
i

under the

T3*

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXIV Kaina 3c

užfnir-

dar

Italija
kas likviduotas valdžios departamen-

Netrukus po šio pranešimo

▼

Tsingtao

Lojalistų vald-( Tuo gi tarpu pačiame Te- 
Ispanijos lojalistai ir žios pranešimas iš Barcelonos ruelyje sukilėlių garnizonas,

Si laida susideda iŠ dviejų dalių

———— i
1 — svarbą einamuoju mo-

jalistai atmušė smarkias prie-pistai nukirto jiems pąrupini- 
šų atakas, padarydami šitokių mą vandens, o be vandens jie 
nuostolių sukilėliams.

Sukilėlių pranešimas 
skelbė, kad jie pradėję judėji
mą apsupti lojstlistų kairią j į 
sparną. Lojalistai pranešė, jo- 
gei jie pailgino savo frontą.

Ketvirtadienį gautos žinios 
dar nesakė, kuri pusė ėmė vir-

This išsue consists of two parts
—— .............................. .... -------- . .< _________________________ _
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Simiai {tankų, lėktuvų ir sukoncentruota 
artilerija mūšyje prie Teruelio

Kautynės eina 25 mylių ruože. Gal išsivystys i didžiausią 
muši nuo Ispanijos civilio karo pradžios.

HENDAYE, FranciJzija, gr. virtį pirmyn.
3°.
sukilėliai susirėmė ketvirtadie- griežtai paneigia sukilėlių in- kiek jo liko, tebesilaikė dyie- 
nj 25 mylių ruože prie Terue- formacijas ir pareiškia, kad lo-*juose pastatuose. Tačiau loja- 
lio. ■

Mušis gali išsivystyti į di
džiausias nuo pradžios Ispani
jos civilio karo kautynes.

Šimtai tankų, sukoncentruo
ta artilerija, laivynai lėktuvų, 
milžiniškas kiekis kulkosvyd
žių vartojama grumtynėse.

Sukilėlių pranešimas skelbė, 
jogei jie pramušę lojalistų ei
les ir pasistumę mylią ir ket-1

Japonai pasirašė! 120,000 Paryžiaus 
pirklybos sutarti su darbininkų strei-

ilgai išsilaikyti nepajėgs, jei jų 
neišvaduos Franco subraukta 
prie Teruelio kariuomenė. .

Bendrai padėtis paęiame Te~ 
ruelyje pasidarė ne taip svarbi, 
kaip kautynės prie Teruelio, 
kur susirėmė stambiosios val
džios ir fašistų jėgos.

General Motors vir
šininkas aiškinsis 

senatoriams
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INDUSAI KOOPERUOJA SU ANGLAIS 
SAVIŠKIŲ BIJO

BOIvIBAY, Indija, gruodžio 
30. — Indijos kongreso parti
ja jau išbuvo valdžioje šešis 
mėnesius. Pirm rinkimų indu- 
sai atkakliai kovojo anglų jiems 
suteiktą autonomiją, kadangi 
vyriausioji galia buvo 
Anglijos l 
se.

Įėję valdžion indusai 
šo kovą su anglais ir ėmėsi adt 
ministracijos darbo. Nemažai 
darbo jau padaryta. Paleista 
iš kalėjimų politiniai kaliniai. 
Sugrąžinta vietos miestelių ir 
kaimų viršininkams, kurių jie 
neteko kovoje su* anglais.

Tačiau opesniosios proble- joti saviškių.

mos pasilieka neišrištos. Tak
sai dar nesumažinti. Darbinin
kų padėtis nepagerinta.

Gal būt daugiausia vargo 
valdančioji indusų partija tu
rėjo su streikais ir bendru 

> palikta darbininkų nepasitenkinimu sa- 
gubernatorių rauko- vo padėčia. Darbo valandos In

dijoje yra ilgos, atlyginimas 
menkas. Dėl to dr streikai ky
la.

Bet Indijos politikieriai, ku
rie seniau streikams pritarė, 
dabar, įėję' valdžion, pradeda 
žiūrėti į darbininkų reikalavi
mus ir streikus, kaip j “ko- 
musizmp pavojų”, pradeda bi-

PREZIDENTAS ASMENIŠKAI SKAITYS 
RAŠTĄ KONGRESUI

ROMA, Italija, gruodžio 30. 
— Ketvirtadienį Japonijos am
basadorius Italijai Nasaaki 
Hotta ir Italijos užsienio rei
kalų ministeris Galeazzo Ciano 
pasirašė pirklybinę sutartį. Su
tarties smulkmenos nepaskelb
tos, bet pranešti, kad ji yra 
labai svarbi, šios sutarties lau-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 30. — General Motors pre
zidentas William S. Knudsen 
ketvirtadienį pranešė specialiai 
senato komisijai, tyrinėjančiai 
nedarbą ir pašąlpos teikimą 
bedarbiams, kąd jis duos pa
aiškinimų, kurių . komisija iš 
jo reikalaus sausio 6 dįeną.

Senato komisija hori nusta^ 
tyti, ar pateisinamas yra Ge
neral Motors užsimojimas pa
leisti iš darbo nito 1 d. sausio

čiai, italai ir japonai padare 
prieškomunistinį susitarimą.

Francuzijos biudže 
tas $1,816,673,630

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
30. — Francuzijos senatas ket
virtadienį vienu balsu priėmė 
1938 metų biudžeto sąmatą ir 
pasiuntė jį komisijai, kad ši 
išlygintų mažus skirtumus tarp 
senato ir atstovų buto 
to biudžeto.

Senatas apskaičiuoja 
pajamas 54,537,221,443

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
y • 30. — Streikas 120,000 Pary- 
^‘žiaus viešųjų įmonių darbinin

kų buvo likviduotas ketvirta
dienį. Darbininkai sugrįžo dar
bui. 1 |

Susitaikymo atsiekta anksti
rx.tfc.Ij> mjęsto;;požęmįnį9..,kę-.. 
lių bei busų aptarnautojai pra
dėjo dirbti 6 valandą ryto. \

Taika padaryta vidaus rei
kalų ministerio Dormoy, finan
sų ministerio Bonnett ir kitų dar 30,000 darbininkų, 
valdžios atstovų konferencijoj I ——
su unijų vadais. Ją užgyrė pla- N.L.R.B. 
tesnė unijų vadovybė.

Streikui likviduoti valdžia 
ir darbininkai padarė nuolaidų, 
kitaip- sakant, padarė kompro
misų. Darbininkams pridėta 
algos po 70 frankų mėnesiui.

_______ . įsnese ne-
1 palankų C.1.0. spren

dimą

y

. ' • ,į IACME-NAUJIENŲ Fotuj

Ketina neužilgo susituokti. Ęendras jų augštis ne- 
siekia 10 pėdų. Didesnioji pora yra p-lė Clara Liss iš 
Lenkijos ir Lucien Facon, franeuzas- Su jais yra mažy
tė p-lėf Ania Pyčka iš Rusijos ir tiek pat mažas jos su
žadėtinis Francesco Batto iš Italijos.'Jie visi dalyvavo 
Paryžiaus i parodoje.

KLAUSINĖJA KODĖL SENESNIEJI 
s DARBININKAI NEGAUNA DARBO

priim-

C., gruo-
Iron Cor-
darbinin-

šalies 
fran

kais — Jungt. Valstijų pini- 
. gaiš $1,817,907,714. Išlaidos 

numatoma suma $54,500,209,- 
024 frankų — Jungt. Valstijų 
pinigais $1,816,673,630.

Užmušė kinų katali
kų vadą

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 30. — Pasirėdęs oranžių 
pardavėju kinas teroristas už- 

. mušė J. Lo Pa-hong, žymiau
sią Kinijoje svietiškių katali
kų veikėją ir Shanghajaus Ci- 
vilės Asociacijos prezidentą.

Teroristas pabėgo. Kaip ma
noma, Lo buvo nužudytas dėl 
to, kad jo vadovaujama orga
nizacija planavo kooperuoti su' 
japonais Shanghajuje. Policija 
prisibijo paplitimo šios keršto 
formos tiems iŠ žymesnių ki
nų, kurie norės bendardarbiau- 
ti su japonais

Pavogė Indiana val
stijos kongresmaną

WASHINGTON, Ind., ‘ juo
džio 30. — Trečiaditenio vaka
re banditas nutvėrė (kįdnapi- 
no) čia Jungt. Valstijų atsto
vų buto narį Arthur H. Green- 
woodą (Indianos demokratą) 
ir jo žmoną. Banditas buvo pa
sislėpęs Greenwoodų automobi
lyje. Jis paliepė jiems važiuo
ti. Kai Greenvvoodai pavažiavo 
apie 10 blokų, banditas atėmė 
iš jų $40 ir išlipęs iš automo
bilio pabėgo?

nenori unį

balsavimais
kreipėsi į

1,000 mainierių su
streikavo Francu- 

zijoje
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

30. — Prie Anzin, šiaurės 
Francuzijoje, ketvirtadienį sir- 
streikaVo 1,009 mainierių. 
Laukta, kad 16,000 kitų mai
nierių prisidės prie streiko. '

WASHINGTON, D. 
džio 30. — Interlake 
poration of Chicago 
kai neužilgo turės balsavimus.
Jiems teks pasisakyti, ar jie 
nori priklausyti C.I.O., ar sam
dytojų kontroliuojamai organi
zacijai, ar visai 

įjos.
Ryšium su šiais 

C.I.O. organizacija
National Labor Relations Board 
prašymu panaikinti balsavimų 
blankose tretįjį klausimą, bū
tent — ar darbininkaii visai 
nenori priklausyti unijai.

X*.
Darbo Santykių Taryba at

sisakė išpildyti C.I.O. prašy
mą. Taigi tenka manyti, kad 
ateityje ir kitais atvejais Ta
ryba laikysis panašios takti
kos, kitaip . sakant, leis darbi
ninkams pasisakyti prieš bet 
kokią orgariizaciją. Tai yra 
smūgis unijoms, nes bijodami 
samdytojų ir nepritardami 
kompanijų unijoms, darbinin*- 
kai kai kuriais atvejais pasi
sakys visai 'nenorį unijos.

HARRISBURGH, Pa., gruo
džio 30. — 40 nuošimčių be
darbių, užsiregistravusių Penn
sylvania valstijos samdos ofi
suose (statė employment of- 
fices) per devynius pirmuo
sius šių metų mėnesius, buvo 
asmenys senesni jnei 40 metų. 
Tik 31 nuošimtis užsiregistra
vo jaunesnių nei 40 metų. Rei
škia, žymiai dau’giau senesnių 
žmonių ieško darbo.

Iš tūkstančio užsiregistravu
sių bedarbių samdos ofisai su
rado darbo 40 tokių asmenų, 
kurie yra senesni nei 40 me
tų. Iš tūkstančio užsiregistra
vusių ofisai surado darbo 63 
tokiems, kurie yra ; jaunesni 
nei .40 metų. Reiškia, kur kas 
sunkiau yra padėti darbui se-; 
nesnį žmogų.

monės ir biznio įstaigoms tik-
siu patirti, kodėl nesamdoma 
senesnių darbininkų. Vienas 'jo 
klausimas yra: ar šių dienų 
pramonė reikalauja jaunų ir 
stiprių darbininkų? Kitas: ar 
pramonės naujieji metodai rei
kalauja greičiau prisitaikančių 
darbininkų?- Trečias: ar gru
pių apdrauda ir pensijų patvar
kymai skatina samdyti jaunes
nius žmones? Ar jaunesni žmo
nės todėl samdomi, kad jiems 
galima mažesnes algas mokė
ti?

Rumunija vys žydus 
lauk

LONDONAS, Anglija, gruo
džio. 30.— Čia gauta praneši- 

Dabar Ralph M. Bashore, mų, jogei naujas Rumunijos 
Pennsylvania valstijos darbo ir premjeras Octavian Gogą pa- 
pramonėš sekretorius, išsiimti- reiškė, kad iš Rumunijos bus 
nėjo klausimus įvairioms pra- išyta apie 150,000 žydų.

Pirks sidabrą iš Ka 
nados, Kinijos ir 

Meksikos

Saužudybių skaičiusi

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

Daugiausia apsiniaukę; tru
putį šilčiau; vidutinio stipru
mo pietų rytų vėjai; saulė te
ka 7:18, leidžiasi 4:28 valan
dą. .7 ' '

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 30. — Jungt. Valstijų iž
do sekretorius - Morgenthau 
pranešė ketvirtadienį, joged ši 
šalis sutiko pirkti sidabrą iš 
Kanados, Meksikos ir iš KinP 
jos dar per visą sausio mene-

Japonijoje sumažėjo
TOKIO, Japonija, gruodžio 

30. — Pirmą kartą metų eilė
je šiemet skaičius saužudybių 
Japonijoje sumažėjo. 1936 me
tais saužudybių kiekis Japoni- , 
joje siekė 2,681, o šiemet jis 
buvo 380 skaitline mažesnis. 
Japonai aiškina, kad saužudy
bių sumažėjimas esanti karo 
ūpo paseka. Kaip čia žudysis J 
jei Šaliai .reikia karių. I

t

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 30. — Pirmadienį atsida- mentu šalies apgynimo; 2 — 
rys nauja Jungtinių Valstijų. reikalą pagalbos farmeriams ir 
kongreso sesija. Bendram se-jalgų-darbo valandų įstatymo; 
nato ir atstovų buto posėdžiui 3 — reikalą kovos su monopo- 
prez. Rooseveltas asmeniškai Ii jomis; 4 — reikalą perorga- 
paskaitys raštą nurodydamas, nizuoti 
kokių įstatymų reikalinga ša- tus. 
liai iš kongreso.

Manoma, kad prezidentas
savo rašte akcentuos šiuos da- prezidentas patieks kongresui 
lykus: • 1 kitą apie šalies biudžetą.

Kmai tebenaikma Paleis Illinois mai- 
’iiierius, užstatą 

padėjus
SHANGHAI, Kinija, gruo

džio 30. — Naktį į ketvirta
dienį dar dvidešimt ekspliozi- 
jų sudundėjo Shantung pro
vincijos turtingajame mieste 
Tsingtao. Taiz kinai naikino 
viešąsias miesto įmones, japo
nų armijoms prie jo besiarti
nant.

Ketvirtadienio rytą dvi nau
jos ekspliozijos pakartojo pa
saką, pradėtą savaitę laiko at
gal. Laukta, kad bile valandą 
kinai išsprogdins elektros sto
tį ir miestas neteks šviesos. 
Elektra, betgi ketvirtadienį dar 
tebecirkuliavo.

SPRINGFIELD, Ilk, gruod
žio 30. — United States Cir
cuit Court of Appeals leido 36 
nuteistiems asmenims ryšium 
su smurto žygiais kasyklų si- 

jryje Illinois valstijoje užsidė
ti po $10,000 užstatus ir iš
eiti iš kalėjimo kol jų byla bus 
vedama toliau.

Shanghajų pasiekė Jungt. 
Valstijų laivas Sacramento ir 
atvežė iš Tsingtao 27 ameri
kiečius. 159 amerikiečiai dar 
tebėra Tsingtao. Jie nenori 
apleisti miestą ir palikti biz
nius, tikėdamiesi, kad gal ja
ponai paims miestą be didelių 
mūšių.

Mokslininkai reika
lauja minčiai laisvės

Paleido Egipto mi- 
nisterių kabinetą

gruodžio 
karalius 

paleido 
kuriame

CAIRO, Egiptas, 
30. — Egipto jaunas 
Farouk ketvirtadienį 
ministerių kabinetą,
premjeru buvo Nahas . Pasha. 
Karalius pavedė naują kabine
tą sudaryti Mohamed Mach- 
mudu'i.

Nupiauta 1,000 me 
tų medis

INDIANAPOLIS, Ind., gruo
džio 30. — The American As- 
sociation for the Advancement 
of Science taryba ketvirtadie
nį priėmė rezoliuciją reikalau
jančią juo pilnesnės laisvės 
mokslui. Rezoliucija tarp ko 

* kita kviečia kitų šalių moksli
nes draugijas ir organizacijas 
kooperuoti su Amerikos mok-: 
slinikais ne tik grynojo mok-įĮ 
slo srityse, bet veijkti pasaulio 
taikos ir intelektualios laisvės 
interesuose, kad mokslas galė
tų teikti jito pilniau 
žmonėms.

naudų

gruod*
i 30 japonų lėktuvų 

bombas į

SHANGHAI, Kinija, 
žio 30.

^ketvirtadienį mete 
pietų Kinijos sostinę Kantoną. 
35 asmenys buvo užmušti, dvi-
dešimt trobesių sunaikinta.

GLEASON, Wis., gruodžio 
30. Trečiadienį šio mieste- 
lio apielinkėje nupiauta milži
niška pušis, siekusi aukštyn 
110 pėdų, kaip manoma, se
niausia Wisconsine. Jos amžius 
buvo netoli 1,000 metų.

Ryt ir Poryt 
Sausio 1 ir 2

per

Naujus Metus
Naujienos neišeis ir

Naujienų Raštinė 
bus uždaryta.

' .WV

• Apgarsinimus telefonu

Canal 8500
galit priduot sausio 2 d. 

po 4 vai. popiet.

-
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

Senas Chicagietis

(Tęsinys)
Milda pasiėmusi sūnelį į glė

bį nusinešdaVo jį vėjalėn, kuri 
aplink buvo apaugusi vijokliais, 
dabar taip gausiai žydinčiais, gi 
ten atsisėsdavo ir'valandėlę pa
kalbėdavo su savo mažu ir ar
timiausiu draugu. Ji išklausinė- 
davo, kaip mažas Algutis mie
gojo, ką sapnavo, ar noriai kė
lėsi ir prausėsi. Kur jiedu šian
dien eis — į mišką uogauti ar 
maudytis ir žaisti prie Nemu
no. O paskui Milda išbučiuodavo 
savo mėlinakį ir sušukusi: 
viens, du, trys! Abu pasileisda
vo bėgti į namus.

Uždusę ir kvatodami, jie abu 
apsikabindavo Mortą, kuri juos 
maloniai vesdavo prie stalo. 
Kartais ir Albinas drauge pus
ryčiaudavo, bet dažniausiai jis 
sakydavo, kad nenorįs valgyti ir 
numetęs po Šaltą bučkį’ žmonai 
ir sunuj, išsiskubindavo įstai
gon.

Seniau buvęs gražus, raus
vais veidais vyras, dabar Mil
dai kasdien jis atrodydavo vis 
labiau išbalęs; kartais jo veidas 
net melsvas ryto metą būdavo. 
Milda suprato, kad tai nuo alko
holio ir nemigos ir tas ją be 
galo rūpino. Bet juk ji visokiais 
budais mėgino 
traukti, vienok 
t ui.,.

Priešpiečiais
čiu eidavo į mišką. Čia tarp pu
šų prisirišdavo gamakus ir už- 
migdydavo savo sūneli. Pati at
sigulusi skaitydavo, arba grožė- 
davosi viliojančiais pušyno re
giniais. čia samanos pakrumiais 
žaliavo; čia uogynai su sirps
tančiom uogom; čia mažoje pie
velėje gėlės ir tas malonus oras,

jį nuo to ati- 
viskas buvo vel-

Milda su Algų-

no. Duktė Margaret dabar lan
ko Chicagos universitetą ;< • stu
dijuoja mediciną. Sūnūs Jonas 
studijuoja chemijos inžineriją, 
Charleston, S. C; Jiedu abudu 
yra gavę Scholarship. .Jauniau
sias sūnūs Vincent, įanko Par
ker High School; ima pre-legal 
colirse. '

Ofiso TeL Vlr< 
rvcTniu crncv xci. ojcMrs. Anelia K. Jarnsz 

Physical Therapy 
and Midwtfe 

6630 So. Westeni 
Avė., 2nd floor 
Rentlock 9252

Patarnauja. prU 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t re a t- 
ment Ir magnę- 
tic blankets fr tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

a 0036 
RLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41W ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: .

• »

John P. Ewald

■

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

■J

nuo
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVB 
Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

•Now that Christmas day is 
oVer—and,? although we štili 
have a lot of excitement in the 
air, wc can in a round-about 
way try to settle to the daily 
routinę of each and every 
member of the chorus, būt, 
i,nen agam, can we? No, we 
can’t, as there is štįlj more ex- 
citemeni to be had; we can* t 
forget our New Year’s Eve 
parcy •lOiVlGHT, to be giveh 
at the. Masonic Temple loca- 
ted at 64 and Green Sts. Ad- 
mission can be had for only 
75c to an evening of gaiety. 
Dinner, dancing and favors 
plūs fun galore! We urge all 
members to come and to 
bring all of their friends al- 

the 
at- 
see

visiškai nesiriša ir pats nežino
jo kodėl.

—Vadinasi 'tamsta turi savo 
kelius, bet jų gerai nežinai, kad 
turi klaidžioti. Ar gerai aš 
tamstą supratau?

—Ne visai taip. Mat, gyveni
mas, tai kaip užburtas ratas; 
kad ir kažkaip iš jo norėsi iš
trukti ieškodamas išeities, o jis 
vis tave atves į tą pačią vietą...

—Aš tamstos nesuprantu — 
tarė Milda ir rimtai pažvelgė 
jam į akis, tartum tirdama jį. 
Jo lupos sukrutėjo, lyg jis bu
tų norėjęs ką pradėti sakyti, 
bet pamojęs ranka, jis lyg pats 
sau pridūrė: — Nėra prasmės...

—Nėra prasmės ? Kokios, pra
smės? — teisinosi Milda.

—Nėra prasmės kalbėti, aiš
kinti, kuomet žmogus nusista
tęs tavęs nesuprasti . . — įsi
svajojęs, ant kelmo sėdįs, tarė 
Zigmas.

—Jeigu tamsta turi galvoje 
mane, tai kaip aš galiu supras
ti, kuomet tamsta nieko nepa
sakai tiesioginiu budu, o tik 
kalbi apie užburtus ratus ir ne
žinomus kelius pasakoji — ne 
visai tikrą, kad ji turėjo tą sa
kyti, tarė Milda.

—Labai gerai! Labai gerai!! 
— greit atsistodamas pakarto
jo jis — Aš tamstai galiu pa
sakyti tiesioginiu budu ir man 
visai nesvarbu, ar tamstai pa
tiks, ar visai ne! Aš toks pat 
žmogus kaip ir visi kiti; 'turiu 
širdį ir jausmus ir teisę naudo
tis gyvenimu; mylėti, sukurti 
šeimą ir j*a džiaugtis!...

■—Sustok tamsta, ponas švel- 
ny! — greit atsistojusi sušuko 
Mildą — Aš nesijaučiu nieko 
bendro turinti su tamstos gy
venimu ir nematau jokio reika- 

nors skun-

8939

Tokia yra John P. Ewald 
trumpa šeimos istorija.

—Pažįstamas

persisunkęs pušų kvapu, tartum. klausytis kokfį 
vprsir.o v ori o tnannsh ir ii-zmivcr' >. 'versite vertė užsnųsti ir užmirš^ 
ti viską, kas dedasi toliau už 
miško ribų; tame gyvenimo, 
kunkuliuojančiame katile.

Kartą, kai Milda užsisvajoju
si užmerkė akis ir lengvai kvė
puodama žengė užmirštin, tik 
medžių šlamėjimas priminė dar 
Jai, jog ji randasi miške, ji in
stinktyviai pajuto kažką esant 
prie jos. Kai ji atmerkė akis 
prieš ją stovėjo Zigmas. Jis dė
vėjo baltas kelnes, melsvus 
marškinius ir tamsų kaklaraiš
tį; tamsiai mėlyną švarką laikė 
ant rankos. Mildai jis atrodė 
tikrai gražaus sudėjimo'vyras; 
augalotas, šviesiais vingiuotais 
plaukais ir ryškiai tamsaus mel
svumo akimis; jo veidą puošė 
maloni šypsena. Ji greit pašoko, 
norėdama atsisėsti, bet Zigmas 
ją sulaikė, aiškindamas, jog jis 
nenorėjęs ją prižadinti.

—Aš tik minutėlei sustojau, 
kad pažvelgus į tamstą — ta
rė jis — ir paskiau bučiau ėjęs 
savo keliais . . . Tai yra norė
jau pasakyti . . . bučiau kur 
nors klaidžiojęs vienui vienas.....

Zigmas jautė, kad jo kalba

dų!
—Bet aš 'tamstą myliu . . .— 

žiurėdamas tiesiai į jos akis, į- 
tikinančiu tonu tarė Zigmas.

—Ką? kaip tamsta drįsti?...
—Aš drįstu, nes mano karš

ta meilė, priduoda man drąsas. 
Juo labiau, kai tenka matyti sa
vo mylimą asr?enį kenčiant; 
matyti jį skriaudžiama esant 
tuomet, kai tas asmuo aukoja 
savo jaunystę, grožį; pasišven
čia savo šeimai ir už tai gauna 
tik nuobodžią vienumą ir aša
ras ... Aš žinau, kad tamsta 
esi vedusi ir jeigu tamstos gy
venimas butų laimingas, aš gal, 
kaip tas keleivis, praeidamas 
pro kvapsnių rožių krūmą, vien 
tik pasigerėdamas jų grcžiu ir 
maloniu dvelkesiu — nueičiau 
sau... Bet kuomet aš matau, kad 
tamstos gyverimas, tas rožių 
krūmas, apgultas nuodingų kir
minų — aš negaliu būti nepai
sančiu praeiviu, aš noriu, aš 
trokštu pagelbėti. Matyti tams
tą laimingą!... .■

ong. We.also expect ail 
friends of the chorus to 
tend, as we would likę to 
them there so that we can all
in one welcome the New Year.

•What will 1938 bring? We 
all knbw and; hope it will take 
Pirmyn to Lithuania! Inciden- 
tally, the proceeds of the above 
is to go to the Passage Fund. 
Come one—come alll to Pir- 
myn's New Year's Eve Dance— 
Get your tįckets now as, xthey- 
’re very cheap at that price 
and if you wait any longer you 
nia/ not have the opportunity 
of ptirchasing one. Therefore, 
we suggest you get your tick- 
ets now—they may be pur- 
chased from any chorus mem- 

r
♦There will not be any re-r 

hearsing unt'il January the 7th. 
When rehearsals will once a- 
gain be in progresą, we ex- 
pcct aU members to attend re- 
gularly. As wc have been re- 
peating of late, there is very 
much to be dpnę, so why not 
d o your share of ’tlie^vžbrk and 
help 'merely by re~
liearsals and working with the 
ręst of the members. It takes 
much practice and time to pre- 
sent somethįn^ that you can 
be proud of‘and me intend to 
do that very thing. We expect 
each and every member to 
work and work hard!

Kiekvienas asmuo turi istori
ją. Turi savo istoriją ir John 
P. Ęwald. v ■ įį-v' ,

Jonas atkeliaVo Amerikon dar 
jaunas budamas. Jau 42 metai, 
k'aj gyvena Chieagoje Brid- 
geporte: Tik keturis metus buvo 
pasitraukęs iš Chicagos, nes 
nuo 1904 iki 1908 tarnavo U. S. 
Na'vy. Baigęs tarnybą U. S. 
Navy, vėl apsigyveno Chicagoj. \ • A / I * . «

Pirmiausiai (1908 metais) į- 
steigė nuosavą ofisą, paskolų ir 
apdraudos. Nuo 1909 pradėjo 

t s r'a ■ s pulkus inthua- 
nia. — (708 W. 18th St.) Nuo 
1910 prisidėjo prie Keistučio 
spulkos. (840 W. 33 St.) Prie 
iių dviejų spulkų dar ir šian
dien darbuojasi. :

. i /.
Taipgi dar darbavosi prie Vy

tauto spulkos nuo 1920 iki 1926.
Rugsėjo 9, 1916 metais Jonas 

ipsivede su Margaret Klimas. 
Augina vieną dukterį ir du su-

LAIM1NGŲ NAUJŲ 
METŲ! ’ x

Aš e^’u “Naujienų” skaityto
jas nuo pirmo dienraščio Rūme
lio. Nemažai tenka paskaityti 
ir įvairių kitų laikraščių. Ne
būdamas jokios partijos pasekė
jas ir neatbodamas partijines 
^kritikos, turiu pripažinti, kad 
“Naujienos” tai vienas iš tur
tingiausių lietuviškų laikraščių, 
kuriame galima rasti įvairių ži
nių iš įvairiausių pasaulio- kraš
tų ir daug ateitį lemiančių da
lykų, kurie dažnai išsipildo. To
dėl aš “Naujienoms” ateityje, 
ypač 1938 metais, linkiu laiky
tis savo nusistatymo ir pasek- 
.mingai gyvuoti ilgus, ilgus me
tus

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

A. Tumavich.

2-RA KIMŠTINA SAVAITĖ!
Sovietų Rusijos didžiausias 

paveikslas
“PERTAS PIRMASIS”

Tolstojaus Kuino ir Kraujo apysa
ka apie Petrą Didijį, karžygį, mei
luži, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo ir tapo Rusijos 
cariene Katre I.
SONOTONE
60 E. Vun Burcn

Šventadieniais atdara 10:45—25c 
iki 1 v. p.p. Naujų Metų Vakarui 

Extra Be Kainos Pakėlimo!

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 • 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS• f

3407 Lovre Avė. Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tek—Hyde Park

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 . Western Avė,
VALANDOS:

lį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki V . Yal. Ya.kąre:

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

Tel. Prospect 1012

Pa 
j-

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

ROSELANIV—CHICAGO, ILL. 
Tel PULLMAN 1193-8277

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

2400 WEST MAtHSON STREET.
Vai. 1 iki 8 do pietų, 6 Iki 8 vak

• Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunawick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

1300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TeL: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930 n

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 

_ Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKEUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

v. i CHICAGO,
F*

•<

AIUU SPECIALISTAI
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

r

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas

ir
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 trečiadienį.

| -Ikoplyčios visose
r JL—* USL d. 1 Chicagos dalyse•Severai wceks ago yours 

truly recoived a few contri- 
butions from several chorus 
members at the Office of this 
paper—it so happened that 
yours truly did not cvcn get 
to sėt eyes on them, as they 
mušt have gotten lošt in the 
niail. Hencc the reason as to » 
why some of you did not <see 
vonr contribution in print. No 
one is. really to blame as the 
c' ntributions were ' mailed 
from the office to us būt were 
sent to an erro-neous address- 
We would appreciate it very 
much if the peoplę that sent 
us the eontributions would 
once again write their contri
bution , and niail dt in to the 
office of this paper and if we 
find it satisfactory we will in- 
clude it in our next column. 
To those that did send contri- 
hutions which yours truly did 
not have the opportunity of 
grasping we wish to express 
>ur appreciation for bcirig so 
kind as to extencĮ a helping 
hand and hope they will do 
the šame in the future as they 

■ have in the past.
Wex in beha(if of, tįie chorus 

wish our- friends, and .Chorus 
members a most happy and 
prosperous New Year i

“RASKEY HUEY*’-
■ ■ .............................................. ............... ....... ... ..........« ; • ■» > • < ■: ’ .■‘ ‘ r ; . ■ ■ v * ’ ,

i ,»ii iw ,> i im i ............. .

HEMOROIDAI
v* •' ' \

Naujas būdas—garantuojamas gy
dymas ba operacijos. Ateik persi
tikrinimo r pasiūlai susižinoti — 
$1.00 už egzaminaciją ar gydymą.

DR. P. SCHYMAN
Specialistas

1869 N. Damen* Avė.

2-ras aukštas. Armitage/,8200

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

’ P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
' Tel. Office Wentworth 6330

Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera? Kolėdoms dovana ne

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

4712 South Ashland Av.
* Phone Boulevard 7589.

KITATAUČIAI

(Bus daugiau)

8

7401 S. Chicago Avė.

■■

Garsinkitės “N-nose”

Laimingų Naujų Metų visiems draugams ir 
pažįstamiems

BALSIS TAVERN
BEST GRADE WINES & LIQUORS

Ladies Invited

Tel. Midway 4850

t

LIETUVIAI

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos lietuviu Daktarų

Yards 1139
Phone Yards 1138

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaiiica Avėnue

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone BouL 5203

S. M. SKUDAS
718 West 1811! Street

Boulevard 4089

31'

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių : 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos,

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MUMS MALONU PRANEŠTI . 
75-KIŲ METŲ SUKAKTUVES 

miTLIVRE BREWERY
PABANDYKIT MUSŲ

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ” 
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINI JUBILIEJŲ 

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

U ; t z

R1TZ DIST.CO.
10411 S. Michigan Avė. J; K. Sharkey, Mgr

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Phone Boulevard 5566

Phone Monroe 3377

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
; IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyry, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus. ■»

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS? 42-44 East 108th Street TeL Pullman K70 ‘

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

J. LIŲLEVIČIUS
Phone Lafayette 35724348 So. California Avenue

--------—-r-T— ------------------
•,r.i \ ■ r o

3307 Lituanica Avenue . Phone Boulevard 4139
i > * • * • . ' * - ' • 1

A. PETKUS
6834 So. Western Ąve.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nędčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Reoubllc 7868
< ,, ___________________________

> Ofiso Tel. Boulevard 5913 x

DR. BERT ASU
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:31 

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po 0iet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SęUTH ASHLAND' A VE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų
7 iai 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
• -f--------- ■ --------
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! KORESPONDENCIJOS
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Akron, Ohio
Darbai Labai Sumažėjo.—Dar
bininkams šiemet Nekokios Ka- 
lėdcs.—SLA 354 Kuopos Susi
rinkimas.—Mirė Louis Svetelis. 
—Vietos Jaunuoliai.—Sirgimai.

Pildomosios Tarybos nomi- 
navimo pasėkos tokios: Laukai
tis gavo 16 balsų, o Bagočius 6; 
į sekretorius Vinikas gavo 19 
balsų. \Kiti gavo tik po kelis 
balsus.

Šiuo laiku serga šie lietuviai: 
K. Gaškienė, J. 'Sebestinas (ku
rie gydosi namie); jaunuoliui 
S. Jankauskui liko padaryta o- 
peracija įhiesto ligoninėje. Ser
ga dar ir Pr. Overis. Guli jis 
namuose.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Visose vietos gumos dirbtu
vėse darbai beveik visai susto
jo. Iš Goodrich kompanijos prieš 
Kalėdas liko paleisti keli tūk
stančiai darbininkų. Kurie dar 
ir pasiliko dirbti, tai ir tie dir
ba tik dvi ar tris dienas per’ 
savaitę. Tas pat yra Goodyear, 
Firestone ir kitose dirbtuvėse.

Darbininkai jaučiasi nusimi
nę: jiems šiemet visai nekokios 
Kalėdos. Krautuvės mieste be
veik pustuščios: nekoks karte- 
d.nis biznis. Tuo tarpu pragy
venimas (maistas, kuras ir ki
tos reikmenės) palyginti gana 
brangus. Todėl bedarbiams, ku
rių dabar 
daug, labai

priskaitoma gana 
sunku yra verstis.

kuopa gruodžio 4SLA 354 
d. laikė priešmetinį susirinki
mą. Buvo renkama kuopos val
dyba ir nominuojama Pildomo
ji Taryba. J kuopos valdybą liko 
išrinkti šie asmenys: Ono Kaz
lauskienė (pirm.), L. Glinskis 
(vice-pirm.), A. Aleknienė 
(prot. rašt.), J. Ramoška (fin. 
rašt.),J. Sebestinas ir J. Be- 
liekis iždo globėjais.

Louis1 Svete- 
pusė amžiaus

taupus žmo-
nuo- 

jokio 
šiame

Neseniai mirė 
lis. Buvo nevedęs 
vyras.

Velionis buvo
gus ir turėjo nejudomą 
savybę. Mirė jis staiga 
testamento nepalikęs, 
mieste jokių giminių neturėjo. 
Lietuvoje, rodosi, paliko vieną 
brolį. kiek man žinoma, jis bu
vo kilęs iš Joniškio parapijos.

Alfonsas Bernotavičiii's, An
tano Bernotavičiaus sūnūs, par
važiavo pas tėvelius Kalėdų 
šventes praleisti. Jis lanko Ada 
universitetą, kuris yra žinomas 
kaip Northern universitetas. 
Parvyko taip pat J. Vasiliaus
kas ir V. Stukas, kurie lanko 
Kent kolegiją.

Inž. Pranas Rokas baigė 
tos universitetą prieš kelis 
tus. Savo profesijoje jis
sėkmingas ir turi gana neblogą 
darbą. ,

Akron universitetą baigė ir 
Vincas Darulis. Dabar jis .mo
kytojauja ir tuo pačiu metu4 pats 
dar studijuoja. Netrukos, ro
dosi, gaus magistro laipsnį.

vie-
me-
yra

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS LIETUVIAMS LINKI į
UNION PARK TAVERN į

Gera Degtinė ir alus. Žuvis Penktadieniais iį
4520 — 8th Avė. Kenosha, Wife. į

LAIMINGŲ NAUJŲ, METŲ, VISIEMS LIETUVIAMS LINKI
JOHN B. POTELUNAS, Siuvėjai 

KAILINIUS IR SIUTUS DARAU ANT UŽSAKYMO 
4524—8-TH AVENUE, KENOSHA, WIS.

