 
bevalgydama ledus, .ji pajuto 
nebeturinti šaukštuko. Jokio 
skausmo ji nejuto ir tik X- 
spinduliai nedvejojamai prrodė, 
kad šaukštukas yra jos vidu
riuose.

Padarius operaciją šaukštu
kas liko išimtas ir ligonė jau
čiasi gerai.

■ ' ■ ■« *. i k ‘ i . .i — -i...

nuliai • • pamišiusiems kaliniams. 
Iš Yuženo pasiaiškinimų gali
ma buvo Suprasti, kad jis nie
ko prieš gydytoją neturi ir jį 
puolė tik užėjus laikinam Liu
dui. Yuzenas yra nuteistas ka- 
lejiman nuo 1 metų iki gyvos 
galvos už plėšimą 
rankoje.

TRAUKINYS TĄ PADARĖ. — Isado-e Kavin iŠ Calumet City automobilis, ku
rį 130 gt., prie Stony Island, sudaužė Mkhigan Central pasažierinis traukinys 
Kavirt irgi liko užmuštas. *

P. S. širdingai dėkoju dien
raščiui “Naujienoms’’ už Kalė
dų dovanėlę, kurią “Naujienų“ 
K-a.ėdų Diedukas man įteikė, 
gražią auksinę plunksną. 'lai 
yra didelis man malonumas. 
Dar kartą ačiū “Naujienų“ ad
ministracijai, redakcijai ir vi
sam štabui.

Sveikinu “Naujienas“ ir drau
gus naujieniečius. Linkiu ge
riausių ir laiming ausių Naujų 
Metų

Mrs. G.ertrude Ricketts už
vedė bylą Lake kauntės Cir
cuit teisme Waukegane prieš 
tris Fox Lake alinių savinin
kus, reikalaudama 
no jų po $50,000 atlyginimo 
dėl jos vyro mirties.

Ji savo byloje kaltina, kad 
jos . vyras Robb Roy Ricketts, 
dailės kurinių pardavėjas Čhi- 
cagoje, tiek prisigėrė tose ali
nėse, kad nuo Vięnoš ąlinių 
laiptų . nukrito ir mirtinai" su
sižeidė. Tai buvo balandžio 9 
d. šių metų. Už dviejų dibnų 
jis mirė nuo žaizdų.^.

Patrauktieji teisman aliniu 
savininkai yra Mrs. Marium 
Allred, žmoną Chicagos poli-1 
cisto, Vincent W. Koegler ir 
George C. Keth.

Panaši byla prieš kiekįlaiko 
buvo svarstoma ir Cbicagoje. 
Joje našlė patraukė teisman 
dviejų alinių savininkus, nes 
jos vyras, prisigėręs-' tose - alinė
se parėjo namo ir užsimušė 
nukritęs savo nardo laiptais į 
rūsį. Ir nors nelaime įvyko ne 
alinėje, tečiaus teismas vistiek 
priteisė iš alinių savininkų ke
lis tūkstančius dol. atlyginimo 
našlei. už jos vyro mirtį.

Jie pakliu- 
kur pir- 
Braude, 
bausmė- 

neskai- 
tant šimtų automobilistų, pate
kusių į paprastus policijos ir 
automobilių teismus, kur baus
mės yra' mažesnės.

Ir teisėjas Brande visai nebo
damas praėjusių linksmų “ra
mybės geros valios' žmonėms“ 
švenčių, neteikė jokio pasigai
lėjimo ntisikaltusiems automo
bilistams. Dauge’is jų atsidūrė 
kalėjime, o kiti susilaukė dide
lių pabaudų. Taipjau visi nete
ko teisės naudotis automobiliais 
trumpesnį ar ilgesnį laiką. Bet, 
laimei, tarp nubaustųjų auto
mobilistų lietuvių nematyti. Ki
ti pamatę teisėjo rūstumą, sku
biai paprašė atidėti jų bylą, ti
kėdamies, kad gal kitą dieną 
teisėjas bus kiek nuąlaidešnis.

Bet teisėjas nuolaidumo ne
rodo ir pareiškė, kad jokio pa
sigailėjimo negaus ir tie auto- 

j mobilistai, kurie bus sugauti 
Masonic Temple, 64th ir Greėh važiuojant neatsargiai ar įsigė- 

75 centai asmeniui rę ir per Naujus Metus. Jis įs-
____________ v _______  pėjo tokius automobilistu ', kad

jNAUjlĖisv

SUGRIUVO STATOMA UŽTVANKA.—Port Stanley, Ont., sugriuvo sąryšy su tiesiamu 
tiltu statoma užtvanka. Nelaimėj 8 darbininkai liko užmušti ir 10 sužeista.
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NEW 
YEAR

“Naujienų” Kalėdinis numeris 
32 puslapių

“Naujienų” kalėdinis numeris 
tai tikrai milž nTs, pralenkė ir 

I amerikonų laikraščius. Kiek 
ten prirašyta! Kiek energijos 
įdėta, visokių pritaikytų legen
dų, straipsnių, eilių ir kalėdinių 
sveikinimų ir linkėjimų. Tai tik
rai “Naujienų ’ skaitytojams 
didele kalėdinė dovana. Didelė 
garbė priklauso “Naujienų“ lei
dėjams ir rašytojams.

•j * M. šeštokas.

Pasveikinkite Naujus 
1938 Metus 

“PIRMYN? FONDO
NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖSE

Dabar Chicagoj yra laikomas 
kalbininkų ir kalbų mokytojų 
suvažiavimas, i

. '• ■■■’ . fe?' ■

Tame suvažlaviine kalbėjo ir 
prof. SęlĮers,' / 
kad mes tankią: 
kitų nesuprąntafnė, musų nuo
monės yra kilų klaidingai su
prantamos ir vienas ir tas pats 

kiekvie- posakis yra įvairiai aiškinamas.
O tai dėlto, kąd dauguma žo
džių (o gal ir kiekvienas žod s) 
turi’ po kelias skirtingas, kar
tais viena kitai •..priešingas pras
mes. Dėlei to 4r fe konstitucija 
esanti įvairiai, aiškinama, ginči- 
jamąsi dėl paliklmų^ir dėlei to 
svetimšaliai neapkenčia anglų. 
Jią nurodė daugjybfe žodžių ang
lų kalboje,tankiai vL

. J .’ . »T? > i 1 o. v.sai priesingątfej 
kaip/ j 1103 varj 
tik 
kelsit 
saf >kitų

Joliet kalėjime lietuvis 
nys William Yuzenas, 28 m 
ėjo iš eilės ir skaudžiai sumu
šė vieną kalėjimo gydytoją, Dr. 
F. J. Schmelik, atėjusį egzami
nuoti kalinius prieš išsiunčiant kad pačios Naujienos 
juos i Menard kalėjimą, krimi- yra naudingos.
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