Ciceriečių Naujų Metu Vakarienė
Kalakutienos VAKARIENĖ, PROGRAMAS IR ŠOKIAI 

Bengia 4 Ciceros Lietuvių draugijos, tarpe jų 
Li uosy bes Namo Bendrovė.

NAUJŲ METŲ VAKARE, GRUODžlO-DEC. 31 d., 8 vai.
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 14th St. ir 49th Ct., Cicero, 

TIKIETAI (Including Wardrobe) 
Vakarienei: 85c. iš kalno. $1.00 prie durų. 
Šokiams: 25c. iš kalno. 40c. prie durų.

Unijos Orkestras grieš iki ryto 1938 metų. Visi ir visos kviečiami 
atsilankvti. Bendras Rengimo Komitetas.

ir

vakare 
III.

■

VLADAS YANULEWICZIA
Atidarė Naują Vietą Nuosavam Name, antrašu: 

396!) ARCHER AVENUE.
Užkviečiam visus musų draugus ir pažįstamus sutikti Naujus Metus 

Musų Naujoje Vietoje.

BRIGHT0N INN
Vladas ir Josephine Yanulevįcziai.

NAUJŲ METŲ PALAUKIMO PARĖ
Eva Musneckienė užkviečia visus 

draugus ir pažįstamus į jos 
WALLACE TAVERN

• 3427 So. Wallace St.
Šįvakar, Gruodžio 31, 1937, 
SULAUKTI NAUJŲ 1938 METŲ. 

Bus muzika šokiams ir užkandžiai Veltui.

E AR.

Musų kolonijoje yra nema
žai pagyvenusių kavalierių it 
panelių. Tačiau šiuo tarpu jų 
ūpas pusėtinai nupuolęs. Mat, 
laikai sunkus, tad jie neišma
no nė ką daryti. Tačiau po Nau
jų Metų gal jie ką ir sugalvos.

Buvusioje liet. šv. Petro pa
rapijoje dabartiniu 
ros pareigas eina 
laitis. Jisai , liko 
Clevelando.

metu vika- 
kun. Anžu- 
atkeltas iš 
—Vyturys

Waterbury, Conn
Nemuno Klubas ir jo Veikla.— 
Tarnas Matas Pasitraukė iš Va

dovybės

NAUJU METU REZOLIUCIJOS IR NORAI 
LIETUVAI

Amerikos Lietuvių Kongresui ir “Para
pijiniams” Kliubams

■du

“Nemuno” klubas šiomis die
nomis išsirinko naują valdybą. 
Ilgametis klubo pirmininkas 
Matas Tarnas į valdybą neįėjo: 
jis pats atsisakė kandidatuoti. 

A 

Teisinosi, kad tiek turįs visokių 
asmeniškų reikalų, jog nieku 
budu negalėsiąs tiek klubui.lai
ko pašvęsti, kiek reikėtų. Be* to, 
kitais metais jis esąs pasiren
gęs Lietuvą aplankyti.

Nors Matas atsisakė kandi
datuoti tačiau daugumas vis- 
vien už jį balsavo. Kada paga
liau4 išsiaiškėjo jog jis kandida
tūrą ištraukia, tai pirmininku 
liko išrinktas Petras Valūnas.

Keisčiausias dalykas buvo 
tas, kad kažkoks šalaputris pa
sirūpino Bridgeporto ‘ Sunday 
Herald laikraštyje pašiepiančiai 
klubo rinkimus aprašyti. Vadi
nasi, įkąsti Tarnui Matui. Ten
ka pasakyti, jog tai labai ne
gražus darbas.

Vietos lietuviams p. Mato nuo
pelnai Nemuno' klubui yra ge
rai žinomi. Kai jis^pirmąį. kartą 
liko išrinktas klubo pirminin
ku (klubas tąsyk buvo žinomas, 
kitokiu vardu, būtent, Lit. Ind. 
Political Club), tai organizacija 
visiškai baigė krikti. Mažai kas 
tuo laiku tikėjo, jog kas nors 
bus galima padaryti* Vadinasi, 
p. Matas turėjo lyg ir grabo- 
riaus pareigas atlikti. Tačiau 
atsitiko tai, ko beveik niekas 
nesitikėjo. Matas pasiryžo be
veik jau mirusį kurną, atgaivin
ti. Ir tai jam pasisekė: savo ne
paprasta energija ir sumanu
mu jis pradėjo klubą ugdyti. 
Ir štai per visai trumpą laiką 
klubas ėmė tikrai pavyzdingai 
tvarkytis.

Nariai tatai labai įvertino, ir 
metai iš metų p. Matas vis lik
davo klubo pirmininku. Kai T. 
Matas stojo prie vadovybės, tai 
nariai labai nesugyveno: jie 
dėl visokių menkniekių pešda- 
vosi. Tie vaidai ir nesusiprati
mai p. Matui greit pasisekė li
kviduoti. Nariai pradėjo sugy
venti, kooperuoti ir vieningai 
veikti. Tas pats atsitiko ir su 
kli/bo pakrikusiais firiansais: 
būdamas geras biznierius, p’. 
Matas klubo finansus visai ge
rai ’sutvarkė.

Pradžioje p. Matas tarp klu
bo narių turėjo ir kiek priešų. 
Vienok ir jie nieko jam nega
lėjo prikišti ir gerbė jį už su
manumą. Vėliau jis su tais opo
zicionieriais tiek tiek išsiaiški
no, jog jie pasidarė jo šalinin
kais.

P-as Tarnas verčiasi nejudo- 
mo turto pardavinėjimu. Vietos 
lietuviai jį' pažįsta kaip sąži
ningą ir sumanų biznierių. Be 
to, jis turi gerus ryšius su vie
na dirbtuve. Tad ne vienam lie
tuviui jis yra padėjęs toje dirb
tuvėje darbą gauti.

žodžiu sakant p. Matas per 
kelis savo pirmininkavirito me
tus pastatė klubį ant kojų ir 
tinkamai jį sutvarkė, šiandien 
tas klubas yra visais atžvilgiais 
pavyzdingas ir finansišku at- 

ilgiu gerai laikosi.
Tenka pasakyti, jog dabar’ !

• . - . ' ' L

I ACME-NAUJIENŲ Foto I 

PIONIERIAVIMAS SUNKUS 
DARBAS. — Grupe Harvard 
studentų sumanė atlikti se
novinę pionierių kelionę iš 
Ipswich, Mass. į Marietta, 
O., paminėjimui 150 metų 
sukaktuvių tos pionierių ke
lionės. Jie pirmąją dieną 
nuėjo tik 12 mylių ir tai 
studentas Robert Neary jau 
apžiūrinėja savo kojų pūs
les- Pasirodė, kad pionierių 
kelionės, nors ir prie dabar
tinių gerų kelių, toli nebuvo 
tokios lengvos, kaip jos iš
rodo, nes tada ir kelių ir 
parankių vežimų nebuvo.

U. S. A. Užsienio Pre
kyba su Pabaltijos 
Valstybėmis Sausio- 

Rugsėjo Mėn.
Iš paskelbtų' Monthly Sum

ina ry of Foreign (Jjmmerce duo
menų už 9 mčnėbius, matytu 
kad:

č

204,819 < 
384,730

(M. 
: / 
580,506

y-

655,851
894,713

875,076
728,510

571,562
611,618

■ Eksportas Importas
<’ (Doleriais^ (Doleriais)

Lietuva
1936 m.
1937 m,
Latvija:
1938 m
1937 m.’ 990,569
Estija;
1936 m. 962,865
1937 m., 935,783

Tie skaitmenys parodo:
1. Kad Lietuva šiais metais 

per 9 mėnesius įvežė iš U. S. A. 
už 179,511 dol. daugiau negu 
pernai;

2. Kad į U. Sį A. įvežta iš 
Lietuvos irgi už 138,862 dol. 
daugiau;

3. Kad Lietuva pralenkė kitas 
sau lygias valstybes ir į U. S. 
A. įvežime užėmę, tarp jų pirmą 
vietą.

Reikia dar pastebėti, kad Lie
tuvos statistika žymiai skiriasi 
nuo U. S. A. davinių. Tenka 
skaityti, kad kiekvienos tos ša
lies importo daviniai bus tikres
ni už eksporto, būtent todėl, 
kad tas lengviau sukontroliuoti 
pagal prekių kilmės liudijimus. 
Ir mes turime tam įrodymų — 
mėsos eksporte.

U. S. A. rinkoje pasirodo pre
kes su markėmis eksportuoto
mis į kitas šalis ir iš tęn re- 
eksportuotos čionai. Tas pats ir 
su Jungt. Valstybių pfekėmisj 
kurios didesnėmis partijomis ei
na į kitas šalis, o iš ten dalimis 
perek sportuoja mos į Baltijos 
Valstybes. \

Šiaip ar taip, prekybiniai san
tykiai tarp U.S.A. ir Lietuvos 
žymiai pagyvėjo.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas.

Senieji 1937 m. savo užduotis 
jau atliko. Daug aukų su savim 
nusinešė, daug kraujo nubėgu, 
daug kančių iškentėjo žmonija 
per tuos apskritus metus. Kiek 
vargų ir nelaimių panešė ir 
graudžių ašarėlių išliejo žmo
nės.

Tu, seniau 1937, garinėk į be
dugnę, su .visais savo blogu
siais ir nepasisekimais. Mes su
tinkame Naujus Metelius su 
gauja energija, su šypsena ir 
džiaugsmu. 1938 metams prisi
artinus, be jokio delsejimo tuo
jau reiškiu savo norus ir pagei
davimus. štai jie.

Kąd Lietuva taptų laisva ir 
demokratiška šalelė, kad ten 
žmonės galėtų, nevaržomi tau
rininkų valdžios, tverti savo ini
ciatyva ir supratimu, tokias or
ganizacijas bei draugijas kokios 
jiems galės nešti ir kraštui nau
dą ir dvasinį pasitenkinimą; 
taip pat kad butų valia Teisti ir 
skaityti visokių pažiūrų laikraš
čius ir knygas;.

Kad nebūtų trukdomi ir kely
je sulaikomi iš užjūrio ateiną 
laikraščiai; • •

t Kad butų įvesta civilė 
metrikacija

Kad butų įvykdyta civilė me
trikacija; kad žmones ir be

“Veni Creator” giedojimo baž
nyčioj galėtų susituokti ir kad 
niekas neturėtų jokios teisės 
prie jų už tai nei kabinėtis, nei 
pajuokti nei užmetimus daryti. 
Tas pats ir* su krikštais ir ki
tomis žmonių privilegijomis;

Kad bažnyčia liktų atskirta 
nuo valstybės ir kunigėliai gau
tų litų tik iš tų parapijonų, ku
rie dar bijo velnio ir peklos ir 
abejoja apie patekimą į dangų;

Kad butų paliuošuoti politi
niai kaliniai ir šelpiama jų su
vargusios šeimynos, žmonos ir 
vaikučiai;

Am. Liet. Kongresui
Kad Amerikos Lietuvių Kon

greso vykdomasis komitetas, 
taip pat ir visos Amerikos kolo
nijų skyriai pasirūpintų šią žie
mą sukelti daug aukų ir, išau
šus pavasariui, kuodaugiausiai 
pasiųstų į Lietuvą savo atsto
vų; ,

Kad Chicagos gyvuoją para
pijiniai kliubai paremtų Lietu
vos pirmeivių žmonių darbą ir 
suteiktų ir moralę ir piniginę 
užuojautą;

Kad tų kliubų konstitucijų 
paragrafai, kurie duoda vairuo
tojams progą nusukti nuo de
mokratijos vieškelio i sunkė-

liūs ir fašizmo pelkes, butų ati
taisyti;

Kad tie kliubai, kurie yra 
skaitomi pažangus ir plačios vi
suomenės remiami, ir kurie sa
vo iždus išaugino iki tūkstančio 
ir daugiau dolerių, apšvietai ir 
kultūros reikalams paaukautų 
pagal savo išgales, o labiausiai, 
kad pasiųstų kovojantiems bro
liams x Lietuvoje.
'Tai tokie mano Naujų Metų 

norai ir troškimai.
R. šniukan

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jusų^ Draugas Žydukas

NATHAN KANTER

Mutual Liq:'or Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801

ŽEMAIČIŲ i ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

.pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliant j 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. Halsted St.
1 Tel. Calumet 7937

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ
Tobulasis ALIEJUS 

I, Padaro Pečių ar 
'r- šildytuvą 

.NAŠESNIU 
Ir kaina Nedidesnė!

daug kas apgailestauja, kad p. 
Matas pasitraukė įš klubo'vado
vybės. Klubiečiai jam tikrai yta 
dėkingi u‘ž jo pasidarbavimą. 
Kažkokio pavyduolio nevykęs 
išsišokimas tad sukelia tik pa* 
sibiaurėjimą. .

: —J. Žemaitaitis

r':'. ?''*į
M

— 9:00 VAL. VAK.
W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.

— 7:00 VAL. VAK.

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMAŲIENI-
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ-

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

MEVADX ★ AUSTIN inA|
★ VINCBNNES* •tom 

+ + +
GRACELAND 6800

Laimingiausių Naujų Melų
VISIEMS SAVO >

Kostumeriam, rėmėjam ir prieteliam
linki

Progress Bendroves Krautuvės Valdyba 
visa darbininkų organizacija 

Su pradžia Naujų Metų 
Progress Krautuve apskelbia

. didžiausi

JANUARY CLEARANCE
Išpardavimą

Kur kiekvienas atsilankęs turės progos rasti didžiausias 
prekių vertybes ant visokių namam reikmenų, Rakandų 

—Kaurų—Pečių—Radio—Refrigeratorių—Drabužiam Plo
vyklų—lovų įrengimai ete, etc.

Lengviausi Išmokėjimai

3222-24-26 South Halsted Street
' TEL. VICTORY 4226

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

STOVOL 
myli

PARAIŠČIAI
Profesionalus daktaro paraišČių 
pritaikymas pigiai kaip už $5.00. 
Patenkinimas garantuotas. Beto, 
apvyniojimai ir gumos panČiakos.

Dr. P. Schyman
Specialistas

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. Armitage 8200

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

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

joj — J. Paleckis.
žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir

Adalas.
Kas buvo Vladimiras

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas

ir t. t. •

liaudis

Čertkovas

— Apžvalga

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, I1L

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

To preso Lietuvos žmonesir 
taip pataria Lietuvos banbi

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

Girdėkit e musų Naujų Metų proogramą Nedėlioj, 2-r k 
dieną Sausio, ll-tą valandą prieš piet, iš stoties



Penktadienis, gr. 31, 1937
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Apžvalga
___ -____ . - -------:------------

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago ' , 
3c per copy. '

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Pnhlished Daily Except Sunday by 
Fhe Lithuanian New« Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams .............. ...... ---------$8.00
Pusei metu-----------
Trims mėnesiams

---------- 4.00
-----------2.00

Dviem mėnesiams_ -----------1.50
Vienam mėnesiui >7^

ChicagoJ per išnešiotojus: .
Viena kopija ________________ 8c
Savaitei ________  18c
Mėnesiui_____  75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
paštu:

Metams ---- --------------------   $5.00
Pusei metų ____ 2.75
Trims mėnesiams -----------  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _______  .76

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams ------------------------- $8.00
Pusei metų ••----   4.0Q
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

■i . ■

AR SSRS SUSIDRAUGAUS 
SU’ VOKIETIJA?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canai 8500.

Laimingesnių Naujų Metų
Per puskutinius kelis mėnesius darbai Amerikoje 

sumažėjo. Daugiau kaip dvejetas milionų darbininkų 
neteko uždarbio arba dirba tik dalį laiko. Numatoma, 
kad iki pavasario biznis gali dar pablogėti. ♦

Tokiu budu Naujus Metus Amerikos darbo žmonės 
pasitinka nelabai linksma nuotaika.

Šis biznio atslūgimas veikiausia ne:šsivystys į nau
ją didelę depresiją. Daugelis mano, kad už kokių trijų, 
keturių mėnesių darbai vėl pagerės ir laikinė pertrau
ka ekonominės gerovės pažangoje, kuri prasidėjo po 
liūdnųjų 1932-33 metų, bus pasibaigus.

Bet žmonių masėms užtikrintas uždarbis yra svar
biausias dalykas. Nuo darbininkų ir farmerių gerovės 
priklauso ir gerovė smulkiųjų savininkų miestuose, biz
nierių ir profesionalų. Taigi visiems rupi, kad ateinan
tieji metai butij geresni,

> Visiems tad “Naujienų”- skaitytojams, draugams ir 
rėmėjams mes linkime laimingesnių Naujų Metų!

Kapitalo streikas

Vakarų Europoje,yra plačiai 
pasklidusi nuomonė, kad So
vietų Sąjunga gali vėl susi
draugauti su Vokietija, 'nežiu-. 
rint tų aštrių retoriškų ata
kų, kurios tarp jų dviejų eina 
nuo 1933 m. Tokią nuomonę 
išreiškė ir įtakingo Anglijos 
liberalų laikraščio “Manches- 
ter Guardian” korespondentas, 
Jisai rašo: ■7

“Gerai žinoma, kad yra 
įtakingų pramonės ir kitų 
sluoksnių Vokietijoje, kurie 
beveik kategoriškai reika
lauja, kad skirtumai su So
vietų Sąjunga butų išlygin
ti. Galimas daiktas, kad su
siartinimas gali prasidėti bet 
kada. Įvykiai Tolimuose Ry
tuose duotų gerą pateisini
mą. Pradžioje Nacional So
cialistai norėjo turėti Japo
niją, kaipo talkininkę busi
mam kare su Sovietų Sąjun
ga. Bet reichswehr (Vokie
tijos armija) pasipriešino 
karinio pobūdžio sumeti
mais bet kokiai sąjungai su 
Japonija. Kai jauni (Japoni
jos) karininkai kėsinosi iš
žudyti ministerius • ir kai 
1936 m. ištisa japonų divizi
ja pakėlė maištą, tai paaiš
kėjo, kad disciplina Japoni
jos armijoje nėra geriausia; 
o kokia nauda butų .turėti 
talkininką, kurio armija nė
ra absoliučiai ištikimas jo 
politikos tarnas? Reicbsweh- 
ras nenorėjo turėti nieko 
bendro su sąjungininku, ku
rio armijos karininkai žaid
žia politika.”

Taigi, vietoje karo sąjungos 
su, Japonija, na'ci.ų valdžia pa
sirašė su j A tik keistą “prieš- 
komunistinę sutartį”.

Korespondentas nurodo, kad 
Vokietija turi* daug interesų 
Kinijoje — taip pat, kaip daug 
jų turi ir Rusija. Sovietų Są
junga aiškiai stovi Kinijos pu
sėje. Vokietijai irgi butų nau-

Slaptas Kunigų Vienybės 
Aplinkraštis '

’ • z- • ■

Vakar “Naujienose” jau bu
vo pranešta, kad “Naujienų” 
Redakcijai pavyko gauti slap
tą aplinkraštį, kurį Kunigų 
Vienybės komitetas šiomis die
nomis išsiuntinėjo savo na
riams. v

Tame aplinkraštyje kun. 
Balkunas, Pairtiems ir Vaitie
kūnas ragina visus Amerikos 
lietuvių kunigus boikotuoti 
Lietuvos valdžią, jos atstovus 
(pasiuntinį Washingtone ir 
konsulus Chicagoje ir New 
Yorke) ir tas išeivijos grupes, 
kurios pritaria Lietuvos vald
žiai. z

Aplinkraštis, toliaus, kviečia 
kunigus pradėt organizutot 
“bendrą katalikų frontą”.

Manydami, kad plačiajai 
Amerikos lietuvių visuomenei 
bus įdomu1 patirti apie musų 
klerikalizmo vadų planus, že
miau paduodame to slapto ku
nigų rašto tektą ištisai, 
skamba taip;

Negaišindami laiko tarpsrovr 
niais ginčais stiprinkime kata
likišką veikimą, per jį ir tau
tinę sąmonę išeiviuose. Pagir
tina turėti katalikų seimelius 
kiekvienoj didesnėj kolionijoje. 
Draugijų suvažiavimai, paskai
tos, diskusijos cementuoja vie
ningumą katalikiško fronto 
prieš laisvamanybę ir komuniz
mą. Kaip kasmet,. taip ir šiė- 
mpt gavėnia yra skiriama kat 
akcijos vajui — Katalikų spau
dai ir draugijoms stiprinti.. 
Kat. susivienymas paskelbė va
jų. Padėkime jam savose pa
rapijose rengiant prakalbas, 
paskaitas ar “round table” pa
sikalbėjimus. Skatinkime jau
nimą apsidrausti 
me.

susivieny-

fronto”

Jisai

1938 metais ekskursiją Lietu
von, kartu maldininkų kelionę 
Pasauliniam Eucharistijos Kon- 
gresan, kuris įvyks geg. 25-29 
dienomis Budapešte, Vengrijo
je. Kelionei vadovaus K. V. 
Centro pirmininkas. Išplauki
mo dieną ir laivą pranešime 
vėliaus, kada bus padarytos 
reikalingos sutartys. Maldinin
kai pirma padėkos Eucharisti
niam Kristui už Lietuvos lais
vę ir valiau vyks Lietuvon su*- 
kaktį apvaikščioti. Raginame 
dvasiški ją prie šios maldinin
kų kelionės bei ekskursijos 
prisidėti. Informacijas suteiks 
pats Kunigas pirmininkas.

Kunigų žurnalas “Forum”.
Dar kartą primename gerb. 

Kunigams remti musų žurnalą 
“Forumą” savo raštais ir fi
nansais. Visi kunigai 
Forumą. Taipgi 
nigus mokėti 
tiesiog Centro 
apylinkėje nėra
cijds ar jinai iširusi. Prof. Do
vydaičio Fondas dar užlaiko
mas: jei dar nesiuntęs aukos, 
siųsk dabar Kun. K. Urbona
vičiui, 50 West 6 St., So. Bos
ton, Mass.

Baigdami, Šia proga norime 
pasveikinti gerb. konfratrą šv. 
Kalėdų šventėmis ir Laimin
gais Naujais Metais.

Jūsų Kristuje— 
Kun. Jonas Balkunas, 

Pirmininkas.
Kun. Kazimieras E. Paulonis, 

Sekretorius.
Kun. Jonas A. Vaitekūnas, 

Iždininkas.
šv. Tomo Apaštalo šventėje,— 
gruodžio 21 d., 1937.

gauna 
kviečiame ku- 

nario mokestį 
iždininkui, jei 
K. V. provin-

ypatingam

e

tas
ar- 

dar- 
vie-

Ta biznio "recesija” (atslūgimas), kuri Amerikoje 
prasidėjo šį rudenį, turi daug priežasčių. Kai kurios jų 
tarptautinio pobūdžio, nes darbų ir prekybos sumažėji
mas pasireiškė ne tik šiame krašte, o ir Anglijoje ir kai 
kuriose kitose šalyse.

Bet prisidėjo ir sąmoningas kapitalistų veikimas.
Stambusis Amerikos kapitalas stengiasi .pasinaudo

ti proga ir priversti valdžią, kad ji atsisakytų nuo savo 
politikos. Generalinio prokūroro padėjėjas Robert H.Įdingiau remti Kiniją. 6 tuo- 
Jackson, kurio priežiūroje yra teisingumo departamen- met Maskva ir Berlynas pra
to prieš-trūstinis skyrius, sako, kad didžiosios biznio dėtų Kinijoje kooperuoti, 
korporacijos stengiasi pravesti “kapitalo streiką” tiks- Bet kodėl Hitleris dabar 
lu sunaikinti Naująją Dalybą. neištiesia rankos Stalinui?

, , v. .. .. . « • , ., , | “M. G.” korespondentas ma-Jos tyčia susilaiko nuo investavimo naujų kapitalų I kad aplinkybgs tokiam hit.

dar

į pramonę arba net siaurina gamybą tose įmonėse, ku- lerizmo ir bolševizmo susi
ries turi pakankamai užsakymų ir galėtų dirbti pilną draugavimiri dar tuo tarpu nė- 
laiką. Šituo “generaliniu -streiku” štambusis kapitalas ra palankios. Viena, dar ne
spiria valdžią pakeisti savo politinį veikimą. praėjo krizis Ispanijoje, kur

Vokietija yra giliai įsivėlusi 
Kapitalas kovoja prieš tą politiką, kuriai milžiniš-1 priešingoje sovietų politikai 

ka dauguma žmonių išreiškė savo pritarimą 
mais 1932, 1934 ir 1936 metais. Argi Amerikos 
pasiduos tai pinigų maišo diktatūrai?

“Katalikų bendras frontas

balsavi- pusėje.
žmonės! Antra, Stalinui dabAr nepa

togu parodyti viešai savo drau
giškumą Berlinui, kol sovietų 
valdžioje ir komunistų partijo
je eina aštri vidujinė kova.

“Įvairios opozicijos buvo 
pasmerktos, kaip Vokietijos 
naciams parsidavusieji išda- 

- vikai, ir kaip atrodytų, jei
gu tuo pačiu laiku, kai . eina 
areštai ir sušaudymai, vald
žia padarytų kaip tik tą, už 
ką opozicininkai yra sušau
domi ?”

I ■ . ■ ■ i

Kunigų Vienybės slaptame aplinkraštyje, kurio ko
piją atnešė į “Naujienas” Kalėdų Diedukas, raginama 
tuojaus pradėti daryti “katalikų bendrą frontą”. •

Tai reiškia, kad kunigai nori įbrukti savo politiką 
plačiajai katalikų visuomenei. Kunigų politika yra pa
remta jų luomo interesais, kurie beveik nieko bendro 
neturi nei su darbininkų, nei su kitų visuomenės sluoks
nių reikalais. Kad žmonės to nematytų, tai kunigai sa
vo politiką dengia religijos, dorovės dr tautos skraistė
mis. . ,

Bet katalikų religijai joks pavojus negręsia nei 
Amerikoje, nei Lietuvoje. Ta dorovę, kurią kunigai skel
bia (o ypač ta, kurią dauguma jų praktikuoja), nėra nė- 
kiek geresnė už kitų žmonių dorovę. Tautiškumo gi at
žvilgiu, kunigai, kaipo luomas, visai neturi kuo pasigir- retorius Jacąųes Dūdos pareiš- 
ti Amerikoje jie lietuvius verčia tarnauti airiams — 
taip, kaip Lietuvoje kad jie buvo pavertę lietuvius len* 
kų tarnais.

O visgi jie bando, pasiskolinę iš bolševikų “bendro 
fronto” obalsį, paimti į savo Tankas katalikų visuome
nėj vadovybę. Suprantančioj i savo reikalus visuomenė 
paskui juos neis.

TAI KAM REIKĖJO 
SKALDYTI?

-y. susilies į daiktą vienoje 
organizacijoje.— “N” Red.), 
tai bus tokia spėka ir toks 
pavyzdys kitų Salių darbinin
kų judėjirhui, kuris francu- 
zams padarys didžiausią gar
bę. Frąncuzijos fašistai ne
drįs nei išsižioti. Francuzi
jos užsienių politika taip pat 
pasikeis. Susivienijusi prole
tarinė partija nusives su sa
vim smulkiąją buržuaziją ir 
galės paimti pilną-atsakomy
bę už Francuzijos vidaus ir 
užsienių politiką.? '•
Labai grabus (nors ir ne vi

sai realus) vaizdas. Bet jeigu 
proletarinė Vienybė yra toks 
puikus dalykas, tai kuriam ga
ni Francuzijos komunistai ją 
sunaikino? V >' ' I

Kam jie suskaldė Francuzi
jos socialistų partiją? Kam jie 
suskaldė Francuteijos darbinin
kų unijas? Kam jie per šešio- 
liką ar septynioliką metų kur
stė vieną darbininkų judėjimo 
dalį prieš'kitą?

Jeigu šiandie Francuzijos 
konuinistai supranta, kad 
visas darbininkų vienybės 
dymas buvo pragaištingas 
bas, tai jie turėtų dabar
šai prisipažinti, kad jų atski
ros organizacijos gyvavimas 
yra nepateisinamas, ir turėtų 
savo partiją uždaryti, patariant 
jos nariams grįžti pas socia
listus.

šituo budu komunistai bent 
dalinai atitaisytų tą didelę ža
lą, ku'rią jie yra padarę Fran
cuzijos darbininkų judėjimui. 
Tuomet, iš tiesų, įvyktų tikra 
darbininkų vienybė.

Bet jie šituo padoriu keliu 
eiti nenori. Jie bando “manev
ruoti”, kadi nenukentėtų jų 
ambicija, prisipažinus, jogei jų 
partija pasirodė bereikalinga. 
Savo pragaištingos politikos, 
kurią jie vedė per metų me
tus, jie nenori atvirai išsiža
dėti, bet bando padaryti “vie
nybę” su socialistais tokiu bu
du, kad atrodytų, jogei socia
listai dalinai priima jų nusi
statymą.

1 šitas komunistų nenuoširdu
mas kelia nepasitikėjimą socia
listuose — štai dėl ko Fran
cuzijos socialistų partijos val
dyba neseniai nutarė nutrauk
ti derybas su komunistais dėl 
tos “vienybės”. Tik vienas val
dybos narys Zyromskis (“kai- 
riasparniš”) balsavo prieš tą 
nutarimą.,

Antra vertus, tokia “vieny
bė”, kokią siūlo komunistai, 
vargiai iš viso atneštų Fran
cuzijos darbininkams tą nau
dą, apie kurią kalba komunis
tų agitatoriai. Gal būt, ji net 
greičiau pakenktų. , z

Nes jeigu? socialistai susivie
nytų su komunistais tokiu bu
du, kad atrodytų, jogei socia
listai-, dalinai priėmė komunistų 
nusistatymą, t.y. “subolševikė- 
jo” (o komunistai
kad taip atrodytų!), tai fašis
tai kaip tik ir pakeltų galvas. 
Jie imtų rėkti, kad jau socia
listai pasidavė komunistų va
dovybei ir kraštui grasina “bol
ševizmo pavojus”! Neužmirški
me, kad šitokiti argumentu fa
šistai daugiausia pakreipia sa
vo pusėn buržuaziją.

Be to, yra visai tuščia kalba 
pasakoti, kad, tokiai “vieny
bei” įvykus, nauja proletarinė 
partija (sudaryta iš socialistų 
ir komunistų) nusivestų su sa
vim smulkiąją buržuaziją ii’ ga
lėtų paimti “pilną atsakomybę 
už Francuzijos vidaus ir už
sienių politiką”, t.y. galėtų pa
imti į savo rankas valdžią. Vei
kiausia, įvyktų visai priešin
gai: socialistai radikalai (smul
kiosios buržuazijos’ partija) 
pasitrauktų iš ^liaudies fron-

•” ir susidėtų su

Anot. komunistų laikraščių, 
Francuzijos komunistai Ubai 
karštai darbuojasi, kad įvyk* 
tų “vienybė” su socialistais. 

I Tik-ką įvykusiame komunistų 
partijos suvažiavime jos sek-

(unijų) vienybė “jau Nykęs 
faktas”, taigi ji busianti pa
daryta ir politikos fronte. Gir
di, —

buvome pasisakę 
kokis Lietuvos vy- 
tolimesnis žingsnis 
Lietuvos katalikų

“Bendro katalikų 
planai.

'Visų provincijų 
dėmesiui siūlome jaunimo or-
ganizuotę svarstyti. Vas. 27— 
kovo 5 d. skelbiame jaunimo 
švente. Provincijos prašomos 
tą sąvaitę ruošti bendras jau
nimo Komunijas, pusryčius, pa
skaitas, koncertus ir k. Savo 
nuožiūra chorus, C.Y.O., spor-( 
tininkus, šv. Vardo, vyčius, so- 
dalicijas, klubus organizuoti 
artinti, stiprinti. Tai Šv. Kazi
miero sąvaitė, skiriama kata
likiškam jaunimui, kartu mi
nėti Lietuvos Vyčių 25 metų 
sukaktį.

Lietuvos 20 metų sukaktį 
minėti Kunigų Vienybė ruošia

t

teisės pažeistos, 
duotą žodį išlai- 
Lietu’vos vyriau- 
atstovais nebėn-

trokšta,

Gerbiamas Konfratre:
Gruodžio 14 d., š.m., Provi- 

dence, R. I. įvyko Kunigų Vie
nybės Centro posėdis, kurio 
protokolą rasite “Forume”. 
Šiuo aplinkraščių norime pla
čiau paliesti kažkuriuos svar
stytus reikalus.

Katalikų viešame pareiškime 
dėl Teol. Filosofijos fakulteto 
siaurinimo, 
“kad bet' 
riausybės 
mindžioti
teises privers musų visuomenę 
atsisakyti nuo bet kokio ben
dradarbiavimo ne tik su kata
likų teises pažeidžiančia Lietu
vos vyriausybe, bet ir su jos 
atstovais i£ su ta išeivijos da
limi, kuri pritars Lietuvos Vy
riausybės tokiems darbams”. 
Paskutinėmis žiniomis švieti
mo Ministeris jau pranešęs fa
kultetui, kad Švietimo Minis
terijos organai baigusių Teolo
gijos-filosofijos f-tą nelaikys 
turinčiais vidurinių mokyklų 
įstatymo 25 str. minimą mok
slo cenzą teikiantį teisę būti 
vidurinių mokyklų istorijos ir’ 
kalbų bei literatūros mokyto
jais.”

Boikotas Lietuvos valdžiai.
Iš aukščiau minėto aišku, 

kad katalikų 
Mums belieka 
kyti, t.y., su 
sybe ir jos
dradarbiauti kartu ir su ta iš
eivijos dalimi, kuri jai prita
ria.

Todėl pradėkime bendrą ka
talikų frontą, dabar. Artėja 
Lietuvos Nepriklausomybės 20 
metų, sukaktis. Katalikai tene- 
kviečia atstovų ir tenesideria 
su kitomis srovėmis sukaktį 
minėti. Jei tik katalikų para
pijos bei draugijos sutartinai 
dirbs, nereikalingos kitos sro
ves. Kiekviena kolionija ar pa
rapija raginama minėti šį' su
kaktį pamaldomis ir parengi
mais. • Rodykime katalikų tau
tinę sąmonę.

Praeityje prityrėme draus
mės trukumą Parlamentarų ir 
kitokių atstovų priėmimas 
kompromitavo Centrą* Centras 
susirtfpiųęs todėl ieškoti griež
tesnių priemonių drausmę pa
laikyti. šiuomi dar kartą pra
šome gerb. kunigų vieningą li
niją su Amerikos dvasiški j a ir 
Lietuvos hierarchija palaikyti.

Kokia Pradžia Naujų Metų?
Ypač Naujų Metų šventės ap- 

vaikščiojimo pradžią bei atsira
dimą yra sunku, o gal ir visai 
negalima susekti. Yra žinoma, 
kad 747 metais prieš Kristaus 
gimimą panaši šventė jau buvo 
švenčiama. Senovėj buvo labai į- 
si’vyravęs paprotys per Naujus 
Metus duoti dovanas. Paskiau 
tokių dovanų davimas išsivysite 
į kyšių formą, žmonės duoda
vo kyšius valdininkams, kad jie 
palengvintų jiems žemiškąjį gy
venimą, duodavo ir įvairių reli
gijų kunigams kyšius, kad jie 
prirengtų jiems šiltesnes viete
les dangaus garalystėje ir t.t., 
lygiai kaip kad šiendien yra. 
Toks dovanų per Naujus metus 
davimas prasideda nuo graikų, 
paskui, su visa kita kultūra, 
nuo graikų perima romėnai, nuo 
romėnų persimetė pas britus. Ir 
taip toji tradicija išsiplėtė, kad 
pradėta jau įstatymais drausti 
ir tą paprotį naikinti. Vienok ir 
tai dar ilgai dovanų-kyšių davi
mas buvo praktikuojamas.

Ilgainiui dovanų, davimas iš 
Naujų Metų šventės persimetė į 
Kalėdų šventę. Vietoj Naujų 
metų dovanų, buvo duodama 
Kalėdų dovanas, kas ir šiandien 
dar tebepraktikuojama.

Pas krikščionis Naujų Metų 
šventės apivaikščiojimas aiškiau 
pasireiškė penktame šimtmetyje 
po Kristaus gimimo. Iš pradžių 
ta diena buvo skiriama maldai, 
apmąstymui, studijavimui šven
tojo rašto.. "Su laiku pasikeitė į 
padėkos dieną, džiaugsmo, link
smybės dieną.

Prie senoviškojo, tai yra pa
gal Julijonišką kalendorių, Nau
ji Metai buvo kovo 1 dieną. O 
įvedus Grigorionišką,
dabartinį kalendorių, pradėta 
švęsti jau sausio mėn. 1 dieną. 
Paskelbus naują patvarkymą di
džiuma šalių tuojau priėmė. Vo
kietija, Denmarkas ir Švedija 
priėmė apie 1700 m., Anglija 
priėmė 1751 m.

Taigi, iš kur kilo pati pra
džia Naujų metų šventės, tur 
būt, negalima susekti. Ji atėjo 
nežymiai ir prasidėjo iš mažmo
žio. Tačiau kada jau tas papro
tys* tapo priimtas, tai kai ku
riose, ypač ; tamsių žmonių ap-

gyventose šalyse, buvo labai ir 
fanatiškai ta šventė užlaikoma, 
kaip pa v., Indijoj, Kinijoj, Japo
nijoj. , <

Nuo permainymo Naujų Metų 
šventės iš kovo mėn. į sausio, 
kai kurios šalys pradėjo tos die
nos visai nešvęsti. Mat, sausio, 
lotyniškai Januar mėnesio var
du buvo.pagonų dievas — Ja
nus. Užtai kai kurių buvo su
prantama, kad švenčiant sausio 
pirmą dieną, tai yra garbinimas 
pagonųi dieVo. Dar ir dabar yra 
daug šalių, kuriose Nauji Metai 
visai nešvenčiamą.

—Vargomatęs

tai yra

IŠ LIETUVOS
. SUGAUTA DIDŽIAUSIA 

LAŠIŠA EUROPOJE

KLAIPĖDA. —< Šiomis dieno
mis Marių žvejams Nemuno 
žiotyse pasisekė pagauti nepa
prastai didelių lašišų. Didžiau
sia iš sugautų lašišų svėrė 40 
kg., tuo tarpu didžiausia ligi 
šiol Europos vandenyse sugau
ta lašiša tesvėrė 35 kg. Tuo bu- 
du, Kuršių Marių žvejai šiuo 
atžvilgiu yra rekordistai. žve
jai sako, kad šiemet Nemune ir 
Baltijos juroje lašišų esama’ 
gana apsčiai. Nemune jų su
gauta apie 7,000 kg.

MIŠKUOSE PAGYVĖJO 
DARBAS

“Kuomet abidvi darbinin
kiškos partijos Prancūzijoje'to1 
sueis orgjMiiškon vienybėn (t. sioms partijoms! O

dešiniom- 
socialistai

ir komunistai paimti valdžių į 
savo rankas negalėtų, nes jie, 
ir susidėję į daiktų, dar toli- 
gražu neturi daugumos parla
mente.

Taigi, socialistams priėmus 
tų gudrų “vienybės” planą, bu
tų atidarytas kelias į valdžią 
reakcijai;

KAUNAS. — Užsnigus ir at
siradus rogių keliui visuose 
miškuose pagyvėjo miško kirti
mo ir vežimo darbas. . Miškų 
departamentas priėmė į darbą 
apie 2 tukst. naujų darbinin
kų, kuriems pavesta kirsti mi
škus.

Iškirstus 
tai vežikų, 
kuose prie
to vykdomų darbų dirbą per 
7 tukst. darbininkų, (k)

medžius veža šim- 
Iš viso dabar miš- 
Miškų departamen-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

i



Penktadienis, gr. 81, 1937 NAUJIENOS, Chicago, UI
- ------ - . ,

MUSŲ SKAITYTOJAI
J. V. Stilsonas, 
“N. G.” Admin. 
Apleido Chicago

Nauji Metai —
Naujas Darbas

'Tautininkų ir kata 
likų frontas”

Marijonų organas “Draugas” 
No. 293*- remdamasis tulu P. B. 
Zeikum (tąi esąs slapyvardis 
vieno “Vienybės” redaktoriaus) 

' davė įdomų vedamąjį straipsnį, 
kuriame kai kurias dalis Zei- 
kaus rašinio, tilpusio “Vieny
bės” No. 277 pilnai cituoja —• 
kur Zeikaus tekstas juodukėmis 
atspausdintas, ten ir marijonų 
organas vartoja j uodu kės. Įdo
mu tai, kad Zeikus savo rašinį 
remia Romos katalikų laikraš
čiu “Amerika'”, o ten buvo aš
triai paneigti radio valandų ve
dėjai, biznieriai, profesionalai ir 
kitokie lietuviai, lanką ir skel
bimais remią “bolševikus”. To
dėl esą toks “tautininkų ir ka
talikų frontas” renkalingas, 
šiuos “nelabuosius” priversti vi
sokį biznį, skelbimus ir lanky
mąsi į parengimus duoti ir nu
kreipti TIK “tautininkų ir ka
talikų frontui”. Toks tai “fron
to” tikslas — pats branduolis.

Iš viso, nemenkas tikslas — 
monopolizuoti radio valandų ve
dėjus, biznierius, profesionalus 
ir parengimų lankytojus, bet 
kai jau patsai sumanymas išė
jęs iš Romos katalikų laikraščio 
“Arperikos”, o Zeikus tik to su
manymo agentas, tai nors mari- 

« jonų organo redaktorius, paci
tavęs tai, ką “Vienybė” atspaus-

(dino, duoda kad ir neužtarnauto 
kredito — manyti, pašiepia 
“Vienybę”, bet, vis dėlto “rim
tai” laikosi to, kad ne tik “Vie
nybė’, bet ir kiti “tautininkų 
laikraščiai” esą nezaležninkų or
ganai, laisvamaniški, bedieviški 
ir, esą, tokie dalykai duoda pa
grindą rišti (tautininkus) tau
tininkų veiklą su bedievišku są
jūdžiu.

Zeikus, matosi, tiksliai patarė 
“katalikų (suprask Romos ka
talikų) vadams liautis niekinus 
ir pirštu rodžius į tautinį vei
kimą, kaipo į bedievišką sąjū
dį”. Bet marijonų organo re
daktorius, turėdamas savo išti
kimą žmogų “Vienybės” redak
cijos štabe, į jo tikslų patarimą 
kalba jau kaip į “Vienybės” pa
tarimą ir ironiškai pasisako: 
“(Romos) katalikai ne tautinį 
veikimą vadina bedievišku sąjū
džiu, bet tautininkų veikimą 
tuo vardu apšaukia”. Anot jų, 
kol tautininkai nepaims divorso 
nuo bedievių, kurių veikimo 
centras dabar yra Maskvoje, tol 
(Romos) * katalikai negalės su 
jais bendrai dirbti. Išdavoje sti
priai pabrėžia: toks bendravi
mas galėtų pakenkti dabar (Ro
mos) katalikų dirbamam tauiti- 
niam darbui.

Taigi, išeina' taip, kad marijo
nų organo redaktorius žino Ro
mos katalikų vadus esant ganė
tinai stipriais monopolizuoiti ir 
priversti radio valandų vedėjus, 
biznierius, profesionalus garsin-

.Surengė maršrutą blogu laiku— 
prieš šventes; pasitaikė ir 

blogas oras
Chicagos apielinkėj praleidęs 

apie ppra savaičių laiko, po Ka
lėdų išvyko į rytus drg. J. V. 
Stilsonas. Važiuodamas į New 
Yorką, pakelyj sustos Clevelan- 
de, Ohio. New Yorke grįš prie 
kasdieninio darbo “N. Gadynės” 
administracijoj.-

Drg.. Stilsono prakalbų mar
šrutas supuolė su prastu oru 
Chicagoje ir šventėmis. Tas tu
rėtų būti vengiama. Oro neiš
vengsi, nežinodamas iš anksto, 
bet šventės, ypač Kalėdos ne
tinkamas laikas maršrutui.

Būdamas Chicagoje drg. Stil
sonas aplankė kelis parengimus. 
Vienais užsiganėdino, kitais nu
siskundė. Daugiausiai nusiskun
dė Chicagos Lietuvių Draugijos 
parengimu — bankietu. Buvę 
per ankšta, suspaustas kaip žu
vis. Mat, Chicagoje ir didelėse 
vietose kai kada turi pakentėti 
kai per ankšta’.

Reporteris P.

«
Mitinguos 
Džiazą — Klumpa
kojį Šoks

....... 1s .

MARQUETTĖ P ARK — SL 
A 260-tos kuopos susirinkimas 
įvyks sausio d., 1938 m., sek
madienį, kaip valandą po pie
tų, Mrs. Gricius svetainėj, 2449 
W. 69tli St.

Po susirinkimo bus įvairus 
programas: Kalbės Dr. A. 
Montvidas, po to dainuosim, 
valgysim kugelį, gersim, tuto- 
sim šoksim džiazą ir klumpa
kojį. •

Visi nariai atvykite į susi
rinkimą, atsiveskit savo drau
gus prirašyti prie SLA. Ta pa-

ir^lkpclkia* proga galėsim visi pasi- 
° linksminti Naujais Metais.

K. Liutkus, sekr>

Laimingų Naujų Metų
— Linkime Visiems

Lietuviams

GreatCitv Tin°n 
Supply

| C. NOBAR, sav.
15054 W. 14 St.. Cicero |
« Tel. Hemlock 6740 ir C'cero 1064 g

Laimingų Naujų Metų Visiems Musų Draugams 
ir Kostumeriams Linki

PEOPLE’S HARDWARE & PAINT CO.
Broliai Gregoravičiai, sav.

1901 W. 47th St Tel. LAFayette 4139

Stt Naujų Metų pirma diena, 
Frank Bulaw, apsukrus Chica- 
gos Lietuvių Draugijos orga
nizatorius, ir “Naujienų” re
porteris, grįžta atgal į darbą, 
kurį buvo apleidęs tūlam laikui. 
Vėl paliks automobilių parda
vėju ir dirbs Dominiko Kurai
čio Milda Auto Sales firmai. 
Nors jis ir bus prisirišęs prie 
Pontiac’ų ir Buick’ų, vienok 
darbštusis Frank žada nepa
miršti nei “Naujienų”, nei 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių įrašinėjimo.

Linkime jam pasisekimo vi
suose tuose darbuose.

Lietuviški Naujų 
Metų Radio 
Programai

Linkime Laimingų Naujų 1938 Metų visiems musų 
kostumeriams, draugams ir pažįstamiems

Matas ir Josephine Bertash
BUČERNĖS IR GROCERNĖS Sav.

Taipgi pristatom į valgyklas visokios rųšies mėsas. 
Restaurantų aprūpinimas MUSŲ SPECIALYBĖ.

3239 So. Halsted St Tel. Victory 2031*2

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
«

Linkiu Visiems Savo Draugams
ir Pažįstamiems

840 W. 33rd Street Chicago, II

DYKAI!
Pasiųsime jums 350 Cicero jr Berwyn 

nekilnojamo turto bargenų surašą DYKAI 
Telefonuok, rašyk ar kreipkis į musų ofisą

2411
S. 52nd Av.
Cicero SYKORA

Telefonai 
CICERO

REALTORS 
Nekilnojamo Turto ‘Paskolos duodama nuo $800 iki $5000. 

už 4 iki 5% palūkanų ir komisijos
23 metų nekilnojamo turto ir apdraudos patyrimas. 
ATDARA NAUJŲ METŲ DIENĄ IR SEKMADIENĮ 

iki 4 vai. po pietų.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu visiems savo pacientams ir draugams

DR. G. L BLOZIS
2201 W. Cermak Road Tel. Canal 6122

įf Linkime Laimingų* Naujų Melų Visiems Musų
'a Draugams ir Kostumeriams

| Frank’s Battery and Ignition Station
| ST. KURAUSKAS, Prop.
į Completc Battery and Ignition Service
I 650 W. 35th Street Tel. Yards 6701ta . .

Laimingų Naujų 1938 Metų visiems Musų Kostumeriams 
ir Draugams Velija

‘‘pajaus” 
ir kaitali- 
užgautų 
katalikų

pajuje” 
ir ištraukę 

su mumis tame

eis per radio ir skelbtis laikiaš- 
ėiuose tik turint marijonų pa
tvirtintą Romos katalikų vadų 
markę. Pati idėja ir tasai tiks
lo branduoiis z savaime nedoras 
— panašus’į raketą, bet jei šio 
tikslo siekimui, anot marijonų 
organo redaktoriaus, priimtų 
laisvamaniškai subedievčj usius 
tautininkus, tai butų nemažiau 
xaip “užgavimas švenčiausių 
(Romos) katalikų įsitikinimų ir 
iš pagrindų griovimas (Romos) 
katalikų palaikomos krikščionis^- 
kos dorovės”. Neduok Dieve!!!

Išrodo, kad to “pajaus” gami
nimui tie nezaležninkiški, lais- 
vaTnaniški ir bedieviški 5 tauti
ninkai gal ir nebūtų taip labai 
“trefni”, bet jau . to 
vartojimui ‘tautininkų 
<ų frontas”, ne tik 
švenčiausius Romos
jausmus, bet ir romiškai kąta- 
ikišką dorovę visiškai suterlio
tų. Tai puikus absurdas. Reik 
suprasti, kad tokį absurdą ma
rijonų organo redaktorius kuria 
nebetikslo. Jis žino, kad daugu
mas vadinamų tautininkų tebe- 
pirkinėja’ romiškai katalikiškus 
sakramentus — be jų neapsiei
na ir tai daro, žinoma, biznio, 
politiniais arba tautiniais sume
timais. Kitaip sakant, daugu
mas tautininkų lanko Romos 
katalikų “įstaigas” per užpaka
lines duris. Taigi, iš viso to ma
tosi lyg ir ultimatumas. Vadina
si, jei jus sunezaležninkėję, su- 
laisvamanėję ir subedievčj ę tau
tininkai norite - tame 
nors piršitą įkišti 
palaižyti
“fronte” būti, tai būtinai turite 
musų romiškąsias “įstaigas” sa
kramentų ir kitais reikalais lan
kyti per viešąsias duris.

Iš viso nesuprantama kam to
kie absurdai turėtų būti kuria
mi. Nejau kūrėjai vis dar mano 
ir tiki, kad lietuvių visuomenė 
itebėr naivi? Tasai “fronto” tik
slas — “pajus”, tai lyg anoj 
medyje voveris, dėl kurios sriu
bos piemenukai susipešė. Jei iš 
tikro į visą dalyką rimtai .žiūrė
ti, tai butų reikalinga iš esmės 
panagrinėti skirtumą tarp lietu
vių katalikų ir Romos katalikų: 
tarp Romos katalikų ir tautinin
kų, etc. Reikalinga rasti ir nu- 
staityti ribas, o mažiausiai — 
bent demarkacijos linijos...

Prie pabaigos reik žymėti, 
kad Zeikaus rašinys tilpo gruo
džio 13 dieną, o marijonų orga
ne vedamasis gruodžio 14 dieną. 
Matyti, Zeikus turėjo “Draugui” 
nuotraukas pasiųsti oro paštu. 
Iš to išeina, kad tautininkų na
muose ne viskas tvarkoj. Nejau 
Zeikus butų 
štabo šefas?

[ ACME-NAŪJIENŲ Foto]

GARNIO LENKTYNĖS. — 
Kanados atigščiausias teis
mas vienbalsiai patvirtino 
Toronto miiionieriaus Char
les Vance Millar testamentą, 
sulig kurio/jis paliko $500, 
000 tai Toronto moterei, ar 
moterims,) iknrios per dešim
tį melų pagimdys daugiau
sia vaikų. “Garnių konteste” 
pasiliko septynios moterys, 
jų tarpe Mrs. Milda Grazia- 
no (viršuj), Mrs. Gathlen 
Nagle ir Mrs. Martin Kenny 
(vidury) ir Mrs. Lucy Tim- 
Icck (apačioj). Visos jos tu
ri po lygų vaikų skaičių ir 
teismas turės išspręsti kaip 
puses milioino dol. prizą pa
dalinti. Yra ir daugiau tu
rinčių vaikų moterų, bet ki- 
toš dėl neregistravimo gimi
mų ar dėl kitų priežasčių iš 
kontesto išpuolė. Gal ir jos 
pareikš pretenzijas į prizą. 
Tad galima tikėtis jlar di
desnes bylos dėl tų: pinigų. 
Palikęs tokį keistą testamen
tą Millar buvo senbernis ir 
labai nemėgo vaikų. Bet jis 
ir daugiau panašių šposų iš
kirto, palikdamas bravarų 
Šerus prohibiciiiinkams,\ ;o

rus —- arklių priešininkanįs »

5 Laimingų Naujų Metų ’
1 visiems kostumeriams
6 ir draugams linki

| Jonas Griįskenas
® Onuškio parapijos barberis
I 3218 S. Wallace St.
jį Chicago, III.

“Vienybes’* red

■tautininkas

Moterims Paraiščiais
Užtikrintas pasitenkinimas j 

trumpą laiką už mažą mokesnį be 
operacijos su šakniniais vaistais, 
ar ofiso gydymas $1.00 ir $2,00. 
Tūkstančiai pagydyti. Patarimas 
ar egzaminacija dykai. ‘ Pamatyk 
motiną Eleną, šaknų specialistę, 
įsteigta 40 mėtų .ar

Dr. P. Schyman
Specialistas

jįįfl® N. Damęn Avė.....sižOO
H—U—.H-

Dainuos Naujos Gadynės 
choras, žavinti muzika, 
sveikinimai e

Po ryt, sekmadienį,Po ryt, sekmadienį, radio 
klausytojai kviečiami užsistaty- 
ti savo radio 11 valandą prieš 
piet ant stoties WGES ir pa
siklausyti šio sezono gražaus 
radio programo, kurį pildys 
Naujos Gadynės choras po va
dovyste J. Steponavičiaus. Gir
dėsite širdingų pasveikinimų ir 
gerų linkėjimų nuo leidėjų 
Progress Bendrovės Krautuvės 
ir kilų įstaigų bei ypatų, šis 
programas pripuola antrą dieną 
Naujų Metų ir jo klausydami 
visi turėsite daug malonumo 
pradėti Naujus Metus "su dai
nomis, muzika, sveikinimais ir 
kitomis įdomybėmis. Nepamirš
kite. —Š.

Dainuos Ona Biežienč ir 
Justas Kudirka

' Didžiulė stotis WCFL sek
madienį, sausio 2 d., 7:30 va
landą vakare transliuos J. F. 
Budriko radio programą, ku
riame . solistais dalyvaus p. Ona 
Biežienė ir Justas Kudirka. 
Kaip ir kitais sekmadieniais, 
programo muziką pildys puiku
sis Budriko simfoninis orkest
ras. —V.

Bartkų Nauji Metai
Šįvakar WHFC stotis, prade

dant 7 v. v., transliuos P. šal- 
timiero tvarkomą radio progra
mą, kurį sudaro Bartkų šeimy
nos gyvenimo epizodai, žinios 
ir muzika. Bartkai, kaip ir ki
tos šeimynos, šjvakat sveikins 
Naujuosius Metus.

Epizodo (transliavimą finan
suoja Standard Federal Savings 
and Loąn Sąjunga, kuriai pir
mininkauja Justinas Mackevi
čius. -^-Klausytojas-

Mr. & Mrs. MASIULIS
■ Tavėrn 

širdingai kviečia»visus atsilankyt 
\ VAKARfiLIN

Naujų 1938 Metų Sutikimui
Mes turime įvairiausiu gėrimų, 
gardžių valgių ir prie šaunios 

muzikos peni bėi jauni turčs tikrai 
; , inąlopų “good tirne”,

• MUSŲ, IŠTAIGIOS ADRpSĄS
2QM : CERMAK ROAD

Telefonas. Seeley 9224

K. BEINARAUSKAS
BUCERNĖ IR GROCERNE

3301 So. Emerald Avė. Tel. Boulevard 4865

Peoples Bendrovės Krautuvių
Valdyba—Direktoriai—visa darbininkų organizacija

Sveikina savo kostumerius ir visus Lietuvius su

NAUJAIS METAIS
Linki geros sveikatos—laimes ir 

gyvenime pilnų pasisekimą. Sykiu 
pageidauja, kad Lietuvių namai būt 
moderniškiausiai įrengti su tinka

miausiomis namų reikmenimis. O ši įs
taiga yra dar didesnė ir tvirtesne 

dar sėkmingiau lietuviams patarnauti 
ir kiekvieną pilnai užganėdinti

4179-83 Archer Avenue
2536-40 W. 63rd Street

VALDYBA IR VEDĖJAI

M. T. Gezes
J. A. Krukąs

S- Krukas

A. Lapenas
J. Nakrošis

D. Šemaitis
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Į Diena Iš Dienos PASKUTINIS ŠIŲ METŲ PLUOŠTAS ŽINU 
ČIŲ Iš CICERO

Pittsburghietė Lileikie 
nė Apleido Chicagą

CHICAGO LAWN. — Biz- 
merės Walantienės, 3245 West 
63rd st., sesuo . Petronėlė Lilei
kienė iš Pittsburgho, Pa., vie
šėjusi per šešias savaites dau
giausia pas p. VValantienę, š o
mis dienomis apleido Chicagą ir 
išvyko atgal j Pittšburghą.

Viešnios atvykimas Chicagon 
buvo surištas su jos brolio A. 
Norkaičio, iš St. Charles, mir
timi. Velionis buvo brolis ir 
biznierės Walantienės.

Tokiu budu abidvi sesutės vis 
dar tebeliudi savo mylimo bro
lio. Buvęs draugiškas žmogus.

Rep. B. P»

Raudonos Rožės Kliubas Įsigijo “Club 
House”. — “Vienybės” Klausimas. 

— S.L.A. Vakaras.

visokių kitų dalybų, kurie bus
svarstoma. A. N.

Rengia
Šokius

kviečiu Tamstas atsilankyt. Mes 
stengsimės Tamstas maloniai 
priimti ir pavaišinti.

Po lošimo bus šokiai prie Ste
ponavičiaus orkestros.

Emi iji NesteckLnė.

KYLA
Užtikrintas naujas būdas dabar 

gydo- kylą be operacijos. Ateik 
persitikrinti $1.00 pasiulymu.

DR. P. SCIJYMAN 
Syeciaiistas

1869 N. Damen Avė. Arm. 8200

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Joseph Kovai, 21, su

Lentek, 18
Frank Šamas, 22, su Mildrcd

Rieken, 21

Paskutinis šių metų raštas, 
nes ii* paskutinė šių metų die
na. Po poros dienų gausim, t. y. 
sulauksim “svečią”—“Naujienų’ 
pirmą numerį 1938 metų. Pata
riu visiems lietuviams, ypač sa
vo kolonijos, skaityti, punktu
aliai sekti savo kolonijos eigą, 
nes “Naujienose” yra aprašyta 
visi svarbiausi įvykiai iš viso 
pasaulio. Del pa'rankumo maty
kite agentą Ciceroj, Frank Lu
koševičių, 1609 South 50th A- 
venue.

Visiems laimingų naujų 1938 
metų!

Ju’ia

Gavo
Pertskiras

Rose Valentine nuo Fred Va
lentine.

Rekordinis Kalėdų Parengimas
Raudonos Rožės Kliubas Ka

lėdų vakare sutraukė tūkstanti
nę publiką į savo metinį Kalėdų 
parengimą. Nebuvo nei kur ap
sisukti erdvioje Liuosybės sve
tainėje. Tai kreditas jauniems 
komiteto nariams!

Tautiškos Parapijos 
Vakaras

RYTOJ TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
NARIAI rengia pasilinksminimo 
vakarą parapijos svetainėje, 35 
ir Union Avė. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečia VALDYBA.

Po, naujų metų, pirmą šešta
dienį, iš ryto oficialiai atsidaro 
Kliubo buveinė po numeriu 
4932 West 14th Street. Vieta 
jau pilnai įrengta gražiai atro
do. Viskas nauja, žvilga. Kliubo 
nariai visi turi pilną tiesą nau
dotis užeiga, žaisti, šiluma vel
tui. Tiktai turi padoriai elgtis. 
Po daug metų ir ilgo laukimo 
pagaliaus susilaukėm nuosavos 
ažeigos, taip vadinamos “Club 
Ilouse.”

Susirinkimą^
7 dieną sausio, pirmą penkta

dienį, Klubo metinis susirinki
mas. Draugai kliubiečiai: su 
pradžia metų bukite aktyvus. 
Lankykite susirinkimus, lėmy- 
kite dalykų eigą. Kliubo geras 
ar blogas vardas krinta ant vi- 
•ų.

atskaitą iš įvykusio parengimo. 
Balius buvo surengtas prie labai 
sunkių aplinkybių. Visvien pel
no liko-apie $12.00.

. \ .A
Naujai nutarta investuoti 

Kliubo turtą geru nuošimčiu ir 
saugion vieton. Didžiuma balsų 
pripažinta Simano Daukanto 
Bendrovė. Tam tarimui galima 
pilnai pasitikėti. Valdyba 1938 
metams vienbalsiai išrinkta se
kanti : Kazys Deveikis, pirminin
kas; Blažiejus Kazlauskas, pa- 
gelbininkas; Povilas Staišiunas, 
protokolų raštininkas; Marijo
na Daily, finansų raštininkė; 
Mikas Masilionis, iždininkas; A- 
lexas Davidauskas, Maršalka. 
Susirinkimai laikomi J. Shame- 
to svetainėje, paskutinį sekma
dienį kiekvieno mėnesio, antrą 
valandą po pietų.

Po susirinkimo draugiškai pa
sikalbėta ir geru upu išsiskirs
tyta. Vieni kitiems linkėjo lai
mingų naujų metų.

Vienybės Klausimas
Vietos Draugystė Apšvietei 

Moterų ir Vyrų paskutiniame' 
javo, susirinkime svarstė vieny
bės klausimą ir didele didžiuma 
balsų pasisakė už Keistučio 
Kliubą, bet neturi žinios ar 
Keistučiai priglaus po savo 
sparnu. Politiški žvalgai sako, 
kitur niekur neįelsim. Chicagos 
Lietuvių Draugija perdaug 
‘buižuaziška”, ten negalima jo
kia politika. O pas Keistutį tai 
kas kita. Ir susidėję 
valdysime. Argi taip

Dovanos

mes visus 
ir bus?

Sutikite Naujus
1938 Metus

Su Pirmyn Choro Jaunuoliais
Masonic Temple, 64th ir Green 

PIRMYN FONDO 
1938 METŲ SUTIKTUVĖSE 

75c Bilietas
Vakarienė—Puikus Programas 

—šokiai

Klovainiečiai
Klovainieęių Kliubas turėjo 

savo priešmetinį susirinkimą 
pereitą nedėldienį. Kadangi tai 
/buvo Kalėdų antra diena, tai 
daugumas buvo užimti. Vienok 
narių susirinko nemažai ir rim
tai svarstė savo reikalus. Komi
teto narys S. Rimkunas išdavė

SUSIRINKIMAI
komiteto susirin- 
m., 8 v. v., 1739 
aptarti Malonėki-

d. 1938 
reikalų 
sekr.
susirinkimas įvyks sek- 

Lietuvlų Au-

Amerikos Liet. Kongreso Chicagos skyriaus 
kimas įvyks pirmadienį, sausio 3 
S. Halsted St. Bus daug svarbių 
te visi dalyvauti. —E. Mikužiutė, 

Simano Daukanto Draugijos metinis
madienį, sausio 2 dieną, 1938 m., 12 vai. d 
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.

PARENGIMAI
Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašalpos Kliubas 12-to 

\vardo šįvakarą rengia Naujų Metų sutiktuvių vakarą 
Gramonto svetainėje, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 8:30 v. 
vak. Bus muzika, užkandžių, suvinierių ir* Naujų Metų ke
puraitė. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Frank Krasauskis
šį vakarą, gruodžio 31 d., 8 vai. vak. Liuosybės svetainėj įvyks

ta ciceriečių vakarienė. Nuo pat ryto gaspadinės rengia 
maistą svečiams. Nepamirškime šio vakaro! —R. Komitetas X $

, Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėm^, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
VVALTER NEFFAST, Savininkas.
2435 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 9585

1938 Metų sausio mėn. 2 
dieną, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted St., Lietuvos Jau
nimo Kultūros Ratelis rengia 
šokius kurie prasidės 3 vai. po 
pietų.,

Perengimėlis bus trumpas, 
bet linksmas. Visi kurie nori
te praleisti linksmą popietį, 
prašome atsilankyti.

Koresp. Alfred’as J. Butkus

S. L. A. 301 Kuopos nariai 
apiaikė dovanų, šiomis'dienomis 
visi gavo pranešimą ir įžangos 
tikietą savo parengimui 15 d., 
sausio P. šameto svet. Parengi
mą tvarko pati 'valdyba, nes 
taip liko sutarta. Parengimas 
bus margas, įdomus. Atsilankę 
nesigailės. Jau nekuria, laikas 
kaip kuopos Pirmininkas p. J. 
Parulis dirba naktimis. Tai vi
same veikime jį pavaduoja p. V. 
Ascila ir kitais metais eis pa
reigas kaipo pirmininkas. Gero 
pasisekimo, Vinculi.

SPECIALUS

Sekmadienį T. M.
Draugijos 40 Metų 
Jubiliejaus Vakaras

Iškilmės įvyks Chicagos 
Lietuvių A u Glorijoje

Retai proga pasitaiko pasi
matyti su savo draugais bei ar
timais antrą dieną Naujų Me
lų. Tokią* progą suteiks Teisy
bės Mylėtojų Draugija savo 40 
metų jubiliejaus rengiamam 
vakarėlyj, kuriame bus sulošta 
Jviejų aktų opereiė “Nastujė”. 
Vakaras įvyks šį sekmadienį 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 4 vai. va
kare. Dalyvaus Naujos Gadynės 
choras' po vadovyste J., Stepo
navičiaus, y / *•

šiame vąkaiėlyje atsilankę 
turėsite smagumo matyli musų 
jaunuoles ir jaunuolius daly
vaujant perstatyme, loš ant ii 
dainuojant operetę. Šiame va
karėlyje bus įdomų pasimatyti 
su šios draugiją tvėrėjais ii 
pasikalbėti su dabartiniais na
riais apie veikimą. Garbinga 
yra Teisybes Mylėtojų Dr-jos 
praeitis ir didelis jos nuopelnas 
pasekmingai išgyvuoti 40 meti, 
laiko. ’ ' < > • • j

' . . -i
Maloniai prašome visuomenę 

atsilankyti į šį vąkartlį ir pri
duoti nariams erier^ijos toliau 
darbuotis „lietuvių naudai, kad 
šią draugiją butų galima išau
ginti į vieną stipriausių lietu
vių draugijų, ir kad jos vardas 
skambėtų per ilgus metus.

Aš nuo savęs varde komisijos

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam 
.Žmogui

darni pastebėki t 
musų tabelį

Šmotų

“Faun”
Design
Gražus

Verįe
$2-50

S Sidabriniai SetaiROG 
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

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

TIKTAI Už

Setas

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 Pilnų Setą

Butterknife, Sugar Spooa

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

80 Proof —
Labai gardus gari
nąs. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
caršta arbata, paša
lusi t slogas.

kitus miestus to
nams orderius pa- 

mčiame ekspresu.

parduodam tik | 
nūs. Ten ir rei-

INTERNATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Rep»>blie 8402 
1CAHONTAS Mine Run $7.50 
icrpened) ......... ........ tonas
DULKESNĖS $7.25
mas .....................................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
risokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farYnas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas jniesta dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Parsiduoda didelė “safe ’ sau
soji šėpa su daug mažų stal
ių. Patogi dėl real estate ar 
□tokio biznio. Labai pigiai. 
Creipkitės j Naujienas, 1739 S. 
lalsted St.

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

Per šiuos metus mes turėjom 
įvairių parengimų — parių, bū
tent, briedienos, stirnienos, viš
tienos, kalakutienos, zuikienos, 
ir t.t. Na, o kaip su grybų par- 
ty? Gerus grybus visi mėgsta, 
netik valgyti, bet ‘ir rinkti. F. 
ir M. Danauskai, 1346 S. 56 
Avė., turi daug grybų. Buvo 
planavę pasiimti gerą svetainę 
ir suprašyti savo draugus, bet 
tas neįvyko. Tad, dabar, užbai
gai metų, šį vakarą savo užei
goj nors kukliai, bet vaišins 
draugus grybais Naujų Metų 
sulauktuvių proga’. Lauksiu ir 
aš ir visi.

INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

. /

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

RASAS—ALFABETO / 
TVARKOJE

skyrius yra vedamas tikslu pa- 
Ibeti musų skaitytojams susirasti, 
r galima nusipirkti {vairių pap- 
jtų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 

dbimų negalite susirasti ko ieš- 
t, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
usite informacijų, jeigu tik jų bus 
įima gauti.

• FOTOGRAFAS

“N.” Rašėjas

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

Golden Star Kliubas 
Šivakar Rinks 
1938 Valdybą

ROSELAND. _ Golden Star 
Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks šiandien, gruodžio 
31 d«, 7 v. vakare, kliubrui- 
myje.

Pageidaujama, kad visi na
riai susirinktų kiek ankščiaus, 
kad butų galima susirinkimą 
užbaigus, suspėti į Naujų Me
tų pares, kurių labai daug yra 
rengiama Roselande.

Susirinkime bus renkama 
Kliubo valdyba ir Bankięto 
darbininkai. Taipgi yra daug

Pečiai aįit gąso, 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, REFRIGERA-

TORIŲ -
Lengvus Išmokėjimai

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

v Tel. Blvd. 7010 v V
Transliuojamas gražus progra

mas WCFL-970 kil. Nedaliomis 
7:80 vakare

'»■ i.mynĮ—■■ "■■'■—■■■i

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 vardžį ir antrašą, 
kad/išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.
Chicągo, III

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

Siunčiu ........... kuponus. Taipgi pinigais .....................................

Atsiųskit man ................ ...... ................. .................................................

Vardas ............  i.........................................

Miestas L......... ...............................    Valstija ...........................

Kupono Nr. 16 t Gruodžio 31 d.

už

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel ENG 5888-6840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
IŠIMAMI

A.LAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE .... -
fcLAGO PAGELBA 
NAMIE už --- -------

OFISE
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
TeL Lawndale

*12
*50
$20

HOSPITAL

Avenue
5727.

RESTAURANTAI

niversal restaurant
RESNTŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9570
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE- 

LIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG — 
rieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA



< /

Nėra, tur kut

šmyčiolu“ arba

AuloniobilesFURNISHED ROOMS

BIZNIAVŲ NAMŲ BARGENAI

metus praleidę

PARDUOSIU 1% tono troką V-8 
1935 niodel Fordą, Steel body, visai 
pigiai. 4318 S. Vvestem aye.

1444 W.
Storas ir 3

215—217
Storai ir 4

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui*

NORIU pirkti vartotą coupe auto
mobilių. Bile išdirbystes — gerame 
stovyje. 3600 Lowe avė. Stanley, tel. 
Y arus 6610.

PARDUOSIU NAMĄ su tavernų 
labai pigiai, arba parenduosiu su 
visais barais ir įrengimais. 832 W. 
33 St. Boulevard 0951.

REIKALINGAS porteris dėl ta- 
verno, kurisf galėtų ir dirbti už ba
ro — nevedęs; Gyvenimas vietoje. 
1255 W. Madiison St. Anton’s Ta- 
vern.

RENDON šviesus ir šiltas kam
barys. Prie mažos šeimynos, x/z 
bloko nuo Archer, 4014 Brighton 
Fiace, . • 18 St., mūrinis namas, 

flatai už $4500.
W. 68 St. įpurinis, 2 
flatai — $5800.

Tel. Nevada 4833

PARSIDUODA budinkas — 7 bu- 
sinesrs kambariai; 43 kambariai vir
šuj; aliejaus centras. Pajamos S6000 
metams — $28,000. M. L. Hill, 116 
No. 21st St., Matton, III.

ANT RENDOS kambarys apšildo
mas dėl vaikino. 3246 S. Halsted 
St., 3-čios lubos.

Lietuviai Pas įrengę Truks 
Tingai Sutikti Naujus Metus
Daugybė sutiktuvių įvairiose Cihcagos 

dalyse
Šįvakar lietuviai “numaliavosjar privatišką 

Chicaga ratulonai” — kaip sa. *-T*-
ko anglai.

Įvairios organizacijos, visos 
alinės, daug šeimynų ir stam
bios biznio įstaigos rengia vie
šas arba privatiškas Naujų Me
tų sutiktuves, 
maisito, bonkų 
kitur daugiau) 
g u paprastai.

Paskutinius
apatiškai, lyg ko bijodami, lyg 
ko laukdami ir nevisuom&t su- 
sigaudydami kas darosi aplink, 
atskiri asmenys, organizacijos 
ir kai kurie biznieriai laukia 
geresnių gyvenimo sąlygų nau
jais metais. Naujiems metams 
atėjus, visuomet atbunda viltis, 
kad gyvenimas pagerės, bet tos 
viltys yra ypatingai didelės da
bar, kadangi 1937 mažai kam 
buvo geri.

kuriose bildesio, 
(vienur mažiau, 

bus baugiau, ne-

j narių sutiktuvių 
vakarėlį. Nėra' salės, kikri bus 
tuščia šįvakar.
nei muzikanto, kuris nebrauks 
smuiko stygas 
nemaigys akordioną.

Miesto valdyb^'gyventojų ne
varžys. Policija alinių netižda- 
rinės priprastu laiku, bet leis 
vaišinti klientus kad ir per vi
są naktį. Policija netemps gir
tų j cypęs, bet įspraudę juos į 
taksis arba savo skvadkarius, 
veš namo. Visi sveikins naujus 
metus.

“Pirmyn” iškilmės

- ...... ....... ■ ............................ .. ■■ . ..... .........

i * * H Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTE

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

BRIDGEPGRT ROOFING ČO. 
3216 So. Halsted Street

36 VARTOTI FURKAUČIAI
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.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU sesers Juzefos Ged
gaudienės, 40.metų,;po tėvais Pla- 
čaitė; gyveno 20 metų atgal Chi- 
cagoje. Girdėjau, xkad gyvena dabar 
Detroite. Prašau ją pačią arba ži
nančius apie ją pranešti. Mary ,še- 
pikienė, 713 W. 17 St..

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA labai pigiai lotas 
ant Archer avė. tinkantis visokiam 
bizniui, cash arba išmokėjimais, 
arba mainysiu ant automobilio ar 
kitokios vertybės. Agentam duosiu 
komiŠeną, o privačiam nuolaidą. 
Taipgi parsiduoda 4 kambarių na
mukas — $400 įmokėti. Savininkas, 
5323 So. Manitor. GrovehilI 0402.

Nėra lietuviškos alinės- Chi- 
cagoje, kuri nebūtų pa:įrengu
si į registerį “įzvanyti” jei ne 
šimtinę, tai kelias. Nėra drau
gijos, kuri nerengtų ar viešą

Bene didžiausias, viešas lietu
viškas sutiktuves rengia “Pir
myn” choras ir Fondas Pirmyn 
Choro Kelionei Lietuvon. Tos 
iškilmes įvyks Masonic Temple 
salėje, kuri randasi prie 64-t.os 
ir Green gatvių, tik keliolika 
žinksnių nuo garsaus 63-čios ir 
Halsted gatvių kampo..

Rengėjai svečiams rengia va
karienę, puikų kabaretinį pro
gramų, iškilmingą ir triirkšmn- 
gą Naujų Metų pasveikinimą ir

Metinės Mirties
Sukaktuvės

ANNA W0RTH
po tėvais VVardauskas

Liūdnai atminčiai brangios 
musų žmonos ir motinėlės, ku
ri persiskyrė su šiuo pasauliu 
jau vieneri metai, sausio 2 d., 
1936 m.

Saulė šviečia vięnišui ir ty
liam kapui, jame guli musų nui 
mylėta, kuriai padėti negalėjom.

Gal kas šiandien ir mano, 
kad ji jau pamiršta, kada šyp
są mato musų veiduose, bet, 
juk jie nežino musų širdies 
skausmų, ką šypsą paslepia tik 
laikinai.

Mylintis vyras Felix, duktė 
Betty iš Chisagos ir sūnūs 

Felix U. S. Laivyne, « 
San Diego, Cal.

URŠULE BUNIS ‘
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 30 d., 4:25 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusės am
žiaus. Gimus* Mbskagalio kaime, 
Naujamiesčio parap., Panevė
žio apskr.

Amerikoj išgvveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Antaną, 2 dukteris Lcvu- 
sę ir Augeniją, 3 brolius, Alek
sandrą Antaną ir Mykolą, 3 
seseris, Domicėlę, Angelą ir 
Oną.

Kūnas pašarvotas 5227 So. 
SAWYER Avė. Laidotuves bus 
pirmadieYii, sausio 3 d., 9:30 
vai. ryto, iš namų į St. Gaul’s, 
55 ir Sawyer Avė. parap. baž
nyčią, kur bus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Uršulės Bunis gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti j°i pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, dukterys, broliai, 

seserys ir giminės
Laidotuvėse patarnauja Dir. 

Borgeaud Bros. Lawndale 1401

šokiams gros Jurgiošokius.
Steponavičiaus orkestras.

Bilietai į Pirmyij vakarą yra 
labai pigus, atsižvelgiant į tai, 
kad tai Naujų Metų sutiktuvės, 
ir kad kiekvienas svečias gaus 
vakarienę. Bilieto kaina tik 75 
centai asmeniui.

Svetaine atsidarys 7 vatodą 
vąkare. Ėengėjąi skiria visą šio 
parengimo pelną į Lietuvos Ke
liones Fondą. Nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius, kurie dar 
nėra prisižadėję į privatiškus 
vakarėlius, atsilankyti ir pra
leisti gražų vakarą. ,—R.

ANT RENDOS kambarys, dįdelis, 
šviesus, pečium apšildomas, dčl 
vaikino, prie mažos šeimynos, 3231 
S. Emerald avė., 2 augštals iš prie
kio. Tel. Victory 6146.

Jburniture & Fixtures
ivakandai-liaisai

RENDAI kambarys vaikinui, ap
šildomas, maža šeimyna, pigiai 
3446 S. Emerald ave.^ 2 fibras.

For Rent

IŠBARULODAME BAKŲ F1KCE- 
KiUS 19d/, VISOKIU U1UZ1O SU Coli 
naKsais ir sniKum. laipgi Story 
uKcvritts uel oiie Kurio inzuiu Jjskui- 
taiit svarstykles, registerius ir ict 
uaKSius. Uasn aroa ant išmokėjimu, 
rainuty Kitę mus pirm 
i,e

uegu pucusi-

NAŠLĖ moteris priversta parduo
ti arba mainyti ant mažesnio, 4 Da
tų mūrinį namą labai geroj apylin
kėj.

Iš 3o forklozuotų namų galėsite 
nusipirkti sau namą su 10% įmo- 
kėjimu, o likusius kaip rendą.

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

Hemlock 0800

Lietuvis Nusipirko
Namą Br. Parke.

• \

Atidarė Alinę
BRIGHTON PARK. — Vla

das Yanulewicz nusipirko na-j 
mą šioje kolonijoje, antrašu i 
3965 Archer avenue. Atidarė 
jame moderniškai įrengtą alinę 
ir pakrikštijo ją vardu “Brigh
ton Inn”.

Sekdamas kitų -alinių savinin
kų papročiu, p. Yanulewicz ren
gia atidarymo iškilrhes Naujų 
Metų išvakarėse ir kviečia drau
gus bei pažįstamus atsilankyti. 
Įvyks ne vien “gra'nd opening”, 
bet ir Naujų Metų sulauk tuves.

VBA.

• Teisėjas John T., Zuris 
šeimyninių santykių teisme 
nubaudė $5(1 Joseph Kaszew- 
ski, 30 m., 2029 N. Laramie 
Avė., už užkabinę j imą einan
čių į bažnyčią moterų.

, [ACME-NAUJIENŲ Foto]

DAINUOJANTI PELĖ. — 
Dainuojanti (pele Minnie, ku
ri šiemet‘ keli-s kartus “dai
navo” per radio ir tuo už
dirbo $1,000.

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.

PARENDUOSIU 5 kambarius kar
štu vandeniu apšildomus dčl dir
bančių žmonių be vaikų, vienas blo
kas nuo Archer gatvekarių. 5231 
S. Kenneth avė.

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

ę. W«nted .
Darbo Ieško

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

Kliur.
B. E. 
x9io

SOSTHEIM
SU. Sl'AlE 
UALumet 0269

& SONS 
BTRliEl

VllUi LMSB

PAhmJUSiU iavlkAA lamu 
pigiai. bo. Asnianu jive.

TAVE1UNAS 
paiuaviiiiUi, 
esU lluSie - 
ino viena.

iod<± vv. rershing Kd. ar 39th St.

ir u u H KU1M1S 
lezaotis — ii gu. as 

negaliu pi iziuieti biz-

PARDAVIMUI arba 1ŠKENDAVO- 
Jl.dUi UAr'juiLiįviA ir tavernas 
Kaitų. Vėliausi ^engimai. Kampuos, 
prie gatvcKanų.

BKiGnTON cafe 
b. Keuzie Jive.

PARSIDUODA TAVERNAŠ pi
giau yieca.geiai,išdirota — yrą kam-? 
uuriai pagyvenimui.

1142 b. Ganai St.

TAVERNAS pardavimui; pigi ren- 
da. Pilnai įrengtas, išvažiuoju iš 
miesto. <i03v b. Asnianu avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma 20 akečių, 
35 mylios nuo Chicagos; namas su 
visais moderniškais įrengimais. 
Kreipkitės pas Valeriją Norkus, 
3517 So. Halsted St.

Financial
Finansai -Paskolos'

KAM REIKĄIUNGAi .i PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČ^Ų, KREIP
KITĖS J L1THUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
riON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SČ. HALSTED STREET

Business Service
Biznio Patarnavimas

PateflsyE?“ Stogą ir .
'RYNAS DABAR 

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

PARSIDUODA tavernas South 
Siuej. ueioj vietoj. KreipKitės: Nau
jienos, i5ox 7oa, i/dy B. iiaistea Bt.

IIŪŠKAU darbo, seniai 
Galiu pagelbėti kuknioje 
ne ar taverne, arba galiu 
sargą. Kalbu angliškai. 
Lafayette 0185, J. B.

nedirbu, 
ręsta u ra
di rbti už 
Pašaukit

RADIO SERVICE
GROSERNĖ PARDAVIMUI, prie 

didelių šapų. Duodami pietus. Geras 
pelnas žmogui kuris nori prasisiek
ti. Priežastis—liga. Kreipkitės bile 
dieną pietų laiku. 1705 S. Canal St. 
Bargenas I

• Po 40 metų vedybinio gy
venimo, Artfyųr Payne, 62 m., 
1518 E. 70 St.,, nušovė savo 
žmoną Winifred, 59 m. ir ta
da pats nusišovė. Pastaruoju 
laiku jis laba;':girtavęs.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MARQUETTE RADIO 
SERVICE 
Al. Enzulis

5610 So. Maplevvood A ve.
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems 
metams. Tel. Hemlock 2343

I

E

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ..

Vardas ir pavardė 5

ŽIURSTAS

| Adresas —...............

I Miestas ir valstija

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

geri • namai —

COAL 
Anglys

DIDELIS BARGENAS. $350 už 
pilnai įrengtą Taverną, geras pir
kinys. Galima pasidaryti gerą 
pragyvenimą. Klauskite Žyduką, 

4707 S. Halsted. Yards 0800

PARDAVIMUI tavernas arti dirb
tuvių. Išdirbtas per 18 metų. 611 
W. 59 St. '■ * r

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

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

ILLINOIS EGG  - $6,85
STOKER COAL ...................... 5.50
MULCAHY COAL CO 

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

MERGINA 25—30, visa priežiūra, 
referencas — savas kambarys — 

mokestis. Greene, 
1410 Argyle,. Sunnyside 2604.

ŠEIMININKĖ — turi mėgti vai
kus — dirbanti pora $5.00 būti. 
Lincoln 4849 nuo 10 iki 5.

PARDAVIMUI taverna pigiai, su 
kambariais; renda pigi, arba išren- 
duosiu su visais įtaisymais, 10353 
S. Michigan avė.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui — turi mėgti vaikus, 
geri namai, gera ‘ alga. Hollycourt 
6558. ,

NAMIE PASIUTAS IR IŠSIUVINĖTAS

HOSTESS APRON PATTERN 1297

No. 1297 Ypatingai gražus ir lengvai pasiuvamas žiurstas.
Tokį žiurstą galit išsiūti ir padovanoti savo draugei.

I fiVFIKR X“esLUVLIIVIO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietains 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tol. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Rankiotam®—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Neleidžia Apsivesti
■i

y LINTON, Irid., gruodžio 30. 
— Betty Jiithef. Laccr, 12 me
tų mergaitei, pora dienų atgal 
gimė sūnūs. Naujagimio tėvas 
yra Tommy 'phapman, 13 me
tų vaika$. Betty ir Tommy no
rėtų apsivesti, bet Indiana val
stijos įstatymas draudžia ište- 
kėt vedybas, 7 .merginoms, jau
nesnėms kaip 16 metų.

EXTRA
Didžiausis bargenas; pirkite šį 

bizni, busit laimingi, i'arsiuuoda 
gasoiino stotis, generaliŠKa krautu
ve, karčiama (Gafe), moderniškas 
dviejų aukštų namas su daugeliu 
kambarių, nakvynėms atskiri namu
kai. Keli automobiliai trokai—Pac- 
Kard ir Pierce Arrow. .

2 ir pusė akerių žemės sodnas, 
savas vanduo šulinis, be inorgiČio. 
Vieta nevoli Ix>s Angeles, California, 
rojus Amerikos. Kaina $20/100. Dau
giau įmokėsite, pigiau pirkaite. Su 
mlormacijonis matykite ąr rašykite 
ar telefonuokite Jonui J. Kuliui, 
3259 b. Halsted St. Tel. Victory 
1522 Chicago, 111. Nepraleiskite šios 
progos vienatinės. Priežastis parda
vimo — liga.

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

PIRKIT DABARl!
KAINOS EINA' AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

t

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
. IKI

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

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

KONSTANCIJA GALUBITSKIENĖ 
po tėvais Waitkevičiute

■ > , - •. ~ ,,. s,.-? ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio-, 29 dieną, 9 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukus senatvės. Gimus Tauragės' apskr., Skaud
vilės valse., Stulgių parapijoj. x . j

Paliko dideliame nubudime Gimines Stanislovą ir Agniešką 
Mažeikas, Povilą ir Oną Mažeikas, Oną ir Aleksandrą Gręgaičius 
Johanną ir Barborą Eidentus.

Kūnas pašarvotas, randasi Koplyčioje, 3307 Lituanica Avė.
Laidotuves įvyks Panedėlyj, sausio 3 dieną, 8:30 vai. ryto, 

iš Koplyčios i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, - kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten; ^rts nulydėta j 
iv. Kazimiero kapines. . •

Visi. a. a. Konstancijos Galut>itskięnės grrffinės, draugai ir 
pažįstant esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su 
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
GIMINĖS.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

JEI TURIT 
KA PARDUOT

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
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- 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

PAGARSlNKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ .

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

Už 75 centus 
Vakarienė-Kabareto Programas 

- - ; šokiai
PIRMYN FONDO Naujų Metų 

SUTIKTUVĖSE
- Masonic Temple Sale 

64th ir Green

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

6103 So. Racine" Avė.
------------- ■ ■ —-.......... --.................

SAVININKAS turi paaukoti mo
derną plytų bungalow, 2 karų ga
ražą arti lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos prie' 71-mos ir ftockwell. 
Kaina $5,000.00. $600.00 įmokėti, li
kusią kaip rendą. Mr. Ericson, tel. 
Drexel 2200.

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos, pri
einamos. Už ^pakartoji- f 
mus gausit nuolaidą.
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Ko Chicagos Lietuviai Pagei- 
dauja ir Laukia iš Naujų Metų

—  _—m,'X >^1,,., .L ■ .ui * ..<■       

\ į skubint taisant jų apkniužin- 
jftud automobilius. Mano noras 

kaip tik yra tas, kad žmonės 
šiais metais nelakstytų labai 
greitai po Ameriką.

nės šiojeį 
rgs gere# 
metais?-11

^tyje, galbūt, , tu- 
pasisekiiną 1938

tent pykčio, kuris gamina vi
sus kitus piktumus ir neapy
kantą.

(Apsiginklavęs paišeliu * ir | 
storoku pluoštu popierio, “NaiPrJOHN RODIN 
jienų” reporteris F. Bulaw iŠ- Biblistų. Kunigas 
ėjo į Chicagos lietuvius patirti' Aš j“ukiu iš. Naujų Metų 

- I daugiau geros valius ir solidą- 
e~ ru'mo tarpe žmonių. < Dar dau

giau pageidauju, kad šie me
tai būtų sekmingesni kaip pro
fesijos, taip bjznio ir bendrai 
darbo žmonių luomams.

JUOZAS ŽUKAS
Tenidstąs ■

Aš manau baigti pirmų me
tų kolegiją, šiais metais steng
siuosi daugiau prasilavinti te
niso ir krepšinio sportuose.' 
Daugiau veiksiu meno srityje. 
Lavinsiu balsą solo dainavimui, 
žodžiu, stengsiuosi būti nau
dingas lietuvių kulturiniems 
darbams.

ko jie laukia, ko tikisi ir ko; 
pageidauja iš Naujų, 1988 Me
tų, kuriuos pradedame rytoj 
štai ką jis patyrė:) >’

<****^~ 

ę“ 9
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>
Redaktorius-padė-

kaip nuo 
bus geri.

PETRAS DAUžVARDIS 
Lietuvos Konsulas Chicagoje:

Iš Naujų Metų laukiu dides
nės Amerikos lietuvių koope
racijos ir vieningo lietuviško 
darbo.

Sekančiomis rezoliucijomis 
visuomenė galėtų pagerinti sa
vo būvį:

1. šeimose nesipešti, tikrai 
šeimyniškai sugyventi;

2. Nusikratyti kai kur įsi
gyvenusio pavydo ir pakeisti 
jį draugiškumu bei tikru žmo
niškumu;

3. Suartinti jaunimą su se
nimu ir tuo sustiprinti lietu
višką atsparumą;

4. Neorganizuotiems 
organizuotais, o <

B. R. MATIJOšAITIS 
“Jaunimo” 
jėjas

1938 metai, čia, 
mano kėdės atrodo,
žmonių ūpas pakilęs, taip, kad 
lapkričio ir gruodžio 
“mažoji depresija” jų neįgalė
jo. .

Lietuviai ‘ galės pasidžiaugti, 
kad muuų jaunimas daugiau 
interesuojasi lietuvybe. Didelis 
skaičius garsiųjų atletų perei
tais metais ir jų ūpą pakėlė. 
Tikiuosi, kad nauji laikraščiai, 
nauji straipsniai senuose 
raščiuose 1938 metais dar 
giau prie to prisidės.

mėnesiais

laik- 
dau-

JONAS STEPONAITIS
Zcceris,

Kiek rezoliucijų padariau, 
tiek sulaužiau. Daugiau naujų 
nedarysiu. Verčiau būsiu 
boy” be rezoliucijų.

ALFRED ORLĄKIS
Kolegijos studentas , 

■ • » r ’ '.Neturiu daug * ko.» laukti iš 
Naujų Metų. Tik tiek < žinau, 
kad per šiuos jnetii^ ^avo stu- -y., . \
dijomis geriau galėsiu supras- 

ir

“good

ti busimų metų drirblemas
žadamą laimi; '

/ ’ '.v

UTIS

JULIUS MICKEVIČIUS 
Chicagos Lietuvių Draugijos ir 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
— pirmininkas

Iš Naujų Metų laukiu gana 
maža. Viena, * kad Chicagos 
Lietuvių Draugija per 1938 
metus prisiįrtų iki dešimties 
tūkstančių narių: kita, kad 

Kultūros Draugijos 
metus sukeltų nema- 

tukstančius dolerių 
-m. . Lietuvių Moksleivių

organizuotais, o organizuotiems' Stipendijos Fondo Lietuvių 
nusitarti savo neorganizuotus Kalbos mokyklėlių ir kitiems 
draugus bei kaimynus prirašy-! kulturiniems darbams, 
ti prie gerų organizacijų;

5. Eiti į vietinį politinį gy
venimą vieningai, remti savo 
kandidatus ir teikti visą gali
mą pagalbą pagalbos reikalin
giems; X

6. Nusistatyti vadams dėti 
visų pastangų visuomenę tei
singai auklėti ir jon kenks
mingos neapykantos nesėti;

7. Nusistatyti visomis išga
lės dirbti lietuvišką darbą ir 
pagelbėti savo draugams viso
se kovose.

KAZYS P. GUGIS 
Advokatas, SLA Centro 
ninkas

LEONARDAS š 
’ n 

“Draugo” Redaktorius
Palikit mane ramybėje. Nie

ko nerašykit ir jokių 
“steitmentų” nedėkite.

mano

Iždi-

tapti

per 1938 
žiau tris 
įkūrimui

J. D. BENDOKAITIS
Meno Sąjungos sekretorius

Aš laukiu ir norėčiau, kad 
šiais Naujais Metais butų ge
riau suglaustas visos progre- 
syviškos organizacijos į ben
drą veikimą. Dar daugiau no
rėčiau, kad šiais 1938 metais 
butų subendrintos ir meno jė
gos ir įsteigta Liaudies Teatras 
Chicagoje.

J. P. VARKALA
Auditorius 

I

Kas man aišku, tai tas, kad 
1938 metais Lietuvių Taupy-j 
mo Bendrovės (“Spulkos”) at-' 
sistos ant rimtų pamatų. Ne-

JUOZAS KRUKAS 
Peoples Furniture Kompanijos 
sekretorius

Tikimės, kad Naujais Metais 
į prekyba žymiai pagerės. Vadi- 
| naši, laikai gali būti daug ge
resni negu dabar yra.

bus visuomenei abejonės, kad' PETRAS RADAVIČIA
pinigai sudėti į “spulkas”, ku
rios turi federalės valdžios ap
draudę, yra saugiose rankose. 
Manau, kad tai vienas iš dau
gelio cĮalyku finansų klausime, 
kurie bus atsiekti šiais, Nau
jais Metais.

' /

Automobilių mekanikas
Labai butų gerai, kad Nau

jais Metais automobilių vairuo
tojai butų atsargesni vieške
liuose ir miesto “trafike”. Tas 
reikštų, kad man nereikėtų

PASAULINI

Lietuvių veikimas per perei
tus metus buvo apsnūdęs. Lin
kėčiau per Naujus Metus at
gaivinti dvasią ir ūpą, kuriuos 
lietuviai turėjo nuo 1906 iki 
1918 metų. Linkiu veikėjams 
senatvėje mažiau peštis ir en
ergiją sunaudoti teigiamiems 
tikslams.

FRED ABEKAS
“Vilnies” redaktorius

Klausyk, Tamsta, kam 
tos baikos reika.ingOs? Jus nie
ko neveikiate naudingo. Geriau 
organizuokite^ darbo žmenes 
prieš fašizmą ■— tai viskas.

visos

FRANK MASON,
Siuvėjas

Aš norėčiau, kad įvyktų dar
bininkų vienybė; kad darbo 
žmonės susiorganizuotų į uni
jas. Geriausia butų šiais me
tais sustiprinti Farmer Labor 
Party. Tai butų darbininkų di7. 
džiausiąs laimėjiųias. Tuomet 
ir kapitalistai nebūtų taip jau 
baisus

MIKE VAIDYLA
“Sandaros” redaktorius

y,

Vėl, atleiskite man... aš n.'e- 
ko pasakyti n gaėsia... aš a- 
bai užimtas. Kai dėl kokių tai 
Naujų Metų rezoliucijų, ’ tai ir 
aš pats dar nieko nejšgalvoju.

priešas darbo žmonėms.

MIKE 
Aludės

TARUTIS 
savininkas

Aš noriu, kad per šiuos Nau
jus Metus žmonės nesirgtų, ne
mirtų ir jokių “triubelių” ne
turėtų. Noriu, kad visi butų 
sveiki ir daug pinigų uždirb
tų. Tuomet jie galėtų gerokai 
pasismaginti. O taip dalykams 
esant, karčiam ninkams 
Metai tikrai butų labai

KLEOFAS JURGELIONIS
Ra: y te jas ir poetas

Aš noriu visieiūs ir sau svei
katos, nes aš .‘»dūr nesu 'visai 
sveikas. Aš norift, kad žmonės 
pasiliuosuotų ir atsikratytų nuo 
vieno “smertelpp( grieko”, bu-

Nauji 
geri.

P-A ETHED YOUNG 
Namų-žemęs savininkė

Aš tikiuosi, kad Nauji Me
tai namų ir žemės pramonėj 
bus sekmingesni. Tikiu, kad 
rasis daugiau pirkėjų ir žmo-

AI NU

•

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

PO “LINKSMŲ ŠVENČIŲ. — “Linksmai praleidę žiemos šventes, Įimtai automo
bilistų pirmadieny turėjo stoti saugumo teisman ir pasiaiškinti teisėjui Brande 
dėl neblaivaus ir neatsargaus važiavimo automobiliais švenčių metu. Daugelis jų . 
susilaukė kalėjimo ir per ilgą laiką negalės naudotis automobiliais. Kitų bylos li
ko atidėtos. Teisėjas neketina teikti mažiiusio pasigailėjimo ir Naujuose Metuose 
perdaug įsismaginusiems automobilistams.

YEAR

Pasveikinkite Naujus 
1938 Metus 

“PIRMYN” FONDO
NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖSE 
Masonic Temple, 64th ir Green 

75 centai asmeniui

Vdicnis palike našlaičiais tris lių vainikai, kurių buvo gana 
daug. Netrukus, pasirodė gedu
lingai pasirengę, palydovai arba 
-grabo nešėjai, kurie paėmė gra
bą atsargiai nunešė iki mašinos, 
lydimi apsiašarojusių vėlionės 
mylimo vyro, dukrelės, sūnelio, 
giminių ir didelės minios drau
gų. Susėdę visi į automobilius, 
kurių buvo arti šimto, visi liūd
nai sekė paskui karstą.

Pasiekus “Tyliųjų Miestą” ar
ba “Numirusių Miestą”, kur ra- y 
miai ilsisi desėtkai tūkstančių 
gyventojų, pasigirdo varpų ir 
vargonų gedulirigi balsai ir kur 
nekur čiulbėjimas paukštelių, 
kurie ant medžių šakų sėdėda
mi, pasitiko — sveikino “mies
to” naują gyventoją. Giedri sau
lutė, praskyrusi storus, juodus 
debesis, nors trumpai apšvietė 
tą vietą, kame ramiai ilsėsis 
Estellos ir Vytauto mylima mo
tinėlė, o Augustino mylima žmo
na. ?

dukteris, Lillian, Domicėlę ir 
Julią, ir vieną sūnų, Praną. Vi
si yra nepilnamečiai. Jų motina 
Juzefą mirė 1928 metais. Nuo 
to laiko juos globojo tetos ir 
kiti giminės.

Kadangi velionis nepaliko jo-

A. J. SHIMKUS 
Dentistas

Kaip visi, taip ir aš, laukiu 
geresnio biznio ir d ugiau dar
bų žmonėms. O labiausia lauMio turto, tai jo dukterys ir sa
kiame šiais metais geros svei
katos.

P. J. RIDIKAS
Laidotuvių Direktorių pirmin. ' \ Z'"

Laukiame, kad Nauji Mcitat 
bintų geresni negu praėjusieji. 
Taipgi norime, kad profesijos, 
biznio ir darbo žmonės turėtų 
kuo geriausį pasisekimą šiais 
1938 metais.

KAZYS STEPONAVIČIUS 
“Pirmyn” Choro mokytojas

Aš laukiu, kad Nauji Metai 
butų geresni. Taipgi noriu,- kad 
1938 melais Pirmyri Choras' ga
lėtų nuvykti į Lietuvą, o labiau
sia laukiu, kadmiais metais lie
tuvių visuomenė suteiktų šiam 
chorui medžiaginę > ir moralę pa
ramą, suteikdama jam galimy
bę savo siekius įvykinti.

V. A. ŠIMKUS
Gydytojas—Chirurgas

šiais motais aš nesitikiu 
ko gero, nieko blogo. Viena 
ku, kad demokratija eina 
n'iop.

nie- 
aiš- 
vcl-

nųs bando suteikti tėvui laido
tuves, rinkdami aukas iš lietu
vių pažįstamų. —R.

. ' 1 v . ui . y, 
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Iškilmingos Kotry
nos Žilienės 
Laidotuvės

JUSTINAS mack:ewich 
Finansierius

O tai nėra klausimo. Nauji 
Metai bus geresni, bus daugiau 
darbų ir visi žmonės turės dau
giau pinigų. O tą tvirtinti gali-1 
ma, žinant, kad rinkoje nėra i 
produktų pe.'virčiaus, ypač šiuo 
tarpu.

žymi Northsi&etė ilsėsis Tau
tiškose Lietuvių Kapinėse

Gruodžio 29 dieną Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse buvo palai
dota Kotryna Žiliene, kuri po 
sunkios operacijos persiskyrė 
su šiuo vargingu pasauliu gruo
džio 25 d., 7 vai. 10 m. vakare. 
Paliko dideliame nuliudime savo I 
mylimą vyrą Augustiną, dukre
lę Eštellą ir sūnų Vytautą taip
gi Lietuvoj seną motinėlę.

Velionė buvo rimta, draugiš
ko budo, priklausė per ilgus me
tus prie Chicagoj didžiausios 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos, kurios 
nariai ir šiaip velionės draugai 
skaitlingai susirinko atsisvei
kinti ir palydėti vėiionę į amži
ną poilsi.

Kaip 1-mą valandą po pietų
Iš buto pradėta nešti gyvų gė- žemelė.

Prie kapo Dr. Montvidas pa
sakė tam tikrą kalbą, raminda
mas atskirtus amžinai nuo my
limos motinėlės ir draugės. Taį- 
gi, Kotryna Žilienė ilsisi aukš
tam .kalnely, po šimtamečiu ą- 
žuolu, kurio viršūnė, augštai iš
lėkusi į padangę, kaip sargas, 
o plačios šakos jo tarsi priėmė 
savo globon ir ramino verkian
čius, nors nesykį dar bus ta vie
ta ašaromis aplaiutyla, kad be
širdė mirtis iš'gyvųjų tarpo iš
rovė mylimą motinėlę ir drau
gę.

Lai bus jai lengva šios šalies

Šiandien Laidoja
Nelaimingai Žuvusį
Mykolą tukaiiį

Užsimušė nukri ęs laiptais 
i skiepą

Šiandien bus palaidotas My
kolas Lukaiti7*, 52 me’ų lietu
vis, kuris. užsimušę gr. 21 d., 
nukritęs žemyn laiptais į sk e- 
pą savo* namuose, ties 5906 So. 
Wentworth avenue. Persiskėlęs 
galvą, Lukaitis netrukus už
merkė akis amžinai apskr. ligo
ninėje. ;

Po apeigų Town of Lake šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, kūnas bus 
nulydėtas į Šv. Kazamiero ka
pines. Kūnas yra pašarvotas J. 
F. Eudeikio koplyčioje, ties 
4605 S. Hermilage avė., iš kur 
laido luvės prasidės.

IACME-NAUJIENU Foto] 
SUMUŠĖ REKORDĄ.—Fran- 
euzijos lakūnė Maryse Hiltz 
kuri iš Paryžiaus nuskrido 
Į Saigon, Francuzijos Indo- i 
Chinijoj į 92 vai. 31 min., 
tuo sumušdama pirmešnį Į 
Paryžiaus-Saigon greitumo f 
rekordą, nustatyta Francu
zijos lakūno Andrę Japy. Jo Į 
rekordas , buvo 98 vai. 52 | 
min. Atstumas tarp abiejų i 
miestų yra 11,500 kilometrų 
(apie 7,200 mj?lfų).
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NAUJIENŲ

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

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus.' Kas užsirašys NAUJIENAS— 
g-aus musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois
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[ ACME-NAUJIENV Foto]

Apsirikote. Tai ne Charlie Chaplin, o tu'as A. C. Gaffikin bando mažytį motorcyk- 
lių Salisbury, Anglijoj, tokių motorcyklių lenktynėse.“ Dėl jo panalumo’ garsią j am 
mūviu komikui, jis tapo pramintas “Chas2water Charlie”.
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MUZIKOS ŽINIOS
Veda—NORA

spindį sielos, kuri troško įneš
ti gražesnio, ideališkesnio mu
sų gyvenimam . .

Ir kuomet mes skleidžiapi, 
vienas po kito, Amerikos lie
tuvių kultūros istorijos lapus, 
ten didelėm, ryškiom, auksi-

11 Metų Lietuviuko “Kalėdų Giesmė”

“Musų yra painus ir besi- 
keičiąs pasaulis . . . bet yra 
tokių dalykų, kurie niekuomet 
nesikeičia. Muzika, ta visų 
mokslų puikiausia, vis sutei
kia savo turtingą atlyginimą 
. . . vis dar įpina j tą prozai- 
šką medžiagą gyvenimo savo 
skaistų auksinį siūlelį. Mokykit 
savo vaikus dadar, kad pažin
tų ir mylėtų gerą muziką. 
Jiems, iš pradžios, muzikos vi
suma gali būti apimta daino
je .. . narsiam marše . . .ko
kioj švelnioj, dažnai prisime- 
namoj meliodijoj. Bet jiems 
beaugant ir beaugant jų su- 
pratimui, muzika reikš jiems 
draugą, bendrystę, progą . . . 
šaltinį gilaus ir besitęsiančio 
malonumo per metus ...”

Paminėjo Dirigento M. 
Bukšos 40 Metų Kūry
binio Darbo Sukaktį

Gruodžio 6 d. Lietuvos Val
stybės teatre įvyko, iškilmin
gas paminėjimas dirigento M. 
Bukšos 40 metų meninės veik
los sukakties. Ta proga buvo 
pastatyta “Aidos” spektaklis, 
kuriame dalyvavo Kipras Pet
rauskas, VI. Grigaitienė, V. Jo- 
nirškaitė-Zaunienė, Antanas So
deika ir kiti. Dirigavo pats ju
biliatas M. Bukša.

“Nedaug atsiras musų mu
zikų ir muzikos mėgėjų tarpe 
tokių, kuriems jubiliato M. 
Btįkšos asmenybė nebūtų įkvė
pusį pagarbos ir simpatijos. 
Nors jubiliato ryšiai su Lietu
vos meno gyvenimu prasidėjo 
tik jam sugrįžus į savo gim
tąjį šalį — bet įsijungęs į mif- 
sų jaunojo teatro gyvenimų jis 
dorai ir sąžiningai ..vedė jam 
tekusią sritį taip, wkaip jam 
diktavo jo menininko sąžinė, 
negailėdamas darbo ir sveika
tos. Tuo laiku kai jis grįžo Lier 
tuvon — musų orkestras bu
vo dar jaunas; prityrusio di
rigento atvykimas buvo nesu
brendusiam kolektyvui reikš
mingas. M. Bukšos darbuotės 
metu musų orkestras išaugo iki 
normalios pilnos sudėties, žy
miai pažengė techniškai ir mu- 
zikališkai. Tiesa, tubulėjimui 
galo nėra: dabartis stato mums 
naujas problemas; nauji užda
viniai pagimdys ir naujas jė
gas. Tačiaus musų operos isto
rijoj per yisą pirmą jos bren-

nusio artisto” titulą. (Liet. 
Aid. XI/30.) ' 1 / '

Per savo meninį- gyvenimą 
M. Bukša paruošė ir dirigavo 
apie 75 italų, rusų, prancūzų, 
vokiečių, čekoslovakų ir lietu
vių kompozitorių operų.

Ypatingai pažymėtina yra 
tas faktas, kad p. Bukša yra 
pirmasis lietuviškų operų diri
gentas. Jis muzikaliai paruošė 
ir dirigavo “Gražiną” ir “Rad
vilą Perkūną” (Karnavičiaus) 
ir “Trys Talismanai” (Račiū
no).

Per dešimts metų veiklos 
Lietuvos operoj, p. Bukša labai 
daug prisidėjo prie išplėtimo 
ir pagyvinimo operos repertua
ro ir operos menininkai ir mu
zikos mylėtojai gėrisi jo talen
tu ir giliai įvertina jo darbo 
rezultatus.

Mes Amerikoj gyveną muzi
kos mylėtojai, kurie turime 
progos tiktai iš spaudos gėrė
tis Lietuvos muzikos pasaulio 
veikla, irgi prideda m savo nuo
širdžius linkėjimus prie tų gau
singai išreikštų šios sukakties 
proga, linkėdami p. Bukšai ge
ros sveikatos ir ilgiausių me
tų tęsti savo darbą muzikos 
srityje.

—o— 
Jau Atspaudinta Operos 
Dainininkės Novele

Lotte Lehmann, kuri yra 
viena žymiausių • dainininkių 
Metropolitan Operos sąstate, 
yra taip pat talentinga rašy
toja, Lėhmann turi parašiusi 
ir išleidusi kelias knygas. Pas
kutinė vardu “Eternal Flight” 
ką tik išėjo iš spaudos Ame
rikoje. ši yra pasakojimas apie 
dvi seseris, abi šokėjas, ku
rios užkariauja pasaulį ir yra 
pačios užkariautos, kiekviena 
savo atskiram bifde.

Senus Metus Baigiant
Nors muzikos pasauliui 1937 

metai atnešė daug to, ko gali
ma pasidžiaugti; vadinasi, pa
liko gražiausių atsiminimų, — 
tačiau turėjome vieną gilų 
skausmą ir didelį nuostolį, ku-

nėm raidėm randam pažymėtą 
vardą MIKAS PETRAUSKAS.

Ilgai, tyliai ir saugiai pavar
toj am tubs brangius ir skait
lingus puslapius. ...

s ---- O----

Sovietai Klasifikuoja 
Talentus.

Muzikalis ir dramatinis ta
lentas Rusijoj yra klasifikuo
jamas ir mokamas pagal nu
statytą ratą. Pirmos rųšies ar
tistams mokama iki $120.00 už 
spektaklį., į Tuo tarpu* • vadina
mieji ketvirtos kategorijos ar
tistai gauna tiktai $10.00. 
“All-Union Art Committee”, 
kuri ėmė šį žingsnį, nori su
mažinti algas mažų artistų su 
didelėmis pretenzijomis, padrą
sinti besi vystymą naujų talen
tų ir duoti darbininkams ge
rus koncertus už mažiau pini
gu- ' \

Operos ir teatro žvaigždės, 
kurie uždirbo nuo ,$2,000.00 iki 
$3,000.06 į mėnesį, dabar gaus 
tiktai $500.00, arba ir mažiau. 
Aišku, ynt specialūs privilegi
jos tiems žymiems artistams 
su kiuriais ši Komisija gali tar
tis, pagal savo nuožiūrą.

Ar Žinote, Kad?
. Richard Strauss tik ką bai-| 

gė rašyti' naują operą “Diena 
Ramybės”, kuri turės savo pa
saulinę premjerą Nacionaliam 
Teatre — Monako je.

, , > >>

Kaimo Kolegija Bottisham, 
Anglijoj, yra. pirma vieša, mo
kykla pasaulyje, z kurioj ė muzi
kai yra duodama ta pati lais
vė kaip ir bile kitai studijai. 

, t , , ,

“March of the Nibelungs” 
(Wagner’io) buvo pasiskirta 
nacių valdžios išimtinai oficia- 
.lėm apeigom. Jos pildymas yra 
draudžiamas kitais atvejais. 

f , > j >

šimtas trisdešimts tūkstan
čių muzikantų yra Vokietijoj, 
pagal paskiausį statistišką ra
portą. Iš jų, 93,875 yra regis
truoti kaip muzikantai ir 35,- 
849 kaip dainininkai. 

f > > , >

Veda MIKAS ŠILEIKIS

Šis piešinys yra iliustracija 
garsiam Charles Dickens’o vei
kalėliui “Kalėdų Giesmė” arba 
“šykštuolis Skrudžaš”, kurią

• • • \ •

nupiešė 11 metų Juozukas Mi
lutis.

Gabusis jaunuolis yra sūnūs 
Waterbury, Connecticut lietu
vių šeimynos pp. Joseph Milu
čių, nuo 40 Starvievv avenue, 
ir brolėnas chicagietės ir “Nau
jienų”' Muzikos žinių vedėjos 
p. Noros Gugienės.

g®

dimo laikotarpį ryškioms rai
dėms yra užrašyta garbinga 
M. Bukšos asmenybė, kaip sko
ningo, prityrusio, teatro reper
tuarą puikiai pažįstančio mu
zikos vadovo. Taip pat su jo 
vardu yra susijęs kone dau
gumas musų operos pastaty
mų”, rašo p. VI. Jakubėnas, 
“Lietuvos Aidas”, gruodžio 7, 
1937.

P-as Bukša gimė Vilniuje. 
Baigęs Vilniaus gimnaziją jis 
išvyko j Petrapilio konservato
riją tęsti savo muzikos studi
jas. Konservatorijoj jisai bai
gė pianą ir kompoziciją. Jis 
yra parašęs kantatą, sonatą 
smuikui, uvertiūrą, eilę chori
nių ir solo dainų.

Baigęs konservatoriją, >as 
Bukša 1897 metais dirigavo 
Vilniuje'. Pirmoji jo opera bu
vo “Demonas” (Rubinstein’o). 
Jam diriguojant dainavo tokie 
pasauliniai žymus- dainininkai 
kaip šaliąpinas, Titą Ruffo, 
Luiza Tetražini, Battistini ir 
daugybė kitų.

P-as Bukša daugiausia dirbo 
Petrapilio ir Maskvos teatruo
se. 1924-26 jis buvo Vladikav- 
kazo Konservatorijos direkto
rium ir profesorium.

Už savo veiklą ir nuopelnus 
muzikos srityje dar Carinėj 
Rusijoj p. Bukša buvo apdo
vanotas įvairių laipsnių ordi
nais. Tuo tarpu Sovietų valdžia 
buvo, suteikusi • jam “nusipel-

ris palietė ne vien muzikos dar
buotojus ir mylėtojus, bet lie<- 
tuvius iš viso — tai mirtis, 
kuri paėmė iš musų tarpo vi
sų mylimą ir aukštai gerbia
mą kompozitorių - dainininką
MIKĄ PETRAUSKĄ.

Bet jo daugelio metų pasi
šventimas ir veikla kultūros 
naudai tarp Amerikos lietuvių, 
tas turtas, kurį jis taip nesau- 
mylingąi, taip noriai kure ir 
paliko musų ir ateinančių kar
tų naudai, amžinai rodys at-

Serge Prokofieff baigė nau
ją operą pagrįsta Puškino 
“Boris Godounoff”, kurią ru
sų kompozitorius Moussorgsky 
naudojo savo operai.

•i

Tetražini, buvusi viena labai 
žymi koloratūrinė žvaigždė- 
Operos dainininkė, dabar moko 
Milan’e. > , , , >

Maurice Rėvel, pagarsėjęs 
prancūzas kompozitorius, su
laukęs tiktai 62 ipetu, šią sa
vaitę‘mirė Paryžiuje. Jam bu
vo padaryta labai pavojinga 
operacija ant galvos. Tos ope
racijos jis neatlaikė.

' _0_

Mano Žodis
r 1

Gavusi įvairių įvairiausių 
pasveikinimų žiemos švenčių 
proga, keletą iš kurių palietė 
ir Muzikos Žinių Skyrių (ypač 
gražus p. J. Grybo ir Šeimos 
eilėraštis ir sveikinimo dainos, 
kurias Anelė ir Kazys Stepo
navičiai su grupe savo daini
ninkų atnešė musų namuosna 
Kalėdų - išvakarėse) noriu pa
sakyti, kad visus linkėjimus 
giliai įvertinu ir kartu jiems 
ir visiems Muzikos žinių skai
tytojams linkiu, kad linksmas 
skambesys Naujų Metų varpų 
tęstųsi jų gyvenime per ištįsus 
1938 ir kitus metus.

— NORA GUGIENE, 
Muzikos žinių Skyriaus Vedėja*

Juozukas Milutis
Waterbury, Conn., dienraštis 

“Thė Waterbury American”; 
patalpindamas jaunuolio kurliįį 
ir jo paties atvaizdą savo skil
tyse, pažymėjo, kad Juozukas 
lietuvių kilmės. Jis yra septin
tos kliasos mokinys ■ Russell 
pradinėje mokykloje.. Dickens’o 
apysakaitės iliustravimui jau
nuolis pagaminęs net dvyliką 
paveikslų . ir visuose gana, vy
kusiai J atvaizdavo kurinio at
mosferą ir mintis.
'Paklaustas ku*r pramoko pie

šti, jaunuolis atsakė, kad nuo 
kūdikystės labai pamėgo paišy
bą, piešė ką tik akys pamatė 
ir tokiu bUdu pats per save 
prasilavino.

Iliustracija viršuj atvaizduo
ja “Kalėdų Giesmes” Mažytį 
Timą, kuris nevaldo kojų, ant

Naujiems Metams
1 ’ \

Nauji metai! Nauji metai!— 
Skamba dudes ir varpai;
Kelia puotas biurokratai 
Ir . . . ulioja sau linksmai!
Viens kitam jie rankas krato, 
Čerška taurės ir stiklai;
šauk: “laimingo naujo meto!’’— 
Vyne maudosi aklai! . . .
Jie laimingai sau praleido
Taip skausmingus mus metus... 
Nėr liūdnumo jiems ant veido— 
Žarsto, barsto mus turtus! . . .
šilti rūmai juos pr’glaudžia, 
Jiems pulkai vergų tarna'uj, 
Skausmas širdis jiems nespau-

[džia—
Visko pilna ko geidauj.1
Jįe iš džiaugsmo juokias-šneka, 
Jiems nežinomi vargai . . .
Vynas srovėms bėga—teka,— 
šaukia’; —“Sveiki! ei, draugai!...
Tik sulužus bakūžėlė
Naujų metų ji nelauk . . .
Ten vargdienio šeimynėlė 
Skausmo ašaras tik brauk . . .
Ten liūdnumas viešpatauja, 
šypsos alkana mirtis . . .
Nieks nejuokiaS-nekrykštauja 
Skausmo siaučia ten naktis . . .
Ten išalkęs kūdikėlis
Verk pabudęs iš miegų?
Svyr,. bespękėj jo kūnelis ...
Taip mažai jame jėgų . . .

—Klevelis

savo tėvų pečių, kelyje iš baž
nyčios namo Kalėdų dieną.

R.

Averil jConwell’o puikus aliejinis landšaftas, kurs bu
vo išstatytas Chicago Galleriės Association, 215 N. 
Michigan Avė. narių dailininkų meno darbų parodoje. 
Paroda šiandien užsidarys.

MIRĖ PASAULIO 
GARSIAUSIAS 
PORTRETISTAS 
de LĄSZLO

X .

Buv® kilęs, iš biednos Šeimos
Lapkričio 22 d. Londono prie

miestyje Hampstead, savo na
muose, pasimirė sulaukęs 68 
metų amžiaus, visame pasauly
je išgarsėjęs dailininkas-portre- 
tistas Philip de Laszlo. Mirė 
nežinodamas, kad Vengrijos vy
riausybė buvo paskyrus jam 
aukščiausį už meno pasižymė
jimą ordiną — Covinus žvaigž
dę. Kai telegramas atėjo, pra
nešdamas žinią apie ordiną ir 
linkėjimais jam greito pasveiki
mo, jis buvo tiek silpnas, kad 
gydytojai uždraudė įteikti jam 
telegramą.

Philip de Laszlo gimė Buda
pešte, Vengrijoj. Tėvai buvo 
tiek biedni, kad negalėjo sunui 
duoti aukštesnio mokslo. Ber
niukas turėjo didelį palinkimą 
prie dailės. Kiek paaugęs pats 
sau uždarbiaudamas mokėsi Bu
dapešto Industrinio Meno mo
kykloje. Daugiau prasimokęs 
piešdavo nedidelius portretu- 
kus ir spalvodavo fotografijas, 
tuo budu užsidirbdamas moks
lo išlaidoms apmokėti.

Budapešto mokykloje jis greit 
pralenkė kitus mokinius ir lai
mėjo stipendiją. Išvažiavo $Iiū-' 
nicho meno mokyklon, kurioj 
studijavo tapybą. Vėliau persi
kėlė Paryžiun ir įstojo tuo laiku 
bu'vusion garsiojon VAcademie 
Julian'meno mokyklon. Jis mo
kėsi ir sunkiai dirbo, tačiau jo 
darbas ir vargas nenuėjo nie
kais. Dar nebaigęs Juliano aka
demijos, buvo pakviestas Bulga
rijon nupiešti Bulgarijos kara
liaus Ferdinando portretą. Tuo
met jis buvo 24 metų amžiaus 
ir tas buvo jo pirmas karūnuo
tos galvos portretas.

1912 m. Austrijos karalius 
Franz Josef pasikvietė jį nu
piešti savo portretą. Portretas 
karaliui taip patiko, kad jis dai
lininkui suteikė paveldėjimo ti
tulą, vadinasi, iš paprasto žmo
gaus, padarė jį tituluotu — iš 
pavardės “Laszlo”, padarė de 
Laszlo. Su titulu atsirado ir 
daugiau pakvietimų. Buvo pa
kviestas Romon nupiešti popie
žiaus Leono XIII portretą. Iš 
Romos grįžo Vokietijon ir ilgo
kai dirbo kaizerio dvare piešda
mas ten visokių didžiųnų por
tretus, kol prasidėjo pasaulinis 
karas. Karo metu de Laszlo ap
sigyveno Londone, tačiau jo pa
žintis su didžiūnais, politiniuose 
rateliuose iškėlė jam kai kurių 
nesmagumų. Anglai į jį žiurėjo 
kaip į “pavojingą svetimšalį”. 
Pik karui pasibaigus, jo profe
sija atgijo ir pasiekė aukščiau- 
sj laipsnį, kurio po vienas kitas 
dailininkas tais laikais nebuvo 
pasiekęs.

1909 m. Italijos vyriaušybė 
ouvo pakvietusi jį nupiešti pats 
savo portretą (autoportretą), 
Kuris dab^r yra padėtas Floren
cijos Uffizi palociuje, tarp kitų 
pasaulio garsių dailininkų auto
portretų.

De Laszlo turėjo nepaprastą 
obzervaciją į' žmogaus charak
terį ir buvo geras psichologas. 
Jis greit suprasdavo žmogų ir 
įsisiurbdavo į jo psichologines 
ypatybes. Jeigu jam pradėtas 
portretas nesisekdavo kaip jis 
norėjo, mesdavo į šalį Jr tuoj 
pradėdavo kitą. London Times 
apie de Laszlo tarp kita ko sa

ko: “Jo talentui daug padėjo ir 
patys asmenys, kuriuos jis pieš
davo; jų kostiumai, įvaįrios de
koracijos ir gražus rūbai, patys 
per save buvo įdomus.”
Mirė nebaigęs karaliaus Jurgio 

VI portreto
Prieš savo mirtį buvo pradė

jęs piešti karaliaus Jurgio por
tretą, kurs turėjo būti padėtas 
Royal Veterinary kolegijoj.

Pokariniais laikais dailininkas 
buvo taip užimtas, kad nespėjo 
visų savo klijentų patenkinti. 
Finansiškai jis buvo milijonie
rius. Už paprastą solo portretą 
imdavo po dvidešimt tūkstan
čių dolerių.

Pastaraisiais laikais jis turė
jo Ne\v Yorke keletą portretų 
parodų. Amreikos prezidentai 
užėmė vietas Europos karalių. 
Jis nupiešė prez. Wilsono, Har- 
dingo, Coolidge ir Hooverio por
tretus. P-nios CooEdge portre
tas dabar yra padėtas Vermon- 
to universitete. Be prezidentų 
portretų, yra dar eilė Amerikos 
milijonierių ir šiaip žymių žmo
nių portretai, kurių dauguma 
padėti viešose įstaigose.

NAUJA SERIJA ILIU
STRUOTU PASKAITŲ

ART INSTITUTE
—j-------------------------

Paskaitas finansuoja Florence 
Dibell Bartlett; skaito

- Helen Parker
Kiekvieno ketvirtadienio va

karą (6:30 vai.) Art Instituto 
Fullerton salėje įvyksta įdomios 
paskaitos iš meno istorijos. 
Skaito p-lė Helen Parker narė 
meno mokyklos istorijos fakul
teto. įžanga nemokama.

žemiau telpa paskaitų sąrašas 
už sausio mėnesį.

Sausio 6 — “The Oathedral 
of Chartres”. Kiekviena kated
ros smulkmena bus parodyta 
paveiksluose. Ši katedra buvo 
pradėta statyti 13-tam amžiuj, 
o baigta 14-tam. Tai garsi goti
kos styliaus architektūra.

Sausio 13 — “Costume Hunt 
in the Carpathians”. šią paskai 
tą skaitys pati p-lė Bartlett. 
Praeitą vasarą ji ten buvo nu- * 
važiavus ir studijavo centrali- 
nės Europos žmonių papročius 
bei jų drabužius.

Sausio 20 — “EI Greco and 
Rcmbrandt”. Bus aiškinama ši
tų dviejų (įailininkų kūrybos pa
našumas ir skirtumas tarp vie
nas kito.

Sausio 27 — “Dalmatia”. ši
toj paskaitoj, bus rodomi spal
voti paveikslai, kurie buvo pra
eitą vasarą specialiai padaryti.

Lietuviai, ypač .mokyklas lan
kantys jaunimas, kuriems lai
kas leidžia, turėtų atsilankyti į 
šitas paskaitas.

Art Institutas yra prie Mich
igan Avė. ir Adams gat.

GOODMANO
TEATRAS

Teatras yra prie Art Institu
to. Įėjimas iš Monroe gatvės. 
Teatras paskelbė sekamus sau
sio mėn. vaidinimus: šeštadie
niais popiet, pradedant su sau
sio 8 d., bus vaidinamas vai
kams skirtas juokingas veika
las — “Peter, Peter Pumpkin 
Eater”. «**•

Nuo sausio 10 d. prasidės vai 
dinimas Tom Taylor’o dramos: 
“Our American Ccusin”. Veika
le yra vaizduojama Abrahomc 
Lincolno tragiška mirtis.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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Guy De Maupassanit Vertė lt. Baronas

Naujų Metų Dovana
(Tąsa iš 1-mo pūsi.)

Konkursas mėni-

Pirmą premij-ą $1,(0) ir ketu
riolika mažesnių prėmijų sumo
kės pinigais Efevoė & RaynoTdš 
kompanija laimėtojams už afišą 
(poster) vardu: “dfivė safėly”. 
KonkurŠMs prasidės vasario 1 d. 
ir baigsis balandžio 29 d;

Konkursas yra atviras Vi
siems Amerikos dailininkams ir 
mėgėjams. Dėl konkurso smulk- 

( menų galima rašyti kompanijai 
sekamu antrašu: 580' 5th Avė., 
New York City.
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Į Mičhėlangelo

(Tęsinys)
Iš Venecijos Michėlangeio at- 

vaziavO-Boiognon. Čia jis sludi- 
jaVo anatomiją piaustyaamas 
kunus, kuriuose atsirasdavo pu- 
tniakcija, nuo ko jis susirgo ir 
buvo priverstas tą narvą nu
traukti. Tais laikais piaustymas 
kūnų buvo draudžiamas, įtapau 
jis to nepaisė, nes ir medikai to
kiai drausmei buvo priešingi. 
Netrukus jis sužinojo, kad Flo
rencijoj buvo įvykę dideli reli
giniai ir politiniai neramumai. 
jo globėjas kunigaikštis Mediči 
buvo išvytas, buvo miręs Fico 
deda Mirandola, Poliziano ir pa
krikęs filosofų ir poetų ratelis. 
Tada jis kaip ir paliovė prak
tiškam meno moksle lavintis. 
Daug laiko pašventė skaityda
mas Petrarcho, Boccaccio ir 
Dantės raštus.

1495 m. vėl grįžo j Florenci
ją, kur tuo laiku siautė smarki 
kova tarp dviejų frakcijų — 
Arrabtiati ir Pra^noni. Tuoj jis 
buvo pakviestas Signori palo- 
ciaus tarybos pasitarti dėl kai 
kurių rūmų architektūros pro
jektų. Bet jokio kontrakto Fio- 
rencijoj nepriėmė. Birželio mėn. 
1496 m. jis išvyko- Homon. Ro
ma buvo kitas klasiškojo meno 
ir kultūros centras. Rom#, kuri 
buvo garsi praeities įvykiais, 
Michelangelui parodė plačią dir
vą ir atidarė duris į meno pa
saulį. Dabar jis jau nebuvo pa
goniškai nusiteikęs kaip 1492 
m. t. y. Savonarolaizmo trage
dijos laikais. Pagalios jis savo 
religinius įsitikinimus slėpė. Bū
damas Romoje jis iš murmuro 
iškalė milžinišką “Hercules’o” 
stovylą. Po to taip pat iškalė 
“Miegantį Kupidą”, “Mirštantį 
Adomis’ą” ir “Girtą Bocchu- 
S’ą”.

Yra manoma, kad šitie jo ku
riniai bus artimiausi visoms pa
goniško Romos meno senienoms. 
Beje, jo milžiniškas angelas^ 
kurs buvo pastatytas ant S. Do- 
menico bažnyčios skliauto, yra 
be ekspresijos. Jame matosi tik 
šaltas griežtas būdas, labiau pa
našus į sargybinį kareivį, negu 
į dievišką atstovą.

Kai Michclangelo Romoje už
baigė šitas stovylas ir jo var
das išgarsėjo, tuo metu Floren
cijoj piagnoniečiai triumfavo 
pergale prieš Savonarolos puri- 
tanizmą. Vyresnysis jo brolis, 
Lionardo, Virterbro minykas, 
buvo priverstas bėgti*lš klioš ta
riau 3 dėl savonarolaistinių įsiti
kinimų. Romoje phsitikb jį Mi- 
chelangelo ir davė jam pinigų, 
prašydamas jį g -įžti atgal į Flo
renciją, tačiau jis nesutiko grįž
ti nujausdamas pavojų, > kurs 
nuolat didėjo SavonaToIrti ir jb 
sekėjamš. (Savonarola buVo su
degintas ant laužo gėg. mėn. 
1498 m.).

(Bus daugiau) /

Jacąues De Randai vienas pa
vakarieniavęs namie, atleido sa
Vo tafft^ ir torsėdo j^rie sitdlo 
riaiyti Ūi&kuš.

Tdip jis užb&igMVo kfėkvfe- 
nYrš rtiėlūš, rašydamas' ir svajo
damas. Jis persvarstydavo vi
sus įvykius savo gyvenime nuo' 
pėčėitų Naujų Metų dienos, į- 

' vykius, kum jau praėji it yra 
mirę; ir pagal tą, kaip draugų 
veidai atgimdavo jo vaizduotėj, 
jis parašydavo jiems kėliėš ei
lutes nudšitdaūš sveikinimo' 
Naujų Metų prb'ga'.'

Ji’s atsisėdo, ats:’darė stalčių, 
išsiėmė moteries fotografiją, va-' 
laridė?ę į ją Žhirčjo ir pabtrčlavd 
j'ą. Tada pasidėjęs lakšiią popiė- 
fra'us pradėjo rhšyti:

“Mano bčAngfoji Irena, šiuo 
lAiku jau (turbūt ėsi gavus 
ihan’d mūžą sbvenirą, kurį aš 
pasiunčiau adresuotą tarnai
tei. Aš užsidariau šiandrėn 
namie norėdamas pasakyti 
jums——”
Plunksna paliovė rašiusi. Jac

ąues pakilo ir pradėjo vaikščio
ti po kambarį.

Per pastaruosius dešimtį mė
nesių jis turėjo numylėtinę, nė 
tokią kaip kitos moterys, su ku
riomis užmezgami trumpalaikiai 
ryšiai, iš teatrinio pasaulio, ar 
.JėriH-nionde, b’et moterį, kurįą 
jis mylėjo ir laimėjo. Jis nebe
buvo jaunas žmogus, bet vis 
dar palyginamai jaunas dėl vy
zd, ir jis žiurėjo į gyvenimą rim- 
v5i ir praktiškai.

Todėl jis l u vedė balansą savo 
aistrų, kaip jis kiekvienais me
tais suvesdavo balansą savo 
draugiškų ryšių, kurie jau už
sibaigė, ar naujai užsimezgė ir 
tų aplinkybių ir žmonių^ kurie 
suvaidino kbkį nors Vaidmenį jo 
gyvenime.

Jo pirmam meilės įkarščiui 
atvėsus, jis galėjo
klausti su tikslumu sveriančio 
prekes pirklio, kokis yra jo šir
dies palinkimas prie jos ir ko
kis jis galės būti ateityje.

Jis sufadb didelę ir gilią mei
lę, gimusią iš švelnumo, dčkin- 
gu'mb ir tūkstančių nematomų 
gijų, kurios pagimdė ilgą ir 
stiprų prisirišimą.

Varpelio skambėjimas priver
tė jį krūptelėti. Jis svyravo. Ąr 
atidaryti duris? Beit jis fal’ė 
sau, kad durys turi būti atida
rytos' ir turi būti įšiiėištaS barš
kinąs į duris nepažįstamasis 
Naujų Mėtų išvakarėse, nežiū
rint kas jis butų.

Tcdėl jis pasiėmė vrško žva
kę, nūėj’O į prieangį, atitraukė 
Velkę, pasuko raktą, pravėrė du
ris ir pamatė savo mylimąją, iš
balusią kaip lavonas ir atsirė
musią į sieną.

Jis sumykė: \
“Kas su jumis ‘atsitiko?”
Ji atsakė:
“Ar tu esi vienas?”
“Taip”.
“Bė tarnų?”
“Taip”.
“Ar tu niekur neisi?”
“Ne”.
Ji įėjo kaip pažįstanti namą 

moteris. Kaip tik ji įėjo j sve
čių kambarį, ji sukniubo sofoje 
ir užsidengusi veidą rankomis, 
pradėjo gailiai verkti.

Jis atsiklaupė prie jos kojų ir 
bandė atitraukti rankas nuo jos 
akių, įcad galėtų jas pamatyti ir 
sušuko:

“Irena, Irena, kas su jumis 
atsitiko? Aš maldauju jus pa
sakyti kas su jumis atsitiko?”

Tada verkdama ji sudejavo:
“Aš negaliu taip i’giau gyven

ti”.
“Taip gyventi? Ką tas reiš

kia?”
“Taip, 

gyventi, 
čiau. Jis

j ’“Kas?
“Taip, mano Vyras”.
“Ah

’ Jį tas nustebino* nes jis nie-

savęs pa-
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kad neįtarė, ka’d jos vyras ga
lėtų būti žiaurus. Jis bUVb pa- 
saulfd ŽtttaghŠ, aukštesnio luo
mu, klubų narys, mėgėjas ark
lių, teaifų lankytojas, geras 
kardininkas; jiš buvo plačiai ži-Į 

’nuhia'š, apkalbamas ir visur į- 
vėčtinaihaš, nes buvo labai man
dagus, nedidelio intelekto, ne
aukšto išsilavinimo, bbt geros 
kūllurOŠ; kuris galėjo mąstyti 
kaip 'Viši gerai išauklėti žtho- 
hėŠ ir, pagaliau, tuiėjo pagarbą 
kotivėhcionalįškumams.

Jis iščodė atsidavęs shvo žfno- 
nai, kaip ir turėfų bUti su tur
tingais ir getai išauklėtais žmo
nėmis. Jis rodė susidomėjimo 
još Sveikata, jos drabužiais, o 
Visu'ošę kitdosė dalykuose jai 
suteikdavo pilną laisvę.

Randai, patapęs Irenos drau
gi!, turėjo teisę prie karšto man
kos paspaudimo, kokį gerų ma
nierų vyraš privalo suteikti sa
vo žmonos artimam draugui. Ta
da, kai Jacąues išbuvęs tūlą lai
ką draugu, patapo jos meilužiu, 
jo santykiai <3U vytu, kaip ir 
pridera, pasidarė dar nuoširdes
ni.

Jacąues niekad ir neįtarė, kad 
šioj šėiihyhoj eina audros ir jis 
liko nustebintas jos žodžiais.

Jis paklabsė:
“Kaip tas atsitiko ? Papasako

kit man”.
Tada ji ilgai pasakojo, visą 

savo gyvenimo istoriją nuo die
nos jų apsi’vedimo, apie' pirmą 
jų kivirčą dėl paties nieko, Vir
tusį kasdienine nesantaika dėl 
skirtingų nuoino.iių taip dviejų 
skirtingų palinkimų žmonių.

Tada prasidėjo barniai, pilnas 
išsiskyrimas, nors ^ir nemato
mas, bet tikras; paskui jos vy
ras patapo agresyvus, įtarian
tis, šiurkštus. Dabar jis yra pa
vydus, pradėjo pavydėti Jacąues 
ir šią gi dieną, po barnio, jis 
ją sumušė.

Ji pridūrė su griežtu nusi- 
sprendimu: “Aš nebegrįšiu pas 
jį. Daryk su manim ką nori”.

Jacąues atsisėdo prieš ją, jų 
keliai, susišieke. Jis paėmė ją 
už rankų:

“Mano‘mylimoji, jus padary
site didelę ir neatitaisomą kvai
lybę. Jeigu jus norite pamesti 
savo Vyrą, phsitatykit jį kdmpro- 
mituojančion padetin, tdip, kad 
jūsų pozicija' kaipb\ pasaulinės 
moteries butų išgelbėta”.

Ji paklausė, žiūrėdama į jį 
neramiai:

“Tai ką tu patari man dary
ti?”

“Eiti namo ir Susitaikinti su 
gyvenimu, kol ateis tokia diena, 
kada galėsi gauti garbingas per
skyras”.

“Ar tai, ką tu man patari, nė
ra perdaug žema?”

“Ne, tai 
tingą. Jus 
vo aukštą 
ją; turite 
taipjau ir 
tėhką skaitytis. Jus viso to nė- 
privalote prarasti vien dėl men
ko kaprizo”. *

Ji pakilo ir griežtai pareiškė:
“Nė! Aš nebegaliu ilgįau pa

kęsti ! Tai yra* galas! tai yra ga
las!” ; , . . . . _ . .

Tada, uždėjusi savo abi ran- ’ tų ir patarimų įrodymui kaip
kas ant saVo meilužio pečių ir hėišmirifingas if labai fizikįn- net maldauju to”

“Ar tai yra tokis paprastas 
dalykas taip greitai pakeisti sa
vo nuomonę'’

“Klausyk, brangioji. Tai nėra 
klausimas pasiaukojimo ar pri
sirišimo. Tą dieną kai aš paju
tau jus mylįs, aš tariau pats 
sau, ką kiekvienas meilužis tu
ri pats sau pasakyti: ‘Vyras, 
kuris myii moterį, kuris daro 
pastangas ją laimėti ir ją pri-

— vyrą,* kuris gali ją nužudyti 
ir draugiją, kuri gali ją paša
linti iš saVo tarpo, štai kodėl 
tokia moteris yra verta pagar
bos jos moterystės neištikimy
bėj; štai kodėl jos meilužis, ją 
imdamas, taipjau turi viską per
matyti ir pastatyti ją aukščiau 
visko', kas tik atsitiktų. Aš ne
turiu daugiau ką sakyti. Iš pra
džių aš kalbėjau kaip išmintin-

siima, padaro tarp savęs ir jos gas žmogus, kurio pareiga buvo 
šventą sutartį. Tai, žinoma, yra'įspėti jus; dabar gi aš esu tik 
tik kada liečiama tokia moteris, vyras — vyras, Kuris jus myli, 
kaip jus, o rie Įėhgvaširdė, leng- įsakykite ir aš klausysiu’*.

Aš negaliu taip Jigiau1 
Aš tiek daug perken- ' 
šiandien mane mušė.” 
Jušų vytas?”

yra gudru ir išmih- 
tųritė apsaugoti sa- 
pbziciją ir rėputaci- 
išlaikyti draugus, o’ 
gimines, su kuriais

. [AĖME-NAuJIĖNŲ Fotbi
Dar ja Collin, garsi .11 Olandijos šokėja, kuri pradžioj atei
nančių metų. ištekėsianti už Sir Jainės P. I. M. Corry iš 
Londono, Anglijos. Ji yča našlė. 
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gas yra jos projektas. Jis neap
leido nieko reikalingo ją įtikin
ti, dagi apėliųoda'masf ir į jos 
meilę nedaryti tokį žingsnį.

Kadangi ji tykjo.ir buvo šal
ta kaip ledas, jis maldavo, pra
šė ją klausyti jo, pasitikėti juo, 
Sėkti jo patarimu.

Kada’ jis pabaigė kalbėti', ji 
tik tiek teatsakė:

“Ar jųš jau esate palinkę 
leisti man išeiti dabar? Atitrau
kite savo rankas ir leiskite man 
atsistoti”.

“Žiūrėk, Irena”.
“Ar jus leisite man išeiti?”
“Irena' ar jūsų nuospren

dis yra neatmainomas?”
“Ar jus leisite man išeiti”'.
“Tik pasakykite man, ar šis 

jūsų nuosprendis, tas beprotiš
kas nusprendis, kurio jus labai 
gailėsltės, yra neatmainoma's ?’

■ “Taip — paleiskit mane!”
“Tada, pasilikite. Jus gerai 

žinote, kad čia jus esate savo 
namuose. Mes išvažiuosime ry
toj ryta”.

Ji pakilo, nežiūrint jo pastan
gų ją sulaikyti, ir tarė kietu 
balsu:

“Ne. Dabar jau pervėlu. Aš 
nenoriu pasiaukojimo; aš neno
riu prisirišimo.-’

“Pasilik! Aš padariau tai, ką' 
turėjau padaryti;.‘aš pasakiau 
tą, ką turėjau pasakyti. Iš sa
vo pusės aš nebeturiu jokios at
sakomybės. Mrtno sąžinė yra ra
mi. Pasakykit, ką jus norite, 
kdd aš da’ryčiau ir aš klausy
siu”.

, Ji vėl atsisėdo, žiurėjo į jį il
gį laiką ir tada paklausė labai 
Yamiū bhlsu : * \

“Gečai, tai', pasiaiškink”.
“Pasiaiškinai? Kokio nori iš 

manęs pasiaiškinimo?” 
' “Viską — Vi'ską, ką jus ma
nėt pirm h'ei atmainėt savo hud- 
rribrtę. Tadaz-ftš nuspręsiu, ką aš 
tūriįr daryti.”

■ “Bėt aš apie nieką negalvo
jau'. Aš turėjau įspėti dėl Jūsų 
daromos klaidos, pet! jus esate 
pasiryžusi; tuo atveju ir aš no
riu prisidėti prie tos klaidos, ir

žiūrėdama jam tiesiai į akis, ji 
paklausė:

“Ar tu mane myli?’’
“Taipb.
“Tikrai ir ištikimai?”
"Taip.-’ ,<
“Tada ir rūpinkis manimi”.
Jis sušuko: ■ '
“Rūpintis tavimi? Mano pa

lties hamuds'ė? Čia‘f Išrodo, tū 
pamišai. Tas reikštų prarasti ta
ve ant visados; prarasti be ^vil
ties tave atgauti! Tu esi publu- 
duši!”

Ji atsakė pamaži ir rimtai, 
kaip moteris, kuri rimtai per
svarsto savo žodžius:

“Klausyk, Jacąues. Jis už
draudė man matytis su tavim ir 
aš' nebelošiu šios komedijos slap
to slankiojimo * į tavo namus. 

• Tu turi arba prarasti mane, ar
ba pasiimti mane”,

“Mano brangioji Irena, tokiu 
atsitikimu, tu gauk perskyras 

i it aš apsivesiu su tavim.”
“Taip, tU apsivesi su maniui1 

—greičiausiai už dviejų metų; 
Tavo yra labai kantri meilė”.

“Žiūrėk! Apsvarstyk! Jeigu1 
jųš pasiliksit čia, jis ateis ry
toj atsiimti tavė, neš jis yra ta
vo vyras, ifuri tą teisę ir įstaty
mai yra! jo pusėje”.

“Aš hėprašlaiį laikyti mane 
šūvd hąmudše, Jacąūė'š, bet jus' 
galite išsivežti manė kur tik no- 
ritė. Aš bianiau, kad jus mylite 
manė tiek, kad tą padaryti. Aš 
klydau. Sudiev!”

Ji apsigręžė ir priėjo prie du
rų taip greitai, kad jis vos spė
jo pasitveril ją už skverno, ka
da- ji jau buvo beišeinanti iš 
kambario.

“Klausyk, Irena”.
Ji priešinosi ir" nenorėjo jo1 

klausyti. Jos akys buvo pilnos 
ašarų ir ji kartojo:

“Dalik mane ramybėj! palik 
manė ramybėj! palik mane ra
mybėj 1”
r Jis privertė ją atsisėsti ir dar 
kartą jis atsiklaupęs prie j oš 
kojų patiekė .visą eilę argumen-

vai paveikiama moteris.’
“Vedybos, kurios turi didelę 

socialę vertę, didelę lėgalę ver
tę, mano akyse turi tik menką 
moralę vertę, atsižvėlgiant į są
lygas, kuriose jos paprastai j- 
vyksta. ' t

“Todėl, kąfla mbtėris, surišta 
šių legalių ryšių, bet neturinti 
prisirišimo prie savo vyro, ku
rio ji nėgAli mylėti, moteris, ku
rios širdis yra lalsVa, susiranda 
vyrą, kurį ji pamyli ir atsiduo
da jam ir, jei tas vyras neturi 
kitokių ryšių, priima tuo būdu 
m'oterį, tai, aš manau, jiedu su
siriša daug tampresniais ryšiais, 
negu pasakydami “Taip” kuni
go akyse.

Aš manau, kad jei? jie abu y- 
ra garbingi žmones, tai jų sąry
šis yra daug artimesnis, dau
giau realesnis, daugiau patva
resnis, negu kad jį butų pa
šventinę visi sakramentai.

Ši moteris rizikuoja viskuo. Ir 
kadangi ji tai žino, ir kadangi 
ji atiduoda' saVo širdį, savo ku
rtą, savo sielą, savo garbę, savo 
gyvastį, kadangi ji permatė vi
jus vargus, visus pavojus, vi-

Prašvy.tusi ji bučkiu uždarė 
jo lupas ir tyliu balsu pratarė:

“Tas viskas netiesa, mano 
mielasis! Nieko blogo nėra. Ma
no vyras nieko nėnužiuri. Bet 
aš norėjau pamatyti, aš norėjau 
Žinoti, ką jus dūrysitė. Aš no
rėjau Naujų Metų dovanos — 
dovanos jušų širdies —’ kitos 
dovanos šalia tų kūriėlių, ku
riuos tu man prisiuntei. Jus su
teikėt man ją. Ačiū! ačiū! Ačiū 
Dievui už tavo suteiktą man lai
mę!’’

JUOKAI
Tikslas

— Šitie drabužiai, mieloji 
ponia, tamstai suteiks daug 
džiaugsmo.

— Tai man ne taip svarbu, 
man svarbiau, kad dėl jų ma
no pažįstamos daugiau pavy
dėtų.

jas katastrofas, kadangi ji ryž
tasi daryli drąsų aktą, atkak
lų aktą, kadangi ji yra pasiruo
šusi, pasiryžusi perkęsIi viską

Vaiko logika
— Jonuk, ko tu stovi užsi

merkęs prieš veidrodį?
— Noriu pamatyti kaip* aš

miegodamas atrodau.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems musų Koslumeriams ir Draugams Linki

ALEKSA’S BAKERY į
3339 So. Morgan St. Yafds 7258 į

SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra pbpuliarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kaindoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
1 “NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda-
,, ma įvairiausio pasiskaitymo.
i “NAUJOJI GADYNĖ” dabar yfa 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 skaitytoji!.

“NAUJOJI GADYNĖ” ~
,220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Tlerb. Administracija:

‘ Čia prisiunčiu $.... ..........už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekantu adresu:

Vardas.......................    —
Numeris ir gatve ............ .................. ..... ................ .......
Mieštas ir valstija ....... ............................ z,............. ............
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DAR APIE SLA 352 KUOPOS VAKARĄ
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Russell
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■KOSTUMERIAMSVernor

Green MilI Bread

Michigan

TOWN OF LAKE GARADŽIUS
Trombley

Miėhi

West-

12510 Deąuin-

3430 Michigan

Tel. Virgihia 1250
savo na

Michi

8124 Fuller-

Cahiff

1400 Ca

John R

apdrauda 
nuo. $150 
ir $12.00

musų Johas 
judėjimai if

O pavardė?
Ji yra šalia numerio

KREINAS APVIRTO 
didelio krovinio sunkus krėihas. Stovėję kitoje pusėje gatvės du automobiliai liko 
sudaužai. ’ . . 'h‘ į

Chas. M. Steponauskas, 7313
Rentėr •'

C. J. Walls, 11715 Deąuindre
Marcella Grinius, 15811 W. 

Wafren Avė.

Justin Mackievvich
2324 So. Leavitt St.

GIHGAGO, IfeL.

9315 Prairie

Dyėrs, 3706

Anna’s Dress Shop, 4010 
Begley Avė.

Paul W. Petrulis, 1310 West- 
minstėr

RoSe Bėauty Shoppe, 8403 
Navy Avė.

Mrš. G. Meisriėr, 7024 Michi-
Ave.

Rpse, 1916-—25th St.
Kaplin, 3546 Michigan

Sveikinti Visus Savo Kostumerius, Draugus ir Pažįstdmus 
Linkėdamas Visiems Laimingų 1938 Mėtų

Laimingiausių Naujų 1938 Metų Visiems Kostumeriams 
ir Draugams Velija

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ

LINKIME VISIEMS

Reo Packing 
Company

fui vadovavo p-lė O. Masal- 
skytė.

Tai tiek apie vakaro pro
gramų. Turiu* pasakyti, jog 
publika buvo labai gerai nusi 
teikusi. Dalyvavo taip pat ne 
mažai profesionalų ir biznie

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems 

Draugams ir 
P austomiems

Joseph Kulbokas, 
Springwells Avė./

P. J. Peštis, 4836 W.

ALBERT JACOBS, Savininkas 
Dienų ir Naktį Patarnavimas 

4553-59 So. Marshfield Avė.
Tel. Yards 0748-0749

Muskulų skaudi 
kuri sudaro persldlrbimas. 
drėgnumas Ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTE 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo! 35c. Ir 7»c.

V. PREIKŠĄ, Savininkas

2457 W. 46 PI

Franklin’s, 2884 Ewald Circle
Joe’s Meat Market, 3174 

Ewald Circle

Aiškus susitarimas
— Ar galiu paprašyti 

tamsta pasimatyti, gražioji 
pažįstamoji?

— Taip. Progai pasitaikius 
prašau paskambinti.

— O kuris tamstos telefono 
numeris? '

— Jis yra telefono knygo-

Geras buvo ir
Besasparis. Jo 
kalba labai atitiko tų tipų, ku
rį jis vaizdavo. Taip sakant, 
nepasidavė ir K. Užusienis, ku
ris visai . vykusiai savo rolę 
išpildė.

Kontesto kaspinėlius prise- 
giojo M. Kemešienė, o dovanas 
įteikė C. Martin, kuojos pir
mininkas, kuris faktiškai ir su
manė tuos kontestus pravesti. 
Kitais žodžiais sakant, jis bu
vo kontestų iniciatorius.

Dabar šį tų apie programų. 
Buvo suvaidinta komedija 
“Aukso Veršis”. Vaidinime da
lyvavo ir p. J. Dilius. Apie jį 
daug netenka ir kalbėti: tai 
geriausias komikas, koki mes 

Alfred (įurįme Detroite. J. Pilkai te-

O štai tie lietuviai, kurie 
prisidėjo prie vakaro pasiseki
mo ir vienokiu ar kitokiu bu- 
du jį parėmė:

J. Grabauckas, 4734 Mt. 
Elliot

‘ Leon* širvaitis, 9258 Cordoni 
A‘Ve.

Kazys Rukštela, 9500 Greė- 
ley St.

W. H. Wall, 1713—24th;St.
Johas Knezis. ir Tom Walis, 

34v15 Michigan Avė.
Gailiuhaš ir Miller, 

niff St.. (
S. Pangonis, 0425

Frank S. Ktizmafskis
! Vyrų z ir Moterų drabužių valy

tojas taisytojas ir naujų
Į Siuvėjas
Į 2635 W. 29th Place 

Tėl. Lafayėtte 2358

■ ,-k..

Kaip įkirta: “Kodėl aš turiu priklau
syti SLA?” Kontesto komisijai 
pridavė r^štą tik Edvardas Ke- 
blaitis, dvylikos mėtų berniu
kas. Kadangi daugiau rašinių 
nebuvo, tai, aišku, jog ir kon- 
tėstas negalėjo įvykti. Tačiau 
komisija vis dėlto j'aunajam 
Edvardui paskyrė penkis dole
rius dovanos. Tai bus jam lyg 
ir paakštinimas toliau dafbuo-

Visus jaunuolius ir kontesto 
dalyvius egzaminavo Dr. ’ J. J. 
Jonikaitis. Buvo pasižadėję ir 
kiti daktarai dalyvauti, tačiau 
jie neatvyko. Tik kiek vėliau, 
kai sveikiausi jaunuoliai liko 
išrinkti, atvyko Dr. Surbis.

Dantų sveikumo kontestų 
laimėjo Edvardas Kavaleskis, 
keturiolikos metų berniukas. 
Kontestantų dantis egzamina
vo, Dr. Peters, Dr. Andrews ir 
Dr. Burba.

Turėjo būti ir geriausių raš
tų kontestas. Tema buvo pa-

NAPOLEONAS GPOCŽULP ,
President f

4538-40 So. Marshfield Avė. Tel. Yards 6040

Veikalo vaidinimas paprastai 
daug priklauso nuo tinkamos 
režisūros. Taip buvo ir šį kar
ta: didžiausias kreditas už ge
rų vaidinimą reikia atiduoti 
p-lei Onutei Masalskiutei. Mu
sų Onutė yra ne tik gabi mu
zikė, bet taip pat gerai nusi
mano ir dramoje.

Kai vaidinimas pasibaigė, 
tai dar K. Ambrose smuikavo. 
Jam akomponavo p-lė Birutė 
Smailytė. Po to Dailės Choras 
padainavo kelias daineles. Cho-

nasi, keturi berniukai. Taip 
pat paskirtos buvo dovanos ir 
dviem mergaitėm, butėnt, Ka
rolinai Staleriunas (14 metų) 
ir Frances Mickevičius (16 me-

Nežinai, kada ir Jcur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir save Šeimos narius, taomi užtikrinsi saii 
rytojų. *

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5,000.00. Ligoje paŠelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje. , , <

Apart apdraudds ir ligoje pašelpds, Susiviėhijiihaa šelpia 
ri'us ir našlaičius, iš tam tikslui esančių^ fdndų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis I
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
Prie didinamos Waller Iligh School apvirto dėlei perdaug

NIDA
Alkaliiie Digestailt Powder Miltelius 

Didėlė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida (Laboratories
A. G. KARTĄNAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

LINKIME
Laimingų Nauju 1938 Metų 

Visiefnš Kostumeriams, Draugams ir 
'Visiems Lietuviams

DETROIT, MICH. — 
jau buvo minėta pereitų sa
vaitę Detroito skyriuje, SLA 
352 kitopos vakaras visais at
žvilgiais pavyft puikiausiai. 
Gruodžio 12 d. Lietuvių sve
tainė buvo prisigrūdusi. Kai 
buvo tikietai patikrinti, tai pa
sirodė, jog žmonių vakare da
lyvavo pėr 700. Delėi to pasi
sekimo kreditas tenka komite
tui, kuris paslstehgė parengi
mų tinkamai išgarsinti. Prie 
vakaro p'asiš'ekimo daug prisi
dėjo dar if tas faktas, kad iš 
biznierių buvo rėhkami skel
bimai ir tuo pačiu metu parda
vinėjami )š anksto tikietai.

Be to, ^ir jaunuolių kontes
tas vis dėlto buvo akstinas pu
blikai sutraukti. Jaunuoliams 
buvo paskirta 25 doleriai do
vanų. Sveikatos kontestų lai
mėjo šie dalyviai: Leon Cibul
skis (14. metų) pirmų dovanų, 
Vito Klimas (13 metų) 
Kybart (14 metų) fr^ Stasys sekretorių Liudvikų vaidin

ti. šiaip buvo neblogas, tik lyg 
gyvumo truko. A. Bū’bėliutė 

i yra visai jaunutė ir dar nese
niai pradėjo vaidinti. Tačiau 
ji vaidina tikrai šauniai. Su 
kiekvienu -pasirodymu scerioje 
ji vis eina geryn ir geryn. Sce- 

^i'oje ji jaučiasi laišVa ir atro- 
! do labai naturališka. Iš Viso 
matyti, kad ji mėgsta dramų 
ir visada rimtai i 
dinimui.

Linkiu Laimingų Naujų Metų 
Visiems Savo Kostuihėriamš i

Draugaihš šio vakaro pasisekimas, žino
ma, dideliame laipsnyje pri
klausė nuo gabios komisijos, 
kuri susidėjo iš Kazio Martin, 
Kazio Bučio if Jono Besaspa- 
rio. Darbavosi taip pat ir sub- 
komisija iš M. Kemėšienės, Mo
tuzo ir Kybarto. ,

šia proga pravartu bus pa
žymėti visas biznio įstaigas, 
biznierius ir tuos asmenis, ku
rie prisidėjo prie sakyto vaka
rė pasisekimo. Vakarų rėmė 
šios kitataučių įstaigos:

Acme Toasted Pieš, 2286 
Milwaukee Avė.

Procter Creamery, 5804 Proc
ter Avė.

S t ar Metai Weather ’ Strip 
Co., 5610 Alter Rdt

Kemp Wholesale Grocery, 
2812—18th Street.

Rosenbęrg’s Dept. Store, 30th 
and Michigan Avė.

Gilbert Poultry, 6021 Gilbert 
Street.

Alter Lager Beer, Detroit.
Economy Furniture Co., 4816 

Tillman Avė.
Concrete Block and Products 

Co., 5740 Martin Avė.

Čhas. Stepohau*skas, 9503 
Cordoni Avė.,

Wilber W. ’ Parks, 3444 Beg
ley Avė.

Goetz’s Market, 3346 Michi- 
gah Avė.

Men’s Weaf, 4208 W. 
nor Hy.

J. Kardakis, • 4017 W.
nor Hy.

A. Pėtrulis, 2807—24th
Jos. Sliviški, 3467 Michigan 

Avė.
Ahibrose' Meats, 5444 Livėf- 

nois Avė.
Jacobson, 3416 Michigan

Avė. , i
Johas Giraitis; 4336 W. Vėr- 

nof Hy.
Vėgetablės Market, 24th and 

W. Vernor Hy.
C. šeštokas, 

dre St.
B. MasaitiS;

Avė.
H. P. Boldt, 

Avė.
M. S. Grušhis, 4608 W. Ver- 

nof Hy.
Red Arrow Bottling, 3900 

Martin St.
D. B. Brozis, 1930—25th St.
M. Narusžewicz, 3644 Michi

gan Avė.
Antanas Vėgela, 4400 West 

Vefnor Hy.
Mariutė Karr, 3527 

gan, Avė.
A. J. Kadžius . z . .ton Avė. •
Lhcky Taitors,

Avė.
Cleaners and

Michigah Avė.
Frank Mostėiko, 2714 Michi

gan A Ve.
Red Atf6w Beef Store, 4034 

W. Vernor Hy.
Maršel’s Hardwar e, 10631

Harpet St.
' K. Yasbutis,- 10Š27 Wood- 
ward Avė.
x Borin Bf6s.,;1635 Westmm- 
ster.

Rosenbbfg’s, 8000 Harpėr./
> R Btirnis, 3010 McNiėhbls

E. 6 mile 1
Gėo. Novick, 1835 Spring- 

wėlls Avė.

J. Dailidenas ir J. Vingelis, 
409 W. 8 mile road

Jonas Zemnickas, 3546 Por- 
ter St.

Paul Molis ir Chas. J. Mar
tinu 19<82—25th St.

R. Beiloy, 3559 Porter S t.
Walk-More Shoe Store, 5432 

W. Vernor Hy.
Dr. J. C. Peters, 8530 Wood- 

Ward Avė.
Dr. J. Jonikaitis, 3732 Mi

chigah Avė.
Dr. A. J:, Andretvs
Dr. M. D. Palevich, 8709 

Jos Campau
Advokatės Aleksandra Con- 

fad
Advokatas F. J. Bagočius, 

So. Boston, Mass., SLA. pre
zidentas.

Detroito Lietuvių Kliubas, 
9236 Cordoni St.

Jonas Žyrinas, 3570 W. Ver
nor Hy.

Uršulė Kličius, 5858 Mt. 
Ėlliott

J. P. Vaitkus, 9249

Mrs. V. Verneckienė, 3409 
Williams Avė.

Al. Jakaitis, 3860
Avė?

B. Dejpkienė, 6550 
ren Avė.

J. Waifeh; 3680
Avė.

A.. J. Verečkas, 5417 West 
Vernor Hy.

Lietuvių Restoranas, 
Michigan Avė.

John Mažalokas; 2715 
gan Avė.

Thonias Jurėnas," 1405 
minster.

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
. JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------

JEI VIDURIAI SUKIfiTfiJA ------
JEI VIDURIAI NĖVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

Visiems profesionalams ir 
biznieriams, SLA 352 kuopos 
valdyba širdingai ačiuoja ir pa
taria visiems lietuviams remti 
sakytas įstaigas.

— Mariutė.
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KORESPONDENCIJA|Nauiįerns metams - (Jaujų
Galvoja Juozas J. Gertmanavičius . *

M

Vieną kartą Kronika susigin- užrašo, ir tas pavienių asmenų 
čijo su Kalendoriumi dėl jų 
svarbos žmonių gyvenime. Kro* 
nika tvirtino, kad bė jos žmo
gus negalėtų žinoti praeities, ir 
todėl visas žmonijos patyrimas 
dingtų be naudos, ir joki pa
žanga nebūtų galima. Kalendo
rius sutiko su ta išvada, bet pri
dūrė: jeigu manęs nebūtų buvę
— jeigu laikas nebūtų padalin
tas į tam tikrus vienetus, tai 
kaipgi galėtum įamžinti, kas ir 
kada įvyko? Kokios vertės butų 
tavo užrašai ?

Kronika padūmojo ir tarė: 
Tiesa! bet jeigu manęs ir tavęs 
nebūtų, pasaulis visvien eitų sa
vo keliais, o laikas veiktų ir 
rašytų visus įvykius, bet be mu
dviejų tas laiko raštas butų la
bai neaiškus, ir žmogus negalė
tų pasiekti aukštesnio tobulu
mo laipsnio, negu kiti gyvūnai, 
kurie ir be manęs ir be tavęs 
apsieina. Be manęs, ir tavęs 
gamta sudarė laikotarpius — 
kiekviena diena turi keturias 
dalis: naktis, rytmetis, diena ir 
vakaras; yra tai vienas vienatas
— antras gi didesnis vienetas 
yra metas, jis irgi turi keturias 
dalis: žiema*, pavasaris, vasara, 
ruduo. Kiekvienam tų vienetų 
yra’ paskirtos tam tikros parei-

. gos, į kurias reaguoja visa gam
ta, visos kokybės, — žemė ir 
saulė, oras, — visi sutvėrimai. 
Viskas gamtoje susidaro iš tri
jų svarbiųjų veiksnių: kūno 
(medžiagos), minties ir jausmų. 
Nustatytais gamtos įstatymais 
visi tie trys veiksniai nuolatos 
veikia, ir tas veikimas yra ku
riamoji jėga’, kurios nuopelnus 
laikas užrašo. Protas yra suteik
tas gyvūnams, o pirmoje eilėje 
žmogui ir jame sudaro kuria
mąją jėgą, kurios vaisiu yra ci
vilizacija. Visiems gi gyvūnams, 
o pirmoje eilėje žmogui, yrą su
teikta antra kuriamoji jėga — 
jausmas, ir kada protas susiko- 
ordinuoja su jausmais ir veikia, 
tada tai, darosi tikrai graži pa
žanga civilizacijos ir kultūros.

Aš, Kronika, pagimdžiau duk
relę, Istoriją, rūpinaus visų 
pirm žmonių grupėmis ir jų va
dais — jų politine padėtimi, ir

’ tuo ką jos nuveikė. Pavienių as
menų veikimu ir likimu nega
lėjau domėtis, nes mano išgalės 
buvo tam per silpnos. Bet lai
kas kiekvieno asmens gyvenimą ku?

veikimas sudaro grupių veiki
mų.

Iš tokių žmonių grupių senes
niais laikais buvo pasižymėjusi 
viena savo karišku narsumu ir 
užvaldžiusi buvo didelius plotus 
žemės, ir tos grupės vadų klau
sė keletas svetimų grupių — ta 
grupė vadinosi lietuviai. Pakol 
kariškas narsumas turėjo dide
lę reikšmę, jų svarba pasauly 
buvo didelė, beit kada apšvieta 
pradėjo imti viršų ant kariško 
narsumo, .tai svetimų grupių į- 
taka paveikė juos, jie pakeitė 
savo būdų, kalbą, papročius ir 
pagaliau nustojo savistovumo. 
Jie tapo belaisviais —- įnagiais 
kitų grupių pasiekimui jų savi
myliškiems tikslams. Pagaliau 
atsirado vadai tų nutautusių ir 
nusavintų lietuvių, ir tie vadai 
įkvėpė jiems meilę savo praei
ties, savo prarastos laisvės, sa
vo prarastos galybės. Vargšų 
tarpe prasidėjo švietimasis ir 
siekimas gražesnės ateities. Tas 
atgaivino jų savų tautiškų susi
pratimų, kuris privedė prie at
gavimo laisvės daliai savo šalies 
— atgavimo nepriklausomybes 
nuo svetimų. Nepriklausomybė 
ir laisvė sudarė galimybės plės
ti gerbūvį savo šaly, kultūrinti 
savo tautą. Bet ne visa dar šalis 
tapo išvaduota iš svetimos ga
lės. Daug dar trūksta prie pil
nos nepriklausomybės visos Lie
tuvos. čia tai reikalingos yra 
pastangos visų vienetų tos gru
pės žmonijos.

Didelė dalis tos tautos paskli
do po platųjį'pasaulį. Koks jų 
likimas? Man įdomu yra, ką tie 
pasklidę po visų pasaulį lietu
viai veikia* užtikrinimui sau gra
žesnės ateities. Man rupi suži
not, ar jie turi kokį bendrą pla
ną, ar jie turi pastatę kokiits 
sau bendrus siekinius? Tau, Ka
lendoriau, tas irgi gali rūpėti, 
jies tu stebi, ką kokie žmonės 
nuveikė laiko vienetoje, kokius 
jų nuopelnus Laikas užrašė. Da
bar baigiasi senieji metai, ir a- 
pie nuveiktus darbus gal tie lie
tuviai dabar mąsto, ir pastebė
ję kokius trukumus praeity, gal
voja sau, kas prisieis bendromis 
jėgomis veikti ateity,, kad Nau
ji Metai butų našesni nuopel
nais, pasižymėtų pažanga. Kiek 

| tai visokių minčių kyla šiuo lai-

Laimingų Naujų Metų visiems musų draugams ir 
kostumeriams velija

JOHN’S BARBER SHOP
JOHN WALENTYN, Sav.'

4652 South Western Avė.

Širdingi Linkėjimai Sulaukus LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 

Pažystamiems

LOVEIKIS .
KVIETKININKAS

Rhinelander, Wis
Iš LIETUVIŲ KOLONIJOS

lūkesčių pasaka t

niekuomet nežus, amžių amžiais 
musų kraštų valdys ir kaip tin
kamas Lietuvą tvarkys!

Bet tokio nebuvo kas butų 
karūnų kalvių nukaltų pakėlęs 
ir ant galvos jų sau uždėjęs. Ir 
čia įvyko <tai, kas įvykti turėjo, 
kas įvykti turės! Visi Lietuvos 
žmonės subėgo, karaliaus karū
nų nuo Žemės pakėlė ir sau ant 
galvos uždėjo.

Išminčiai kalbėjo, galinčiai 
šnekėjo tik visi Lietuvos žmo
nės karalių karaliumi gali būti, 
savo žemę valdyti, jos reikalus 
tvarkyti. Kito • tokio Lietuvoje 
karaliaus nebuvo ir nebus, kas 
šių karūnų pakels, sau ant gal
vos uždės ir kitus valdys, kraš
tų tvarkys. Kas Lietuvoje tos 
karūnos nepakėlęs, ant galvos 
neuždėjęs norės karaliumi būti, 
turės žūti!,

Tokia tai pasaka Naujiems 
Metams gimusi, naujų lūkesčių 
nupinta ir čia žmonėms pasaky
ta.- -

Kas šių pasaką išmanys, tas 
žmonėms daug gero pasakys.

7 —Vistaspats

INSURANCE
(APDRAUDA)1 ................ ................ ... ■ .1 ■■ . i

Tai buvo seniai, labai seniai, apniko, didės nelaimes ištiko. 
Taip žmonės sakų. ..-O gal ir ne- 

‘taip seniaisbuvų, gal dąbar taip 
yra. Niekur apie tai nėra pasa
kyta, niekur parašyta, bet taip 
žmonės sako. 

a O žmonės ęako šitaip.
Ir prasidčjĮo Lietuvoje nejau

kus laikai. Tai buvo neramus 
metai, žmogus žmogui nepasi
tikėjo^ žmogus žmogaus bijojo. 
Visi juste jautė, kad taip to
liau gyventi negalima. Reikia 
daryti, bet kra's daryli, kur išei
tis rasti ? *•

Plito gandai, ėjo kalbos po vi
są Lietuvą plačią. Busią geriau, 
busią tikriau' gyventi, jei Lie
tuva karalių sau parkviesianti.

Oi, oi, kaip žmonės abejoti 
pradėjo, šitiek Lietuva karalių 
Visokių turėjo. Vieni jų tik sve
timus kraštus teriojo, tėvynei 
nieko gero nežadėję. Kiti jų Lie
tuvą į didelius vargus įtraukė ir 
jos pasienyje kryžiuočius su ka-i 
lavijiečiais sutraukė. Ir tuomet 
prasidėjo žmonių neišbrendafhi 
vargai, Lietuvos neišmatuojami 
skausmai. Lietuvos savus die
vus išvijo, miškus iškirto, sve
timą dievą garbinti reikėjo ir 
jokios palaimos nežadėjo. Musų 
kraštą vien tik bėdos ir vargai

• Pilnų apdraudą auto 
, mobiliams

• A pd raudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudų rakandų
• Apdraudų nuo vagių
• Apdraudų langų
• Apdraudę gyvasties

gausite

Lietuviui į širdį gilus skausmas 
krito. Skausmo pagautas lietu
vis keritėjo, nieko gero nėrege- 
jo. Smuikelius jis drožė, pake
lyje juos dėjo ir tuo savo skaus
mus žymėjo. Lietuvių žemė ma
žėjo ir vargai vis didėjo. Iš' ki
tur į musų žemę atėjo svetimi 
atėjūnai ir gausiai veikė jųjų 
bizūnai. Oi. vargas vargelis vi
sus suspaudė ir vien tik liūdnos 
dainos visame krašte gaudė. 
Amžius lietuvis kentėjo, amžius 
vargus regėjo.

> Bet iškentėjo, bet išgalėjo. 
Priešą išvijo, savo atgijo. Nors 
nevisą savo žemę atgavo, bet 
priešai lietuvio kerštą paragavo. 
Lietuvos žmones savo tvarką at- ' 
statė ir kitiems pasakė: mes e- 
same laisvi, nors tėvynėje dar 
ne visi, svetimo negeidžiam, sa
vųjų neapleidžiam. Musų žemė 
amžiais biivo, jį tokia ir bus, o 
lietuvis, pats nepražus. Tiek ken
tėjom, tiek vargo regėjom. -Da
bar laisvą gyvenimą išvydom ir 
kitiems nepavydim. Gyvensim 
kaip mokam, tvarkysimos kaip 
galim. Svetimi nereikalingi, jie 
mums bereikalingi. Lietuvos že
mė žydėte žydėti pradėjo žmo
nių dainos skambėte skambėjo, 
bet vargai sunkiai mažėjo.

Sunkus metai atėjo ir žmonės 
tvarkos neturėjo.

Kas daryti, kad žmogus žmo
gumi liktų, kad vienas kitam 
nebūtų piktu.

Karalių, karalių rinksim ir vi
si kaip bitės į savo avilį spie- 
sim. Taip vieni kalbėjo ir. kitus 
prikalbinėjo. Karalių turėsim, 
vargų neregėsim.

Tokie -ėjo gaudai po Lietuvą 
plačią.

Tokie plinta gandai po musų 
žemę daug vargo mačiusią.

Oi daug daug karaliais būti 
atsirado, kaip šitokius gandus 
pagavo. .. •> •
. Vieni jų žadėjo Lietuvos kal
nus auksu paversti, žemę tur
tais nusėti. Kiti žadėjo Lietu
vai garbę skinti, musų žemę 
nuo svetimų apginti.

žmonės nerimavo, žmonės 
rinkosi, žmonės tarėsi, kas da
ryti, kaip tų karalių apsiginti.j

Geri išminčiai, Liėtuvos ga
linčiai susirinko ir savo žodį ta
rė: geras bus tik tas karalius 
nužymėtas ir pakylėtas, kas ka
rūną a*mžinai ant galvos dėvės 
ir jos niekuomet neišsižadės, 
kas ją pakels ir į žmonių var
gus pažvelgs.

Kaip tarė, taip ir padarė. Ge
riausi auksakalviai buvo su
šaukti ir karaliaus karūnai kal
ti pakviesti.

—Kalkite, kalkite tokią, kad 
ji Lietuvos galvai atitiktų, žmo
nėms patiktų ir karalius ją ne
šiotų,’ amžinai dėvėtų.

Kalviai Ųuvo vyrai neprasti, 
savo darbą žinojo ir žmonių no
rus gerai pažinojo.

Kalė dieną, kalė naktį ir nu
kalė karūną tokią, kokią niekas 
dar neturėjo, kokios Lietuvoje 
niekas nenešiojo.

Ji buvo didi, brangi, galinga 
ir garbinga.
(Lietuvos žmonių galinčiai, 

j Lietuvos žmonių išminčiai su- 
■ šaukė, sukvietė visus norinčius 
! karaliais būti ir pasiryžusius 
dėl Lietuvos gerovės žūti:

—Šia imkite, dėkite šią karū
ną ant savos galvos, kas ją už
dės, kas įgalės, tas amžinai ka
raliaus, kraštą Valdys, 'Lietuvos 

'žmones tvarkys, vargo neina
ntys... *

| Visi ėjo, visi dėjo ir niekas 
jos nuo žemės pajudinti nega

ilėjo. Kalviai žiurėjo, kalviai ty
lėjo, kalviai mįslę turėjo ir žmo
nių norus atspėjo, jų troškimus 
.regėjo.

| žmonės kalvių mįslę atspėjo 
(ir praregėjo ir sušnekėjo:

-—Kas šią karūną pakels, tas 
tikrai. Lietuvos karaliumi bus,

Rhinelander miestas ir jo 
apylinkės Chicagos lietuviams 
yra gerai žinomi. Chicagiečių 
tarpe galima rasti tokių pa
triotų, kurie kiekvieną vasa
rą vyksta ten atostogų. Juos 
ten traukia ne tiek graži gam
ta, puikus ir vėsus oras, kiek 
“seni ir geri pažįstami”, su 
kuriais tikrai malonu yra su
sitikti, pasikalbėti ir pasilinks
minti.

Kažkodėl likimo buvo lemta 
gerokam būreliui lietuvių su
sispiesti aplink Rhinelanderį. 
Tai atsitiko senais, gerais lai
kais, kada iš viso lietuviai leng
vai pasidavė ant meškerės pa
gaunami. Iš ūkių suvažiavę kai 
kurie lietuviai dideliame Chi
cagos mieste nerimo: jie troš
ko daugiau erdvės, daugiau 
saulės, daugiau oro. Gyventi 
mieste jiems buvo ankšta. Tad 
kelis šimtus susitaupę, jiems pa
nūdo įsigyti koks žemės skly
pas ir ten apsigyventi. Tuoj 
pasisuko ir “geradariai” viso
kių agentų pavidale, kurie pa
singojo miesto gyvenimu nepa
sitenkinusius lietuvius “koloni
zuoti”.

Tas “kolonizavimas” buvo 
pravestas . prieš keliolika me
tų. Tais laikais Rhinelanderio 
apylinkės atrodė kitaip: dau
giau buvo miškų, daugiau 
“lomberdžekių” ir iš viso di
desnis judėjimas. Iškirsti miš
kų plotai buvo paverčiami far- 
momis. žemę buvo galima pirk
ti, kaip sakpma, pigiau nei gry
bus. Bet nusipirkęs sklypą to
kios žemės, žmogus per daug 
nesidžiaugė. Jis. turėjo sunkiai 
dirbti, daug prakaito išlieti, 
kol kelmynus pavertė ariamais 
laukais, žodžiu, per kelis me
tus teko naujakurio gyvenimu 
pasitenkinti.
' Aiškus daiktas; kad kai ku
rie lietuviai nusivylė tokiu gy
venimu. Vienus kitus metus 
pagyvenę, jie pasirūpino savo' 
farmomis atsikratyti ir vėl į 
miestą grįžti. Bet kiti, labiau 
ištvermingi, pasiliko žemelę 
knisti. Ir reikia pasakyti, kad 
klaidos nepadarė.' Apskritai 
imant, Rhinelanderio apylin
kės lietuviai farmeriai visai 
neblogai susitvarkė, žinoma, 
yra ir išimčių: pasitaiko ir to
kių farmerių, kurie gana skur
džiai gyvena, bet jie greičiau
siai nekitaip butų gyvenę ir 
mieste.

šiandien Rhinelanderio apy
linkės lietuviai farmeriai tiek 
susigyveno , su naujomis aplin
kybėmis, jog jau į miestą grįž
ti ir nemano. Ir tegul nemano 
miestietis, kad jie nuobodau- 
ja. Nieko 'panašaus. Jie daž
nai laiką praleidžia net links
miau nei miestiečiai. Kadangi 
beveik kiekvienas farmerys tu
ri šiokį tokį automobilį, tai 
su važi imti jiems į kokį baliu
ką visai nieko nereiškia. Na, 
o kai suvažKioja, tai jie /tik
rai šauniai pasilinksmina.

Kai susikūrė apie Rhinęlan- 
derj lietuvių farmerių koloni
ja, tai pačiame mieste atsira
do ir lietuvių biznierių. Fak
tiškai tie biznieriai iš pradžių 
pradėjo verstis iŠ “lomberdže- 
kįių”, kurių praeityje buvo la
bai daug. Tais laikais buvo ne 
maža ir lietuvių “lomberdže 
kių”, kurie suvažiuodavo 
Rhinelanderį paūžti.

Reikia pasakyti, kad kai ku
rie tų biznierių šiandien visai 
neblogai laikosi. Mat, jie mo7 
kėjoi prie bekintančių aplinky
bių prisitaikyti ir įsikibti į 
natfjoS rųšies biznį. , |

Jei žiemos Rhinelanderio 
apylinkėje yra šaltokos, tai va
saros čia tikrai ideališkos. Gra- , 
žus gamtos vaizdai — miškai,*! 
ežerai ir kalneliai — traukia !

yra. Niekur apie tai nėra paša-

todėl, 
ir ga-

metais

žmogaus akį. Tačiau svarbiau
sias dalykas — tai oras, kuris 
tiesiog gaivina. O tai 
kad naktys yra vėsios 
liina tinkamai pailsėti.

Paskutiniais kcleriais
į Rhinelanderio apylinkę pra
dėjo suvažiuoti nemažai vasa
rotojų. Iš jų tai ir yra daro
mas biznis. Pirmiausia jiems 
yra reikalinga vieta, kur su
stoti. Vadinasi, vasarnamiai. 
Kai kurie lietuviai turi po ke
lis vasarnamius, kuriuos vasa
ros metu išnitomuoja. Pavyz
džiui, p. Chėšna iš Rhinelan- 
derio (82 Brown St.) prie 
Woodboro turi net šešis vasar
namius. Ir pernai per visą va
sarą jis turėjo’ daugiau vasa
rotojų, negi^ galėjo aprūpinti. 
Chicagietis p. J. Lukas, taip 
sakant, buvo tų vasarnamių 
‘/urėdas”, — /juos prižiūrėjo; 
Kitą vasarą jis ir vėl pasiren
gęs ten vykti. Juo labiau, kad 
ponai Chesnos juo buvo pa
tenkinti ir per Kalėdas neuž
miršo.

Tai tokios tokeles iš to to
limo lietuvių kampelio, žiemos 
metu Čia įvyksta lyg ir savo
tiškas apsnūdimas. Mat, papra
stai . pusėtinai šalta ir daug 
sniego. Bet po kelių mėnesių 
gyvenimas čia įr vėl .atgys, — 
suvažiuos vasarotojai, prasidės 
užimąs. Lauks svečių ir vietos 
lietuviai; iš Chicagos ir kitur.

i — Nix

LAIMINGŲ NAU
JŲ METŲ 

Linkiu Visiems.
Lietuviams

raštinėje 
per A. Rypkevičių

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

po pietų.

<

VIEŠAS PASKELBIMAS
GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fairfield Avenue

Chicago, Illinois
1.

Lafayette 8248 
savo pinigus j 
d. 1938, gaus

Šiuomi skelbiame, kad visi, kurie padės 
musų bendrovę iki Sausio (January) 10 
nuošimtį už visą mėnesį;
Kad Gedimino statybos ir paskolos bendrovė per perei
tus trejus* metus mokėjo po už taupomus šėrus ir 
po 4% už investuotus šėrus; , 
Kad Gedimino .statybos ir paskolos bendrovė užaugo 
$6,000.00 per šešius pereitus mėnesius, t. y. nuo $146,- 
000.00 iki $152,000.00;
Kad mes esame Nariais Federal Home Loan Banko, ir 
darome pirmus morgičius ant real estate Chicagoje ir 
apielinkėje po nauju planu, t. y. Direct Reduction Loan 
Plan, kuriame nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip 
greitai yra mokama skola.

JOSEPH C. ENCHER, President
ROSE ENCHER, Secretary

2.

3.

A

SEE THE 
PRIVACY PLUG-IN
—• or hard of haaring davic*. 
Evarybody, includiny tha 
d*a£in *t normai toL \ 
Mma- Inonpanairo, oHoetivn.

w}/u

^etus

su

ZENITH
rADIOS

VISADOS

PIRMIAU

naujais
PAgERINIMais

3316 So. Halsted Street Chicago, III

I

ir Pažįstamiems

JAMES ORLAKIS
Chicago, III1730 So. Halsted Street

UOS’: 
o

AHfAD'1Linksmų ir Laimingų 
NAUJŲ METŲ 

Visiems Musų Rėmėjams 
Draugams

Night and Mornlng I
Promote a Clean, Healthy Condition

' Dėl Akių suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rina. Jis Atgaivins, Suramins pasmagins.

Sale for Infant cr Adult. At all Druggists.
Ivrite for Frec Eyt Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

b* • '

21. .<bA. jų ACdfi. 1 ’

-USB

JOHN T. ZURIS
. TEISĖJAS.

Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė.

F U R NI T U R W C O MP AN Y 
2310 W. RO O SEVELT. RO AP

Telefonas SEELEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS
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VĖL PRIIMA APLIKACIJAS NUOMAVIMUI 
FEDERAUVBUTU CHICAGOJE

Atmetė 6,000 aplikacijų, neatatinkančių 
reikalavimams; “Pirmenybę turi netur

tingos šeimynos”
Chicago Housing Aulhority, 

kuri globoja tris federahus bu
tų projek us Chcagoje, atmetė 
6,000 prašymus nuo apl.kantų, 
kurie ieškojo butų tuose ''pro
jektuose.

Butai aplikan'.ams nebus nv.o- 
muojami, kadangi jie arba jau 
turi gerus butus ir gali mokė
ti reguliares nuomas, ai ba ne
turi vaikų ir neturi šeimynų. 
Arba uždirba daugiau, negu bu
tų nuomuojirro taisyklės nu
stato.

Fedei aliai butų projektai yra 
sekami:

Jane Addams I’ouse, ap’ma 
kelis kvartalus prie Rooievelt 
Bcad, o raštinė randasi ties 
1248 West Taylor street;

Julia C. Lrihrop Komes, ties 
2000 Diversey Baulevard, ir

T

Tiupibull Park Komes, ties 
2437 East 106 Į h street.

Federalė valdžia pastate tuos 
namus, kad aprūpinti sanitariš
kais ir sveikais butais neturtin
gas šeimynas. Jane Addams rū
muose butų yra 1,027; Lathrop 
rūmuose — 925, o Trumbull 
Parko rūmuose — 462. Tie bu
tai susideda iš 2, 3, 4 arba pen
kių kambarių, įskaitau t v rtu- 
yę kaipo vieną kambarį. Visi 
trys rūmai turi 2 414 butus ir 
visose trijose vielose galima iš- 
sinuomuoti butą, —- nuo ma
žiausio iki didžiau no. Nuomo”, 
pagal kambarių skaič’ų, yra nuo 
$21 iki $33.50 j mėnesį. Tokias 
informacijas ‘‘Naujienoms” su
teikė Mr. Artbur Borkmen, įs
taigos patarėjas.

Per kurį laiką rumus globo

janti įstaiga Chicago Housing 
Administration aplikacijų ne
bepriėmė, kadangi buvo gavusį 
tris kartus daugiau aplikacijų, 
negu turėjo butų. Bet dabar, 
atmetus 6,000 aplikacijų, nau
jos aplikacijos vėl priimamoj. 
Tie 6,000 ap'ikacijų buvo at
mesti, kaip minėjoifie aukščiau, 
kadangi:

Kodėl aplikacijas atmetė
1. Aplikantai jau turi gerus 

butus ir gali už juos užsimekė-
■ti; . ..

• . i

2. Nepriklauso prie “netur
tingųjų” klases; ' f

3. Neturi š imynų ’ arba už
laiko pašalinius suaugusius 
žmones, ir,

4. Neturi vaikų.
Chicago Housing Authority’, 

viršininkas John Figard aiški
na, kad norima p.’rmcnybč duo
ti toms šoimj noms, kurioms; 
tikrai reikia sanitariško buto, 
ir kurios nepajėgia mokėti 
aukštų nuomų.

Nuoma ir įplaukos
Jis toliau sako, kad butas 

bus išnuomucitas šeimynai, kO- 
ri uždirba nemažiau tris kar-

NAUJIENOS, Chicago, iii

tus ir nedaugiau penkis kartus 
daugiau nuomos. Tai yra, š.i- 
myna* norinti išnūomuoti $21 
butą, privalo uždirbti į menesį 
nemažiau $63 ir nedaugiau 
$1C5; šeimyna ' nuomojanti 
$33.50 butą privalo uždirbti ne
mažiau $lu0.50 ir nedaugiau 
$167.50 į menesį. (WPA darbi
ninkai, kurie teuždirba $55 į 
menesį butų nuomuoti nega
lės).

Toliau, pirmenybę butų nuo
mavime tuiės tbs šeimynes, 1 u- 
rių dabartiniai butai yra drėg
ni, tamsus, reikalauja plataus 
remonto; neturi tinkamų 
vamzdžių suvedimo; neturi van
dens klosetų, neturi virtuvių, 
vonių; jeigu išpuola daugiau, 
negu po du žmones kiekvienam 
kambariui, ir, jeigu gyvenimas 
bute yra kenksihingas šeimynos 
sveikatai. P .f < ;

Naujos aplikącįjbs federa- 
liams butams dabar .yra priima
mos ir jas reik a priduoti namų 
raštinėms, kurių adresai yra 
paduoti aukščiau. Ofisai yra at
dari kiekvieną dieną, neišski
riant nei sekmadienių, nuo ryto 
iki 7:30 valandos vakare. —R.

i 
I

.____________ . ' Trečiadięnis, £r. 29, 1987 *

Senam Antanui: Mielai tal
pinome ir talpinsime visus raš
tus, kurie sutinka su faktais 
ir tiksliai nušviečia reikalą. ;

V. ž. Vedėjas.
■

RED. ATSAKYMAI: RJE

Klaidingas
Adresas

Žinioje apie p. Josephine Pil-į 
kis pirmadienio numeryje, įsi-! 
brovė klaida. Adresas turėjo ’ 
būti 6334 South Western avė. i

' K.

NAUJIENŲ

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

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

Pasveikinkite Naujus
1938 Metus

“PIRMYN” FONDO 
NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖSE 
Masonic Temple, 64th ir Green 

75 cefitai asmeniui

[ACME-NAUJIENŲ Foto] [ACME-NAUJIENŲ Foto ]

(ACME-NAUJIENŲ Foto J

SAULĖTOS KALĖDOS. — Šiemet Kalėdos buvo gulėtos ir gana šiltos. Tuo naudo
damiesi vaikai pulkais vyko i parkus žaidi su savo naujais, Kalėdų Dieduko at
neštais žaislais, štai viena mergaitė linksma važinėja po Jackson parką su savo 
naujutėliu vežimėliu ir lėle. ; ’ 1

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

RADIO GARVEŽY.’ — Pennsylvania traukinio gar
vežyje bandomas radio susižinojimui su kabuze—pas
kutiniu vagonu, su kuriuo dabar garvežio darbininkai 
tegali susižinoti tik rankų ir lempų signalais.

IACME-NAUJIENŲ Foto)

Šimtą mėtis senis Jacob \Veisbach, seniausias žmo
gus visoje apielinkėje, su savo kaimyno avimi Los An
geles gyvulių parodoje.

Olga Astley, 16 m., Anglijos gyvulių la
vintojo, šokinėja per virvę kartų su savo 
šunimi Skippy, kurį lavina vaidinimams. 
Ji'taipjau lavina ir Shetlando arkliukus.

DEGA MOKYKLA.^r—Liepsnoja sena medinė Lincoln mokykla Dixmoor priemiestyje. 
Bet nors mokykla sudegė, ją lankę vaikai bus sutalpinti netolimoj kitoj mokykloj. 
Nuostoliai siekia $10,000.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

PO KALĖDŲ. — Nors šiemet eglaitės būva pigios ir jų išparduota daugiau nei ki
tais metais, tačiau jų buvo į Chicagą privežta tiek daug, kad ir šventėms praėjus 
dar liko ištisi miškai neišparduotų eglaičių ir dabar jas teks deginti.
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Sustreikavo 120,000 Paryžiaus darbininku
STREIKAS PAKRIKDĖ MIESTO TRANSPORTACIJA. ORĄ 

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

29. — 120,000 Paryžiaus dar
bininkų streikas trečiadienį su- 
paralyžavo miesto susisiekimą 
(transportaciją). Streikas grą- 
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 
išvežė jai. Darbą metė kai ku
rie municipaliteto samdiniai, o 
municipaliteto graboriai darbi
ninkai savo darbą susiaurino.

120,000 žmonių be nič nie^o 
darbo nemes. Rimta priežastis 
iššaukė ir šį streiką. Dalykas 
toks, kad menkiausia apmoka
mi Paryžiaus darbininkai laiš
ke 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 streikininkiifL darbui kaip 
armiją. Panašių įvykių Fran- 
euzijoje yra buvę- praeityje.

politinės
Francuzi- 

liaudies 
radikalai

Paryžiaus darbininkų strei
kas turi ir < rimtos 
reikšmės. Dabartinė, 
jos valdžia - remiasi 
frontu, kurį sudaro
socialistai, šiandie stovintys 

3 'i' ' valdžios priešakyje, šocįjąlistai 
ir komu’nistai. 7 k?

Premjerąs Chau temps pa
reiškė, kad' valdžia energingai 
kovos streiką, o socialistų ;par
tijos kongresas kuoh'e tuo pa
čiu laiku nubalsavo teikti sti
prią paramą streikui. Remti 
streikininkus nutarė taipgi ko
munistų partija. Todėl kelia
ma- klausimas, 
paveiks j visą 
tą.

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

Todėl kelia- 
kaip streikas 
liaudies fron-

tikėtasi, kad

b> v

JAU RODO PANAY INCIDENTO 
KRUTAMUOSIUS PAVEIKSLUS

H0LLYW00D, Cal., gruod-(likus; rodo ju$sv 
žio 29. — Antradienį, gruodžio' plaukiančius T Yai 

*'•'**❖ į 

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. 

t «

Mayell nuotraukos

Amerikos biznis 
streikuoja prieš 

valdžia

Valdžia atsakys 
kritikams

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

Genėralio šalies zidentas RooseveĮtas užgyrė

Daugiau lietaus pra
našaujama šiaurės 
vakarų valstijoms

r”’ ’ IACME-NAUJIENŲ Foto]

Iškištieji “langai” naujame Grand Coulee tvenkiny, 
kurių tikslas bus neleisti dumblui ir purvui iš Columbia 
upės įsigauti į tvenkinį. “Langąi” bus toli žemiau van
dens.

įuose 
upės' 

krantą, o prie? jų f lovelių krin
tančias į vandenį japonų bom
bas. Krante matyti Panay iš- 
sigelbėjusi įgula maginanti pa
sislėpti nendryne, japonų lėk
tuvams vis dar mėtant, bombas 
į apielinkę, kurioje ajnerikie- 

įčiai susirinko.
Kamera parodo plevėsuojan

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

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

konfliktas
Valstijų ir Japo-

nutraukė buvęs
Fox-Movietone f o-

Normano
Washing-

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

APIE 200 LAIVININKYSTĖS 
DARBININKŲ LIKO 

DARBO

KAUNAS. — Užšalus

BE

Nemu- 
o kar-

PHILADELPHJAj^Ea., -gruo
džio 29.
prokuroro ksišteritas Rtibėrt H. principe Borah-O’Mahoney bi 
Jackson trečiadienį apkaltino 
Amerikos stambųjį biznį su
streikavus prieš valdžią tikslu 
Naująją Dalybą likviduoti.

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

lių, kurs reikalauja laišnių 
tarpvalstijinėms korporaci
joms.

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 Veikalų departamen
to sekretorius ‘ Ickes 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.

SEATTLE, Wąsh., gruodžio 
29. — Oro biurai, pranašavo 
daugiau lietaus Šiaurės -vakar-- 
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 i žemesnes vietas ir taįp 
perpildė srutų nuovadus, kad 
vanduo iš srutų skylių veržė
si paviršiun geizeriais.

■ • ; t :■ ' *

Skolintojai suima 
Amerikos ukius 

i savo rankas

Sumušė C.I.O. orga
nizatorių

10,000 KALĖJIMUI)
SE; 1,000 PASMER

KTA MIRTI

O. W.

asmuo,

KANSAS CITY, Kas., gruo
džio 29. — Vietos ligoninėn 
trečiądienį buvo nugabentas 
C.LO. organizatorius
Penney. Jį skaudžiai sumušė 
nežinomi mušeikos.

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

Chicagai ir apielinkei ieue- 
ralio oro biuras šiai dienai pa
našauja:

Daugiausia, apsiniaukę; vidu
tinė 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-r 
jimu sukilti priešz jį. *

Teruelyje lojalistai išmušė 
sukilėlius iš seminarijos. Suki
lėliai užsiliko tik dviejuose pa
statuose. Vienas jų yra šv. 
Klaros vienuolynas, o kitas -~- 
gubernatoriaus buvę rūmai.

Sukilėlių pranešimai sako, 
kad jų kariuomene slenka pir-J 
myn Terueliui išvaduoti. Ta
čiau jie nepasako iš kurios pu-, 
sės ta kariuomenė slenka. Be

WASHINGTON, 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. < ‘ ,

1936 metais jos valde 26,- 
139,000 akerių, o 1935 metais 
— 24,469,000 akerių. Taigi kas 
metai į skolintojų rankas p'er- 
ėina daug maž po 2,000,000 
akerių žemes. , '

Kanadoje įsakyta 
algos darbinin

kams pakelti . , __ f

JAPONŲ PREKĖS NEMOKA MUITŲ 
KINIJOJE

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 atmokėjimo skolų iš 
uostų pajamų; prie to, dar sun
kesnė konkurencija su japonų 
prekėmis.

SHANGHAI,1 Kinija, griiod- 
- Vis daugiau japonų 

prekių atgabenama į> Shang- 
hajaus uostą, i.•. Japonų prekės 
čia nemoka i'muitų. Tatai kelia 
susirupininlo kitų šalių vertel
gų tarpe. <
r 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

žio 29.

KINAI NAIKINA 
TSINGTAO PA

STATUS ■

Airija vadinsis 
“Eire”

gruod-
Matyti nusitarę ap-

SHANGHAI, Kinija, 
žio 29.
leisti Tsingtao uostą, trečiadie
nio vakare kinai * - prade j o j į 
naikinti. Jie > išsprogdino tele
grafo kabelio i < ir < radio stotis.

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 apiė 150 ame
rikiečių.

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

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

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

xdent”, gali1 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.MONTREAL, Canada, gruo

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

| leido antradięnio vakare įsaky
mą pakelti algas tų darbinin
kų, kurie dabar gauna mažes
nį atlyginimą, negu minimum 

(normos nusako. Be to, dabar- 
1 tinis algų minimum įsakyta pa
kelti nuo 5 iki 10 nuošimčių. r

___ __ „ j - Įsakymas palies apie 80 ntfo- 
to, panašius pranešimus suki- šim&ų iš 670,000 provincijos 
lėliai leidžia jau per visą pas- darbininkų, jų tarpe 155,000 
kutinę savaitę._______________ moterų.

Lėktuvas nukrito, 
trys žuvo

TOLEDO* Ohib> gruodžio 29. 
— Trys asmenys paskendo 
Erįe ežere, kai lėktuvas, ku
riuo jie lėkė, nukrito į vande
nį. žuvusieji buvo: Nancy Ho- 
ward 42 m.,. Delbert Watkins 
30 m. ir Albert Anderson 45 
m. Lėktuvo: 1 pilotą s Williąm So- 
mogy išgelbėtas.

■■ ■ •<> ■ e •'' ■ • ''i|

84,000 kinai užmušti 
prie Nankingo

KAUNAS. — Gruodžio mėn.
pradžioje Kauno m. saviva’dy- nui, visi laivai sustojo, 
bes 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 durb ninkai 
1,047 bedarbiai. Darbo biržoje sutaupų neturi, tai daugumas 
bedarbių rėgistravimas tęsia- J U 'bengiasi stot prie viešųjų 
mas.

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

TELŠIAI TURĖS TCL1Ų”

Peru dėl žemes dre
bėjimo žuvo 100 

žmonių

LIMA, Peru, gruodžio 29. —’dus šunis.
Kalėdų vakarų Cerro de Pasco| 
apięlinkėje įvyko žemės drebė
jimas, dėl kurio mieste Huan- 
cabamba žuvo 25 žmonės. Kiti 
pranešimai sakė, kad Oxapam- 
poje žuvo 75 asmenys._

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-

Seniai — kariuome 
nei tarnauti

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
monės ar prekybos įstaigųAUSTIN, Tex., gruodžio 29.

— Amerikos Legiono Trayis j darbdaviai, gavę leidimų laiki- 
postas praėjusio antradienio nai svet mšaliui samdyti su są- 
vakare priėmė rezoliuciją, ku- iVga ruošti 
rioje akcentuojama mintis, jo
gei Amerikos piliečio gyveni
mas baigiasi, kai jis sulaukia 
40 metų amžiaus. Tuomet, pa
sak rezoliucijos, šitokio žmo
gaus patarnavimų nebereika- 
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.

postas praėjusio

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
tas sako, nežinoma.

Japonų prie Nankingo už-, 
mušta 800 ir sužeista 4,000.

Trys Kubos lėktuvai 
sudužo

Lietuvos piliečius 
svetimšaliui pakeisti, Šios sąly
gos dažnai nepildo Adminis
tracijos Departamentui nurody
tų kandidatų, kaip iV nemoko, 
o paveda jiems dirbti'kitą ko
kį darbą ir tuo budu ' nusižen
gia svetimšalių sarhdos’ įstaty
mui. Todėl- Vidaus ^Reikalų Mi
nisterijos Administracijos De
partamentas kreipėsi į atatin
kamus organus, kad pradėtų 
tikrinti, kaip darbdaviai pildo 
jiems nustatytą sąlygą mokyti 
Lietuvos piliečius svetimšala.i 
pakeisti.

Darbdaviai dar kartą įspėja
mi, kad tuojau susitvarkytų ir 
ruoštų kandidatus svetimšaliui 
pakeisti.

Tokie kandidatai svetimšaliui 
pakeisti turi būti tik mokomi 
ir jokiam atvejui negali būti

Trys Ku- kitu darbu apkraunami.
Visi, kurie ate tyje nesiiai-

BUENOS AIBES, Argenti
na, gruodžio 29. 
bos lėktuvai, vizitavę Pietų 
Amerikos valstybes, nukrito kys įstatymo, bus baudžiami ir, 
žemėn netoli Cali, Kolombijojo. j be (to leidimas 
Septyni asmenys užsimušė.

bus atšauktas 
dar nesuėjus leistam laikui.
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Maria F. Yokubynienė

Gyvenimo Klaidos
(Tęsinys)

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:—Rimtai kalbant, 
man patiko ir vienas^ ir kitas. 
Įdomu* matyti tie žiaurus vei
dai kurie pasiuntė tūkstančiui 
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 dantis 
košdamas tarė Zigmas.

—Visai ne! Aš tik 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 j tolimesnią konversaciją 
su juo. Tuo tarpu jie priėjo 
Mildos namus. Milda ištiesė 
ranką.

—Ačiū — 
riu tamstai 
neieškoti...

-—Tamsta 
numų... Nuo 
sisakysiu —
kėlęs jos 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. •* ’ u

—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 
m poetingai 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... štai -kad ir 
šį vakarą jis ją apsaugojo, jo 
žodžiais tariant, nuo' netikėtu-i 
mų ir tuo pačiu metu jis pasie-. 
kė namus anksčiau už Albiną, 
kuris žino, kad jo laukia, ilgi-’ 
si ir rūpinasi jo žmona, jo su-i 
nelis... Savo elgesiais jis-nueina 
taip toli, kad kiti priversti rū
pintis jo žmonos apsauga. — 
Čia Milda pajuto savo krutinė
ję 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 slė-; 
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
tį... Į tuos prižadus, kuriuos pa
darė Mildai, nei į tas pareigas, 
kurios kiekvienam vyrui ir tė
vui privalomos. Ji sunkiai 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 — žengė 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 priraišioda
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 giėbį, sa
kydamas: — Labas rytelis ma
myte! Morta prašė pasakyti, 
kad jau pusryčių laikas.

(Bus- daugiau)

Apiplėšė našlę
Mrs. Jane Kenredy, 55 m., 

advokato našlei, einant namo 
5040 Wasliingiton Blvd., p’ėši- 
kas pritiko j ęs pa’stvėięė jos pi- 

lėjo atsikratyti minties apie tą į niginę 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 linksniai pasitikti naujus metus pas mus.
Prudencija ir Juozas Rachunai

AUDITORIUM TAVERN
3137 So. Halsted Street Tel. Victory 6172

DRĖGNI PLOVINIAI
UŽ 10 ŠVARU *twu 4 C SVAR.

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS 
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE 

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI 
VIRŠ TO 

i Ploviniai
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI • LIUOSI — NE SUSUKTI 

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 7^ KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY CO.
TELEFONAI: Lafayctte 9211. Priemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700

I 1 ■ ■ ■■ ■■■■!■ ...... ... .............— *.■■■■*>« V" "f

MUMS MALONU PRANEŠTI
75-KIŲ METU SUKAKTUVES

CENTLIVRE BREWERY
PABANDYKIT MUSU . .

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ” 
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ 

bauti sj Speciali 6 Mėnesių Senumo žiemos Alų šventėms pašaukit 
PULLMAN 9?00

RITZ D1ST. CO.
10411 S. Michigan Avė. J. K. Sharkey, Mgr.

Petras Pirmasis ir Katrė, kuri, iš paprastos tarnaites 
vėliau tapo cariene Katre Pirmąja. Tą veiRglą galima 
pamatyti Sonotone teatre,

Utą tas judėjimas vystosi ki
ekio j e plotmėje, tai reikia ma- 
yti, jog jis tjurės pasisekimo.

Dr. A. L. Graičunas

žejo automo 
pirkimas

Gruodžio įpėn. iki 
Wk kauntej buvo 
jk 4,753 automobiliai, 
jęrnaj tuo pačių, laiku buvo 
>arduoti 8,889 Abtomcblliąi, o 
įžpernai — 6,631 auitomobilia'i.

Bet visgi šiemet per visus 
petus daugiau automobilių par
itinta Cook kauntėj, negu ku
riais kitais metais.

Kalėdų 
parduoti 
kuomet

Anelia K. Jarusz
Physical Theyapy 

and Midwife 
6630 So. Western' 
Avė., 2nd floor
Hentiock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo* 
se ar ligoninėse,

Ofise TaL Virgiui* 0036 
ResMence Tel. BEVERLY 8244- 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGĄ* 

4157 ARCHER AVENUE 
z Ofiso valandos:

nuo 2—-4 ir nuo 6—8 vai vakait

duodu massage;8933 SOUTH CLAREMONT
■eleetnc treat- ,,„
ment ir magne- 
tję blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai,

Valandos—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

KĄ ŽMONES MANO
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 
yau 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, p&ts judėjimas 
nebuvo susijęs su gyvenimu.

Reikia turėti ga’į'voje tas fak
tas, jog kiltį kųltdros pĮ^tinėj^. 
žmogus gali tik 
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 por šmt- 
mečiūs samanotose bakūžėse gy
veną žmones buvo pavergti fi
ziškai ir dvasiškai bei visokiais 
rudais išnaudojami.

Lietuviai neišvengė to likimo. 
Per šimtmečius jie vargavo. Ne 
tik fiziškai jie buvo pavergti, 
bet ir dvasiškai. Kunigams rū
pėjo ir šiandien dar ‘ teberupi 
laikyti liaudį tamsoje ir priela- 
■uose. Mat, juo liaudis ta’mšes* 
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 piie- 
a'rais, Lietuvių tarpe ta kova 
š pradžių prasidėjo Amerikoje, 

O vėliau
Susirėmė dvi jėgos. Ir reikią 
pasakyti, 
nanomai

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 
įaisvaipaniškas judėjimas nebu
vo sistematiškai varomas. Nieko 
tad nuostabaus, kad jis ir nepri
gijo. Vėliau buvo sumanyta or
ganizuotai veikti, vienok ir čia 
pasisekiinas buvo nekoks. Vie
na, truko žmonių, o antra, pati 
alsvamanybė kažkaip buvo nuo 
gyvenimo atitraukta.

Pagaliau prieš kiek laiko vėl 
gimė sumanymas orgąnzuoti 
laisvamanius. Tačiau šį kartą 
visas reikalas jau kitaip tvarko
mas. Liko suorganizuota Lais* 
vamanių Etinės Kultūros Drau 
gija, kuri jau turi kelis sky

■ J 
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(Lietuvoje gyvuojančia' ftos rų-; 
į šies draugija. ....

Kidk galima spręsti, Lietuvo
je etinės kultūros draugija pra
deda prigyti. Pritarimas jai 
žmonėse yra gana didelis.

Amerikoje naujais pagrindais 
suorganizuotas laisvamanių ju
dėjimas irgi lyg pradeda atgy
ti. Tatai liudija,,kad ir neseniai 
įvykusi Roselande etinės kultu
os skyrių konrerencija. Tas 

faktas, kad toje konferencijoje 
iš kėlių miestų dalyvavo dele
gatai, aiškiai rodo, jog laisva
maniškas judėjimas vis dėlto 
randa pritarimo. Ir kadangi sį

Atyda!
ŠALČIO

LIGONIAI
Neleiskit “paprastam balčiui į jus 

-lįsti. Veik pirmam ženklui pasiro
džius. Mėgink M-K aukštai koncen
truota skystų vaistą Nuo šalčio, 
jatsišaldymo kosulio,- krutinės slogų' 
ir bronchiąlių erzinimų nieko nėra 
taip gero kaip M-K. Baisiosios 1918 
metų inflųenzos 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
nius, užkietėjimą, nuramins karštį ir 
atneš pagelbą nuo šalčio, persišal
dymo kosulio. Vais
tininkai parduoda 
su tikra pinigų grą
žinimo garantija.

i Įsigyk M-K šian
dien!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Ėudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDęjIMtį /l^TĄĮįlA , f

AMBULANCr..
, DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitagc Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

. ..p Tel. I.AI'AYETTE 0727

"T ' : i ^plyčios Visose1 -J X Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. II. F. C. stoties (1420 K,) — Pranešėjas 

P. ŠAL'TIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

! Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoš

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

pęrsiihetė į Lietuvą

jog pradžia* buvo neį
sunki. Neišlavinti ir

P. J. RIDIKAS
Street Boulevard 4089

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

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

UOSĘ1.ANP—CHJCAGO, IL1, 
Tel. PULLMAN 1193-827'.

ADVOKATAI

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 iki' 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone< Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Reu, 6515 So. Rockwell St.
Tėlephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avą. Tel., Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

> Pariedglį;; Utąrninkę if- Ketverge .
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optoinetrically Akių Specialistas

A. Montvid. M. D
West Town State Bank BP'-K- 

2400 WĘST MADISON STREĘT 
Vai. 4 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Sefeley 7330
Namų telefonas Brunsvridk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. pup 2 iki t y. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais , ir

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

1300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

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

Ofiso Tel.« Boulevard 7820 
Namu Tel-: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS

* \ OfisaiOr Rezidencija >*>*

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 P ros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

gtoslogų (uakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

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

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

glaudžius ryšius palaikyti ir su

; I. J. ZOLP Phone Boul. .5203
1646 West 46th Street < Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
748 Wesl 18th Street phone Monroe 3377

Yards 1139
Phone Yards 1138

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica. Avenue

LACHAWICZ IR SENUS
2314 West 23jęd place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 4?-44 Ęast >08tĮi Street Tel. fullman H70
.i » į;, 1 r« • " j»i» •«„,! f ....... .i,.į .. i «l   

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS
4704 S o, Western Avė. . Phone Virgin i a 0883

‘ 1    .T-——........................ ■"      ,  Į..,...... , M...   

J. LIELEVIčIUS
4348. Scv Califoimia Avcnue 

i^jRwwiii>u..................IV*1"1 ......... .  i ............■■■■'■ ...... .... ..  n

. .A- MASALSKIS .
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Phone Lafayette 3572

A. PETKUS
6834 Sb. Western Avė. Phone Grovehill 0142

South 49t!i?JGourt CĮicero . Phone Cicero 2109

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas 'Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
' GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
f Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122 -

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: .nuo 1—3 ir 7—8

; Sefedomis ir nedžl. pagal sutarti 
Rez. 0631 So. California A venų e 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso vąląndos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis nagai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel Kenwood 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tro.5 prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7J10 vai. vakaro

TeL CanaĮ 3110 
"Rezidencijos telefonai: 

Superior 8454 ar Central 7464

1034

Dr. Charles Segal
< OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo . ,
vjJ. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dienų. .

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

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

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

Garsinkites “N-nose”
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CLEVELANDO OHIO ŽINIOS
V- _________ _ .......

SĖKMINGOS PRAKALOS.
CIALISTŲ KUOPOS ORGANIZAVIMĄ.

KALBAMA APIE SO- 
“ ---, — DIDE

LIS AČIŪ. — ŽADA CLEVELANDE APSIGYVEN
TI KLIMIENĖ. — LŪŠNŲ NAIKINIMO KLAUSI
MAS.

Prakalboms praėjus
Clevelande pažangieji lietu

viai pradėjo sueiti į 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 
prasidės apie antrą valandą po
piet. Ir apie tą laiką žmonių 
prisirinko pilna svetainė. Tikrai 
labai seniai tiek daug žmonių 
bebuvo prakalbose dalyvavę. Y- 
pačiai per paskutinius kelerius 
metus. Atrodo, kad clevelandie- 
čins labiausiai sutraukė P. Gri
gaitis, kuris labai retai čia t3- 
atsila'nko.

i

Susirinkimą atidarė ir tvarką 
visą laiką vedė S. Mažanskas, 
darbštus vietos veikėjas ir kon
greso vice-pirmininkas. 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 ir 
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’ piuzika- 
liška programa. Dainavo visų 
clevelandiečių mėgiamas daini
ninkas Julius Krasnickas ir p-

[ACME-NAUJIBNŲ Foto]
F?. K. Burlew, kurį preziden
tas Roosevelt nominavo pir
muoju padėjėju vidau’s . rei
kalų sekretoriaus. Jis užims 
vietų mirusiojo Theodore A. 
Vai terš.

lė Sofija Kučinskaite. Abu dai
nininkai yra' labai populiarus 
tarp clevelandiečių ir dažnai da
lyvauja įvairiuose parengimuo-. 
se. Kaip ir paprastai, jie tiek 
publikai patiko, kad net nuo 
scenos 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 ryšiam 
su Lietuvos reikalais, šiandien 
pasaulio situacija yra’ tokia, jog

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS
Ketvirtadienį ir Penktadieni — Gruodžio 30 ir 31 dd

BIG HIT

MILTAI
241Z sv. 7Qp • 5 sv. <qc/2 m a iš. fww mais. I

Table Charm G.
(Pilnu Grudų)
CORN 2 N.“„i 25c
Ark Special

Spinach
2 No. 2’A OCp 

kenai

B.

Universal Fancy

Žirniai ir Morkos.
Universal Fancy Select

Sugar žirniai

2

Selkirk Bartlett

GRUŠIOS
Mugget
APRICOTS
volano
PYČĖS

ADAM’S APPLE
APPLE SAUCE

STOOP’S FANCY
TOMATO JUICE

3 No. 2 kenai 25 c

No. 2 J>7p 
kenai <- ■ V

2 No 2 27ekenai fc ■ v

WILSON’S TYRUS PAKAI

Taukią
2 i sv. pakai 21c

^illsbury Pancake
Miltai 2 1% sv. 

pak.

No. 1 
kenai

No. 1 
kenai

No. 1 
kenai

25c

25c
UNIVERSAL 
(Country Gentleman)

CORN 2 gi,
UNIVERSAL

Tomatoes
2 No. 2% O7 p

kenai E f V

Milkas
3 aukšti kenai 21c

UG HIT
lomatoes
UG HIT
E. J. Žirniai

UNIVERSAL 
CARNATION 
BORDEN’S 
PET

No. 2 07^ 
kenai ■ **

No. 2 . *>7f* 
kenai ■ **

Universal Pancake
Syrup
Kellogg’s
Corn Flakes
Kellogg’s Pep

2 22 unc. 
džar.

Universal

19c Catsup
UNIVERSAL (PUSĖS)

PYČĖS •19c
3 maž pak OOa 

ar 2 did. pak.

2 r^.23c
2 1®°. size 100rurox 2 as.

Super Suds 
Octagon Chips 
Crystal White 
Toilet Soap

.*■ ...... '—

(red) 
ębox) ,

unc. būt. 25^2 14
2 8 unc. būt. 190

3 8 unc. OCp 
kenai C U U

PAUL SCHULZE BISCUIT CO..

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

Sunkist Grandžiai 
q reg. -Sunkist Grandžiai 

>8®^ 1 Jonathan Obuoliai 
size loC puikųs Obuoliai

4 už 170 Head Lettuce

(176) tUz. 290
(216) tuz. 20'0

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

negalima kalbėti apie vieną ko
kią valstybę, nepalietus kilų.

Apibudino Lietuvos praeitį: 
kaip karo metų Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, kokiais pa* 
grindąis ji tvarkosi ir kokia vaiz
džia yra dabar. Nurodė kąlbe-, 
tojas, kodėl Lietuvai įturėti dė- | 
mokratišką santvarką y ta’tie
sioginis išrokavinras. 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
tojas," y ra vien tik tuščias pasi
gyrimas. Lietuvoje ' padarytas 
progresas nėra jo’kis Smetonos 
nuopelnas. Per tą laiką i? visas 
pasaulis padare 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 žmonės 
turėtų daug’au laisves.

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

4

Kalbama apie socialistų 
kuopos steigimą 

■ ’ l 'Dar Grigaitis nebuvo išvažia
vęs, o jau daugelis pradėjo kal
bėti apie’ 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, Jog tas suma
nymas netrukus ir pus įgyven
dintas. šiaip ar taįp, o pas mus 
tokių žmonių, kurtė socialisti
niam judėjimui praaria, yra pu
sėtinai, daugi ai;. • r-

Grįžtant prię( prakalbų tenka 
pasakyti, jog jos ' visais atžvil
giais pasisekė. Išlaidoms pa
dengti buvo surinkta apie aš
tuoniolika doleriui

šia proga noriu tarti didelį a- 
čiu salės direktoriams, nes jie 
rengėjams buvo’ tikrai draugiš
ki. Mat, direktoriai daugiausia, 
yra' pažangus žmones, tad ir į šį* 
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 siurpriza’s.

Sveikinu
šio skyriaus vardu sveikinu 

visus - “Naujienų’’ bendradar
bius; 'visą štabą ir visus savo 
kolonijos lietuvius, kuriuos tik 
galiu pasiekti. Sveikinu ir lin
kiu linksnių 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 
Grigute-Klimienė, kuri iš pro
fesijos yra’ slauge.

P-ia Klimiene yra kilusi iš 
Clevelando. Kiek teko patirti, 
netrukus ji rengiasi Philadelphi- 
ją apleisti 
Velande.

ir- apsigyventi Cle-

prisidėtų su a'štuoniais milijo' ‘ 1- griautųjų lūšnų .vietoje butų 
bais. Tie pinigai butų, sunaudo- statomi nauji ir moderniški na

mai.ti Viešiėnlsiems darbams. Bū
tent, nugrio'ylmui lūšnų. Nu-

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSEUO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

jonas Jarus

VEIKATA
7

NATHAN KANTER

Mutual Liąror Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801

Reikia vieno milijono 
dolerių

Jei Clevelando miesto valdžią 
galėtų sukelti vieną milijoną do
lerių, tai tąsyk federalė valdžia

M. BERTASH
Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurants aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Pirkite savo apielinkes

Užsilaikyk 
su 

MALVAZ

Ir Grožis 
populiarumas) 

eina ranka rankoj
Kaip daug 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. Pradėk šiandien savo natūralų 
gyvumą budavoti. MALVAZ teikia atsakan
čius, maitinančius elementus spalvos ir vi
taminų formoje — tai populiarus budavoto- 
jus — r  1—’* —  1 mėgiamas tų, kurie yra nusilpę ir leng 

vai pavargsta —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 grąžinama už tuftčluH

12 butelių kartonas — $1.40 
25c grąžinama už , tufičhiH 

MALVAZ daro Monarch Beer
aludariai

DIDELES NAUDOS NAUJŲ METŲ I 
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 V

Gruodžio 31, 1937 Pearson’s Hali
East Main St., St. Charles, III. t 

Pradžia 8 vai. vak. įėjimas ,35c.

NAUJŲ METU SUTIKTUVIŲ PARŪ Į 
įvyksta gruodžio 31 dieną \ ['

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

visi linksminsimės 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 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

rha 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.
“NAtJJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.
' ..............................         'ii.... ... ... . ......................... į................. ..... ■■■.... ................. .......................

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

, Čia prisiiinčiu $.............. už “NAUJĄJĄ. GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas
Numeris ir gatve 
Miestas ir valstij;

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam į 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. Halsted 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 gatvės 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.

. (APDRAUDA) 
r \

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagių 
langų 

gyvasties
gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

Full-flavored

—perfect 
for cookingl

full-flavored richnesfl that makee 
it perfect tek sandviches. And for 
cooked dishea you can depend on 
thia American Cheese to mėlt

Garsinkitės “N-nose
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' NAUJIENOS
The Lithuaatau Daily Nsws 

Publishad Daily Except Snnday by 
rhe Lithuanian News Pub, Co., Ine

1789 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per yaar in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50

,75

.. 8c
18c

Nauja Airijos konstitucija

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

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

Chicago)* — paltą:
Metams__________________
Pusei metų ,-----------------------
Trims mėnesiams__________
Dviem menesiams_______
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojui;
Viena kopija
Savaitei ____ _
Menesiui 75^

Suvienytose Valstijose, ne ChicgfoJ, 
paltu: /

Metams 85JM)
' Pusei metų r^Ų»sr*jM****f^fo*rae**M^***«**ts 2,75

Trims menesiams 1,50
Dviem mėnesiams - ----------   1.00
Vienam minėsiu! .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos*
(Atpiginta)

Metams 18.00
Pusei metų 4.00
Trims menesiams - -------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney

Orderiu kartu su užsakymu.*

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

Pagal naująją konstituciją Airija turės prezidentą, 
renkamą visuotinu balsavimu 7 metams, ir parlamentą, 
susidedantį iš dvejų rūmų — atstovų buto ir senato. De 
Valera buvo senatą panaikinęs. *

Bendrai galima pasakyti, kad Airija padarė dar 
vieną žinksnį tolyn nuo Anglijos, į visišką nepriklau
somybę.

Apžvalga
T" i"ii-iii

Am. lietuviai kunigai nutarė boikotuoti 
Lietuvos valdžią

STAUNAS DARO TAIKĄ Stl 
KAZOKAIS IR BUOŽĖMIS

Į “Naujienų” Redakcijos rankas pateko Kunigų 
Vienybės aplinkraštis, kuriame visiems lietuviams kuni
gams Amerikoje patariama nutraukti bendradarbiavi
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, kuri jai pri
taria.”

/ ' •

Toliaus tas aplinkraštis šaukia “gerbiamus konfrat- 
rus” (t. y. kunigus) tuojaus pradėti steigti “bendrą ka
talikų frontą”. (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 klerikalizmas- 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-l 

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

Tai yra be galo rimtas žinksnis. Tokiame milžiniš
kame ęlidnriestyje, kaip Paryžius, sustabdyti komunika
ciją ir elektrikos jėgą, atimti gyventojams šviesą ir van
denį reiškia ne tik milionams žmonių užtraukti didžiau
sių nepatogumų, bet ir pastatyti i 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 streikui sulaužyti! t •

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

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

šis konfliktas tarpe valdžios ir darbininkų unijų 
gali iššaukti aštrų valdžios krizį ir suardyti “liaudies 
frontą”.

Ką reiškia tie nepasiliatijami 
senųjų bolševikų ‘sušaudymai 
Sovietų Sąjungoje?

Šitą klausimą nušivečia bu
vęs SSRS pasiuntinys Atėnuo
se (Graikijoje), Aleksandr Bar
iniu, kuris neseniai buvo at
šauktas iš Atėnų, bet atsisakė 
grižitį Maskvon, bijodamas dėl 
savo gyvasties, ir apsigyveno 
Paryžiuje. Jisai tarnavo sovie
tų diplomatijoje per 19 metų. ' 

Gruodžio 25 a. Aleksandras 
Barmin pasiuntę iš Paryžiaus 
Amerikos spaudai tokį prane
šimą; ; ' '

Tarpe tų, kurie buvo sušau
dyti Maskvoje pėręitą savaitę 
kartu su Leonu M. Karachanu I . . ' , f

ir Avelis Jenukidze, buvo Bo- 
ris šeboldajev ir Vitalij Larin,' 
abu Komunistų partijos cent- 
ralinio komiteto nariai.

Jų vardai beveik nėra žino
mi užsienyje ir net už Kauka
zo ribų, kur juodu buvo valdo
vai, vienas kaip partijos sekre
torius, antras kaip Sovietų pre
zidentas. Bet šitie du! ąstnens 
buvo nepapra^taiHgerai žinomi 
tenai ir jų dviejų nubaudimas 
mirtim, gal būt, turi daugiau 
reikšmės, negu sušaudymas tų, 
kurie buvo pagarsėję pasauly
je. Nes šitos ekzekucijos rodo 
Stalino politikos kryptį; jos 
rodo, kur veda visa tai, kas iki 
šiol dėjosi.

Per paskutinius kelis mene
sius daugelis partijos sekreto
rių ir Sovietų prezidentų buvo 
pašalinti, bet juodu buvo pir
mutiniai paskirti sušaudymui, 

[Kodėl?
šeboldajev
šeboldajev buvo gydytojo su- 

nūs, 42 metą amžiaus. Jisai bu
vo bolševikų partijos bary s jau 
1914 m., ir pilietinio karo me
tu Kaukaze jisai buvo sunkiai 
sužeistas. Paskui, 1932 ir 1983 
metais, jisai turėjo vietą vak 
džioje ir griežtu pasiryžimu 
slopino kontr-revoliueinį judėji
mą kazokų ‘stanicose (kaimuo
se), kurie buvo priešingi kolek
tyvizacijai. Jisai buvo neapken
čiamas vietinių gyventojų, ka- 

|dangi jisai energingai, gal būt 
net per aštriai, vykino įsaky
mus ir politiką, diktuojamą Ma
skvoje. Tai buvo tuomet Stali
no politika*.

šeboldajev koks buvo, toks 
ir paliko.- Jisai išdeportayo į Si
birą ištisus pasiturinčiųjų ka
zokų kaimus, kur jįe buvo pri
versti dirbti prie geležinkelių 
tiesimo' ir kanalų karimo. Bet 
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. 
StąTinas negalėjo parinkti ge
resnio budo parodyti' kad jo 
politika visiškai pasikeitė ir 
kad jisai nukirto visas šaknis, 
rišančias jį su jo komunistine 
praeitimi. ' • ,

Antra auka taikai su 
buožėmis z

kazokų rykštė

Larinas buvo dešinioji šebol

mokėjo savo 'galva už Stalino 
minties ■ pasikeitimą, ir dabar 
yra aišku tai, kas nebuvo aiš
ku iki šiol, kad ntio šio laiko 
Maskvos diktatorius rems sa
vo galią turtingųjų valstiečių 
kliasa, taip vadinamais milioni- 
niais kolchozais (kolektyviais 
ūkiais) derlingiausiuose distrik- 
tuosej greičiausia su skriauda 
miestų darbininkams. Atrodo, 
lyg kad istorijos ratas tapo už
baigtas ir kad Rusija vėl su
grįžo į tuos laikus, kada vieš
patavo carai su kazokų gvardi-

Jau ir šiandie ūkininkas, ku
ris gauna savo dalį kolektyvia
me ūkyje ir turi du akru nuo
savos žemės su gyvuliais ir ga
li tą nuosavybę kaip tinkamas 
naudoti, yra labiausia patenkin
tas asmuo, bent turtingosiose 
agrikultūros srityse, Šoyieitų 
Sąjungoje, Jisai gauna savo da
lį produktų ir pinigų iš kolek- 
tyvio ūkio po to, kai javus nu
perka valstybe. Dažnai jisai ga
li žymią dalį tų produktų par
duoti atviroj b rinkoje, o kainos 

i į [ * ■

yra ahkštoSV nes ir valstybės 
farmų produktai; kurie yra par
duodami vaiš’tybės krautuvėse, 
yra brangus! Tuo pačiu laiku 
ūkininkas dar turi sau ir par
davimui daržoves ir kitokius 
produktus nuo savo privatinės 
žemės, kurioje jisai laiko kiau
lę, karvę ir) vištas.
.• ! , l ■

Tik-ką praėjusioje . rinkimų 
kampanijoje partijos sekreto
rius Maskvoje, norėdamas pa
sigirti žmonių gerove po Stali
no valdžia, patiekė skaitlines, 
kurios rodo, i kad prieš revoliu
ciją Rusijos ūkininkas gauda
vo nuo 16 iki 20 pūdų kviečių, 
nuo 13 iki 15 pūdų avižų ir puo 
80 iki 100 pūdų bulvių. Kviečių 
jam užtekdavo tiktai iki Kalė
dų. Tuose pačiuose sodžiuose 
dabar kolchozininkas (kolekty- 
vio .ūkio narys) gauna viduti
niškai 240 pūdų kviečių, 1,200 
pūdą bulvių, 470 pūdų daržo
vių, 200 pūdų, runkelių ir 3,150 
rublių pinigų, kaip savo dalį iš 
kolektyvio ūkio produktų, ne
skaitant naudos, kurią jam duo
da jo privatipis žemės sklypas.

Darbininkai vos išsimaitina
Ūkininkų atžvilgiu tai gerai, 

bet pramones darbininkų padė
tis nepagerėjo nėkiek, nes ūkio 
produktų kainos kaip buvo 
aukštos, taip iu tebėra. Lengvo
joje pramoriėjė vidutinis darbi
ninko uždarbįs pąr metus yra 
2,593 rubliai, sunkiojoje pra
monėje — 3,700 rubliu, šitų 
skaitlinių, negalima pervesti , 
dolerius. Jas galima suprasti, 
tiktai atsižvelgiant i kiek 
maisto, kurį už tuos pinigus 
galima nupirkti. Mėsa kaštuoja 
nuo 6 iki 7 rublių už kilogra
mą, balta duona du rublius, 
sviestas nuo, T4 iki 15 rublių, 
juoda duona 90 kapeikų.

. Tai reiškia', kad išlavintas 
darbininkas, kuris Rusijoje gau
na 310 rublių nėr mėnesį, su 
šeima iš kėturią 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 Jalį savo uždarbio

darbininkas ir jo šeima šiaip 
taip pavalgytų, jisai turi išleis
ti 90 nUošimčią savo algos vien 
tik maistui.
t 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 demoralizuo
ja. Trečia priežastis ta, kad iš 
užsienio pargabentos pirmosios 
“piatilietkos” 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 
;ai, žinoma', nereiškia, kad te
nai yra koks nors organizuotas 
sabotažas arba “trockizmas” 
<aip kad sako valdžia kiekvie
ną kartą, kai įvyksta nelaimė 
ant geležinkelio arba dirbtuvė
je, ir tariamieji “s^botažnikai’’ 
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 biurokratą 
kliasa. Darbininkai jau yra nu
sivylę savo tariamuoju dalyva
vimu suvalstybintoje pramonė
je. Ūkininkai reikalauja dau
giau pramonės produktų, ku
riuos j iė gą'lėtų pirkti savo su- 
tadpomiš. Ddrbininkai reikalau
ja daugiau pinigų maistui, rū
bams ir gyvenimo patogumams. 
Tie reikalavimai toliaus darysis 
vis garsesni ir garsesni.

Ką gi darys Stalinas?
Ūkininkų ir darbininkų judė

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

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
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 nepasotinamas galios troški
mas neša vaisius.

t .. -................ ~‘t ....... .... i

Lietuvos ūkiškais reikalais
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

■ „(Tęsinys)
Lietuvos masinis vartotojas 

vengia degtuką pirkęs, nes jam 
jie brangu, eina^ 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. Nema'nykite, 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 įtodėl, kad 
jo kišenės džiova serga. Tuose 
restoranuose taip pat dažniau
siai 
ma, 
kiti 
štai 
mo

Jos 
va-

dajevo ranka. Jisai taip pat už- šitaip svarbiam produktui. Kad I *

Nuteistas kalejiman 
už neatsargų 
važiavimų

Saugumo' teisme teisėjas 
Braude 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.

ne lietuviška preke 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 pramones 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 įmesto 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. Tarnautojų ir direktorių čia 
dirbo viso 77 ir jiems per me
tus išmokėta 324,000' litai, arba 
kiekvienam 4,280 litų. Turėsime 
galvoje, kad čia tarnautojų skai
čius labai mažulis, ir jie gauna 
mažas algas, tai ir čia direkto
riai gerus atlyginimus turėjo.

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 jaunute Lietuvos cukraus 
pramonė. Joje stambiais. savo 
kapitalais veikia pati valstybe. 
Darbas čia 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' 550,90( 
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. Lietuvoj; 
cukraus kaina palyginamai auk 
stoka, todėl cukraus vartojimai 
yra visai mažas, jis žymiai ma 
žesnis, negu kituose kraštuose 
Čia paminėjau tik kelis pavyz 
džius, jų butų galima privcst 
daugybes. Juk visi šitie reiški 
niai nė 
Lietuvos 
tikrieji 
tramdo 
gyvenimą. Bet jei Lietuvos u 
kis, nepaisant į šiokius stafc 
džius, vis dėlto daro pažangi 
tai pigu įsivaizduoti, kiek Lk 
tuvoje yra kūrybiškų pajėgi 
kurios ir tokiose skaudžiose gj 
venimo sąlygose vis dėlto sug< 
ba savame krašte ukj kelti.

Stabdžiai
Dar lengviau spėlioti, koki 

pašėlusiu tempu eitų ir kiltų v 
sas Lietuvos ūkiškas gyvepima 
jei šie stabdžiai bent dalini 
pranyktų!

Tai kaip matote, Lietuve 
krašto ūkiškojo gyvenimo va 
ruotojams čia netenka prįska 
tyti kažkokius nuopelnus, k'a 
buk dėl jų sumanumo ir apsut 
rūmo ūkiškame gyvenime esi 
ma pažangos. Šioji pažanga rei, 
kiasi tik per skausmus, čia dai 
giausia' nuopelnų tenka tam pi 
kam ūkininkui sermėgiui, kur 
turi neišpasakytai kietą sprai 
dą ir daug gali pakelti. Bet j 
nuo jo pečių tą dieną iš dieni 
nešamą naštą bent kiek sumi 
žinti, mes šiandien ūkiško g; 
venimo visai kita vaizdą tur 
tume!

Lietuvos restoranuose dide 
apyvartą darytų ne tik kitatai 
čiai, bet tikri krašto šeimini] 
kai čia nuo kasdieninių sa^ 
vargų ir rūpesčių ateitų ats 
kvėpti, pailsėti ir pasilinksmii 

*ti.
Tuose restoranuose dabar gi 

dėsite svetimas dainuškas da 
nuo jant ir svetimą kalbą, n< 
tasai svetimšalis ir kitataut 
nemėgsta tas, kas yra lietuvi 
ka'. Ir ne tėl to j: s nemegs t 
kad kas lietuviška, tai jau yi 
menka, bet tik todėl, kad j 
nenori, kad lietuvystės dvas 
visame plistų, nes tuomet ja 
Lietuvoje nebūtų kas veikti, m 
tikras šio krašto šeimininkas v 
šame šeimininkautų. Jis norėt 
jis reikalautų, kad lietuvis a 
tįstas savo gabumus vystytų 
jam džiaugsmo ir linksmybė 
teiktų.

O dabar tuose restoranuoi 
veik išimtinai iš kitur atvyl 
dvasios nususėliai gyvenimo i 
čiulpti čia savo šposus krečia i 
krečia juos nevykusiai, nešk; 
ningai, bet jiems tasai k i tatai 
tis ar svetimšalis ploja, jis pl< 
ja, nes žino, ką jis dato.

—H. 1
(GALAS) '

kiek neprisideda pri 
ūkio kėlimo. Tai. yr 
stabdžiai, kurie til 
visą Lietuvos ukišk

Skelbimai Naujienose 
'juoda naudą dėlto, 
’'qd nnčin<s Naujienos 
vra naudingos.

I
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Reikia Ir Sayęs Neužmiršti
Jei ne. Gilienė... ’

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.

Kaimynė 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 turėjusi 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? 
Butų dėlto gerai. Net duonos
namie nepaliko ir rami! 0 kiek maloniai pagelbėjo jai su na-

Rašo Pr. Lapienė

dažnai išeina kur! Visokį 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. 

t

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 nesiskirbino ne vienam 
į pagalbą. Ji mąstė — Kas gi 
būt buvę, jei aš kaip Gilienė 
bučiau pasielgusi?

Rytą ji gulėjo ilgiau. Ji ne
nunešė Alytei kavos į gulia- 
mąjį, nepadavė sunui kojinių. 
0 kuomet vienas ir kitas krei- 
pėsi j 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
ką pirktum. Kur pirmiau pir
kai apatinė man nepatinka, ko
jinės negražios spalvos. Aš pa
ti susipirksiu.

Žilienė grįžtelėjo — Ne, duk- 
reį ne tau pirksiu, šį kart aš 
sau pirksitfos. 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 nu4- 
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 
Mikūtaičius 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 puošias.

— 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. 
Reiškia su gyvenimu eini.

Gyvenimas staiga jai. paki
tėjo. Ji jaute dau4g artimesnius 
vaikus jai esant, gražų žodelį 
ištarė vyras. Dabar ir duktė

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

. _ Y- • MOTERŲ SKYRIUS.

LIETUVOS PRAEI 
TIES MOTERŲ 

’ SILUETAI

auka,
ALDONA

Politinių kombinacijų 
pasiaukojanti lyg gailestingoji
dvasia,—šimtmečius vėliau, nuo 
Karalienės Mortos laikų, išky
la' 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 ru4sai, ir lenkai, ir kryžiuo
čiai. Jie puola ir naikina tai
kingas Gedimino veiklos vai
sius. Didysis kunigaikštis j ieško 
sąjungininkų prieš aršiausią 
savo priešą—kryžiuočius,—ir 
randa jį Vladislovo Volektėlės 
(Lokietek asmeny, kurį kry
žiuočiai tąip 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 
vės nebuvo laimingos, 
vedžiai ėjo vos 16-17
Kazimieras netrukus pagarsė 
jo savo skandalingais 
sais su garsia gražuole, 
vos žydaite, ir kitomis.

Sąjunga su Lietuva,
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 sieb 
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 Kazimiero, 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 srdrutę, 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.;

jungtu-
Jauna- 
metus

nebuvo

mų ruoša. Visi lankėsi į pra
mogas. Rodosi nauja Jaimė į 
namus apsilankė. Žilienė lai
minga šypsojo: Kad ne tas iš
važiavimas, kad ne Giliepė, — 
kas žin kuo mano gyvenimas 
butų, užsibaigęs.
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Kaip Moterys Įgijo Mokslo Teises
Rašo Dr. Johanm Baltrušaitienė

Y ' /! ’—-—
(jTęsinys)

(šio straipšriio pirma dalis tilpo 
“Moterų Skyriaus” Kalėdiniam 
numeryje). : . i

Semitai
Semitais (žydai) moterei pri

pažino svarbią vietą gyvenime, 
kaipo taupytojai darbščiai, su- 
ga’biai 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, i

Laikui slenkant,, gyvenimo 
aplinkybėms pąšikeitus, tapo su
siaurintos mųferų teisės.

Dabar, vail$ąi seka tėvo, ne 
motinos, giminystę; moterei pa
likta tiktai tikybiniai ir siauri 
šeimos rei'Jcąį^j,

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

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

Atsižymėjusių žydžių visgi

i 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, 
0ad reikėjo karams vyrų. ,

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. Simus lankė mokslus; 
vyrai buvo kariai ir karininkai.

(Bus daugiau)
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Karvės 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 
skrandy je>, riebumai erzina 
skrandžio sieneles, kas verčia 
kūdikį vemti.

Karvės pienas turi 4% cuk
raus —- motinos pienas 7%. 
Cukruš yra Ikuras, kuris gami
na šilumą it duoda jėgą. Kū
dikis turi naudoti gan daug 
cukraus, jei bent viduriai butų 
liuosį. • z

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 
(ceręals), 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, mineralai fos- buvo minėta pre krutu maiti- 
foras ir kalkės piene bus ge
riau sunaudojami kūno nau-

dai. Kalkės ir fosforas yra bū
tinai reikalingi augančiam kū
dikiui, kad ♦ palaikyti dantis, 
kaulus ir kūno narvelius svei
kai. Pienas netik turi druskos, 
bet jame randasi jodo. Di
džiausią dalį pieno, karvės 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 cukraus arba 
dextrose-maltose cukraus nuo 
1 iki 2 šaukštų. Daugiausiai 
naudojama paprasto cukraus, 
todėl-kad pigiausis ir saldesnis 
už kitus cukrus.

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-čiatne mėnesyje — prie 
pieniško valgio galima dadėti 
cream of wheat, farinos, oal- 
meal, taip panašiai, kaip prie 
kūdikio maitinimo krūtimi.
meat, taip panaši
kūdikio maitini
Duodama kitų valgių taip kaip

nimo.
(Bus daugiau)
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KINO TEATRAS I
(MOVIES) |
“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 l^iką 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.

“Tovarlshch”
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 kaž
kuriom išvadom, tačiau imant 
viską bendrai, - veikalas 
smagaus pasitenkinimo, 
tykit. Dabar vaidinama 
WLN TEATRE.

teikia
Ma- 

SEL-

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 tą ma
tai ir jauti būdamas jos drau
gijoj. Mes ne 'vjsos galime bū
ti 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 daūgiaus domės į save ir 
į gyvenimą apie mus.

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

Grožis nesusideda vien įtik iš 
gražaus veido ir brangių apre- 
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.

V.ll.lltlIllilIlIlIlIlUIIIIIIIKIIIIUIIIIIItlIlIlIlIHIKIIIIIIIIHtltn.J
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I LIETUVOS MOTE-1
I RŲ VEIKLA Į

V. Byanskiene.
ftiiiiiiuiiiitiiKiiiiiiiuiiiiiiiiuiHamiiiiiuHiiiiliaKitiiiiiiiildt

Lietuviu 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 momento 
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, Įsigykit 
Grąžų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito Naujienas, gali įsigy
ti gražų sidabrinį sd.ą €ėl šešių 
arba aštuonių asmenų už 6 ku
ponus ir mažą primokėsimą. Si
dabras yna pagamintas geriau
sios ir garsiausios RODGIERS 
firmos. Atidžiai perskaitykit 
apgarsinimą, kuris kasdien tel- 
?a Naujienose. —N.

,, ■ .... f. i .............

Mėsos Taryba šią savai
tę Šeimininkėms 
Rekomenduoja

Rūkytas kumpis. Kumpis y- 
patingai 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- 
sit “rolled” arba paprastą stei- 
ką, kurį galit iškepti ir paduo
ti su daržovėm ir bulvėm.
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Ber Naujiems Metams

Diena Iš Dienos

SPECIALUS

ŠmotųBarniškis

(Skelb.)

TIKTAI Už

Parsiduoda Saugioji

Setas
72 gabalus dėl 12

Su 6 Kunnnai

DIRECTORY
RASAS

• FOTOGRAFAS
(Skelb.)

MINKŠTOS VASARINĖS DEŠRELĖS

viskas

RESTAURANTAI0XYD0L Didelis2 maži 17c

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas.

Miestas Valstija

Kuopono Nr. 15 Gruodžio 30 d

kos- 
apie

Biblijos Paskaita
Detroit, Michigan

Corner 
užkan-

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

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

“Faun”
Design
Gražus

LIGONINES— 
HOSPITALS

Gayo 
Perskiras

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

Naujiems Metams 
Sutikti ParėsAčiū “Naujienoms

Tariu daugelį ačiū” i 
žią Kalėdų dovanų —

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Edwin Stanesly, 32 
seph'ne Young, 25

Henry Mesewicz, 21
len Gricius, 21

James Vasilion, 22, 
geline Granowski, 20

INTERNATIONAL 
Wine & Liquor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav. 
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 ' 
CHICAGO, ILL.

PALAGUI PAGELBA CEi
LIGONINĖJE ...... .......... .

PALAGO PAGELBA $O|
NAMIE už ,..........   fc’

EKZAMINAVIMAS C
OFISE _______ ___________
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S6. Kedzie Avenue 
Tel. Lavndale 5727.

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

Simano Daukanto Draugijos metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, saus o 2 dienų, 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

Lietuvių Dem. League of Cook Coūnty šaukia svarbų susirin
kimų gruodžio 30 d. 8 v. v., Marąuette 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.

Namuose jau 
kaip sutikti 

Renkasi pavieniai 
renkasi ir 

bet maistas

• 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 darbo

• 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 te
ma apie “Avis ir Ožius”.

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

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
ALFABETO 

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

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

Sutikite Naujus 
1938 Metus 

Su Pirmyn Choro Jaunuoliais 
Masonic Temple, 64th ir Green 

PIRMYN FONDO > 
1938 METŲ SUTIKTUVĖSE 

75c Bilietas
Vakarienė—Puikus Programas 

—šokiai

DAILY
BUSINESS

David Wensel, 2 
nice Brazeau, 24,

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Lillian Mitchell nuo* Albert
Mitchell

Marie Prokes nuo Louis Pro-

1914 c
sv. 35c 
sv. 24c

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 
upturės tos avys. Rengia ir 
kviečia Biblijos . Tyrinėtojai. 
Įžanga veltui. Rinkliavos ne-

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

!MIDWEST” PUIKIAUSIA SPICED HAM
INDORSED”~MINGE”HAM ......................

vaistinėje Mrs. Marie O’Don 
heli/30 m., 5832 Coftland St. 
motiną 4 vaikų.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

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.

• 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 pa'mišęs ir nenorys 
būti išgabentas į beprotnamį.

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. /

i

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

Skusienė ruošiasi 
vykti j Floridą

ATLANTIC. — Gerai 
mo biznieriaus J. Skuso 
na Petronėlė, 4816 So. 
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.

Rep. B.

iz gra 
plunks

Su geriautsiais linkėjimais, 
V. černauskas, 

236 N. English Avė.
Springfield, I

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.

Senieji, 1937 metai jau eina 
prie pabaigos, 
rengiami planai 
naujuosius 
žmonės į burius, 
draugijos, bet maistas, nėra 
abejonės, užims čia sau svar
biausią vietą.

Kad užsitikrinti tų susirin
kimų gerąsias pasekmes, mhi- 
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 skelbimų, persiskai- 
tykite jį atidžiai, nes tai daug 
jums padės prekes susipirkti ir 
santaupų pasidaryti.

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

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

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

• Telefonas CANAL 9585

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

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

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

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fSrrpened) .................  tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Virš 25 metai kai 
Bizny

I BRIDGEPORT. — Plačiai ži- 
nomam biznieriui, K. Beinarau- 
skui, kurs užlaiko didelę bu- 
černę ir grosernę adresu* 3301 
So. Emerald Avė., jau virė 25

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

Norint įsigyti 
kuponų paeiliui 
setų, ar dėžę — 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75. < •

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

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI ' 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotu

Pečiai ant gaso, anglių arba 
aliejaus.

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

tos naujam 1938 metų 
staktų

Oil Heaters, vertes $75.00 už
$29.00

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

TORIŲ
Lengvus Išmokėjimai

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

Tel. Blvd. 7010
Transliuojamas gružus progra

mas WCFL-970 kil. Nedaliomis 
7:30 vakare

žino
žmo- metai kai bizny. Vadinas, jau 

Went- 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.

Aukštos Rūšies—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
Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS
■F** Sidabro Setai

Tiktai po 99^
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

GERIAUSI LINKĖJIMAI f

Linksmų Naujų Metų
ŠIS SPECIALIS IŠPARDAVIMAS GEROS KOKYBĖS r MAISTO 

PADĖS JUMS SELEBRUOTI ŠVENTE^ 
—IŠPARDAVIMAS KETVERGE ir PĖTN., GRUODŽIO 30-31

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam 

. Žmogui

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Ge“rkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik i 
.avemus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus t&- 
vernams orderius pa
du n čiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labeli

“SUNKIST” GRANDŽIAI Dideli 176 dydžio . .........  Ttiz. 27c
TEXAS GRAPEĖRUIT Besėkliai Didelio dydžio / 6 už 25c
JONATHAN~OBUOLIAI 5~šv72QČ 
SMOKED SHANKLESS
CALIHAMS, Nuo 4 iki 6 sv'

DYKAI — STIKLO KEIKSAMS LĖKŠTĖ SU
Super Suds DidPaWišynas

“OCTAGON” TOILETUI MUILAS .... .............. 3 už 14c
~()TTXGONn-SOAp_CIIIPS ....... ......... Didelispak” 19c
“KEN-CBLATION,~ŠUNŲ"'MAISTAS L.:.”. "3~kenai”25c

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

— VBA

“MIDVVEST” Puikiausios importuotos Sardinkos ....... 2 kenai F9c
“Midwest” GALIF. SARDINES, pailgos dėž, 2 už 19^ 
NEVY CROP ARIZONA r
GALVOS SALOTŲ . Didelės galvos 5 c
GELTONI SVOGŪNAI ...........     3 TvT lQc

“CERESOTA” TYRI NEBALTINTI

MILTAI 23r 24 ¥2 sv.
maiš. UVV1

IDAHO RUSSET Finest U. S. 1.

Bulvės 15 sv-pekis 29c
“WILSON’S” Laurel-Leaf 1 .

Taukai sv. pak. | Q(»

“COLLEGE INN”
Chicken Noodle Soup............. . 2 kenai 19c
“MIDWEST” PORK & BEANS Dideli kenai 3 už 20c
“RED TAG” SLYVOS .......  16 unc. kenai 2 už J9c
“MIDWEST” FANCY
BARTLETT GRUŠES Didelis 2% ken. 23c
“MII)WEST” DILL PICKLES..................... Kvortinis džiąras 15c
“MIDWEST” GERIAUSIA MUŠTARDA ......
“MIDWEST” TOMATO CATSUP Dideli buteliai ...........  2 už 25c
“SPRINGTIME” TOMATO JUICE 19 unc. ken. 2 už 19c
....... ....... ....... .....  .......... .............. r*-------------------- —-- :-- i!—r
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Pasisavino Bridge- i Prisistatę policistais 
porto banko pinigus; ’’ ’ -----
sugavo Arizonoj

apgavikai išgavo 
$4,870

Roselando Chicagos 
Draugijos Skyrius 
Rinks 1938 Valdybų

[cLASSIFIKD ADS.

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 Dietnct National Bank of 
Chicągo, 1110 W. 85 St., Brid- 
geporte, ir kūčių dieną pasisa
vino $8,200 banko pinigų. Pas 
jį dar rasta $6,000 banko pini
gų. Jis laikinai pasodintas ?ho- 
enix, Ariz., kalėjhnan, iš kur 
bus pargabentas į Chicago.

Pereitą pirmadienį jis nebe
atėjo į darbą 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- 
dą.

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

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

Pasak jo, lapki-.1 1 d. Dai
lės' Institute prie jo prisista
tė žmogus, kuris parodė žvaig
ždę ,ir pasakė jį areštuojąs už 
lytinį nusikaltimą, kurio jis 
nebuvo papildęs. Jis jį nusive
dė prie būrio kelių kitų žmo
nių, kurių vienas impersonavo 
policijos seržantą ir detekty
vus ir jie privertė jį užsista- 
tyti didelę kauciją. . Jis buvo 
paleistas. Apie prigavystę jis 
sužinojo tik tada, kada nesu
laukdamas pašaukimo stoti į 
teismą, 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.

Metinis Susirinkimas Sausio 7

1 ROSELAND.—Chicagos Lie- 
tuvįų Draugijos Skyrius šiuo- 
mi praneša visiems savo na
riams, kad metinis susirinki
mas įvyksta Sausio-Jan. 7 d. 
1988 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.i

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 ĘOOFING <X). 
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.

MULLĘR FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

• , J For Rent
RENDAI RESTAURANTAS — 

Pilnai išdirbtas biznis — prieina
ma renda pasitikimiems žmonėms.

4141 So. Halsted Street.

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 LUNCHRUIMIB 
pardavimui, prįežastis — liga. Aš 
esu našlė — negaliu prižiūrėti biz
nio viena.

1834 W. Persh'ing Rd. ar 39th SL

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

BRIGHTON CAFE 
4326 S. Kedzie Avė.

,, .. .................u j,,,
PARSIDUODA TAVERNAS pi

giai. Vieta gerai išdirbta — yrą kam
bariai pagyvenimui.

1142 S. Canal St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Pi
giai. Pigi renda. 6 kambariai viršui 
ęyvėnimui. 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.

šešta apdegusi 
degtukų gaisre 
mergaitė mirė

RADIO
PARSIDUODA \tavernas South 

Sidėj. Geroj vietoj. Kreipkitės: Nau
jienos, Box 763, 1739 S. Halsted St.

WANTED TO RENT

Passa’va'nt ligoninėj mirė šeš
ta iš septynių apdegusių mer-Svarbus metinis Lietuvių

Keistučio Pašalpos Kliubo su-|gaičių gaisre Superior Match 
sirinkimas įvyks sekmadienį, z' ’* ’ ‘
sausio 2 d., Hollyyvosd s Y ėję, 
2417 W. 43rd strcet. Susirin
kimas prasidės 12-tą valandą 
dieną, 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) ,i. .i.-: > Ji .iii i... . ... zl
. -------------- -—----------- --------- - ---- -------- -- -----------------------

Co. dirbtuvėj, 60 W. Superior 
St. Paskiausia mirusia yra Miss 
Jean Suppelle, 20 m., gyvenusi 
prie 1520 W. Walton St.

Parkų išlaidos 
kasmet didėja

buvo

buvo r tvirtinama, 
parkų valdymą 
administracijos 
žymiai sumažės 
išlaidos.

1 :, ' ' nAqj4p-NĄUJiicNŲFoto]

ATSIGYNĖ PIENO BONKĄ. L- Kuomet grįžtančią iš san-
• . i 1 ■:--

krovos Noami Curtis, 16 m., bžpuolė lytinis pakrikelis ir
. bandė ją įvilkti į elę, tai ji jį taip pavaišiųo pieno bonka,

* ■ • 4*

kad tas susiėmęs už galvos kuogreičiausia nusinešcKno.

u—L

Už 75 centus 
Vakarienė-Kabareto Programas 

šokiai
PIRMYN FONDO Naujų Metų 

SUTIKTUVĖSE 
Masonic Temple Sale 

64th ir Green

Kada prieš porą metų 
balsuojama dėl Chicagos paikų 
suvienijimo, 
kad suvienijus
sumažės parkų 
išlaidos ir tuo 
r pačios parkų

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

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.

Budriko Programas 
WCFL

Iš didžiulės WCĘU stoties, 
sekmadienio vakare, sausio 2- 
rą, nuo 7:30 vai. girdėsite pini
kų dainų ir muzikos radio Nau
jų Metų programą, kurį pa
teiks Juozas Budrikas.

Programe dalyvaus musų žy
mus dainininkai ir didžiulė Bu
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 ditleįį^^^ventpiįkąųs suma
žinimo ^pardavimas Radių, 
Rakandų, Skalbyklų, Refrigera- 
torių, Pečių ir> Akordionų. Kai
nos žymiai nupigintos, net iki 
40 nuošimčių' 
daiktus.

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

Real Estate For Salt
Namai-žemė Pardavimui

už tam tikrus

MEGSTOS PIRŠTINĖS

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

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

Paliko dideliame nuliudime 3 brolius: Joną, Juozapą ir Anta
ną, ir brolienę Antaniną;” pusbrolius: Kazimierą Chepuką ir jo šei
myną, Juozapą ir Petrą Jurgelionįus ir jų šeimynas. O Lietuvoje 
seserį Aneliją Alešiunienę ir šeimyną, Argentinoje seserį Petro
nėlę šakalienę ir šeimyną ii’ daug kitų giminių.

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

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

Visi a. a. Jurgio Jokanto giminės,'draugai it pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir,.suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir' atsisveikinmą. * •

Nuliūdę liekame, ' ..
Broliai, Brolienė, Pusbroliai ir Gimines. '1

Laidotuvėse patainauja Ladotuvių Direktorius J. Liulevįčius. ’
Tel. Lafayette 3572,

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

PARSIDUODA 2 -aukštų muro na
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- 
6816 So, Western Avęnije 

Hemlock 0800.

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female
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.

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

v 1739 SO. HALSTED STREET 
____ ______ _____ _____ _____
.... Business Service ,

Biznio' Patarnavimas *•’

Automobiles
PARDUOSIU 1% tono troką V-8 

1935 model Fordų, steel body, visai 
pigiai. 4318 S. Westem avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisaj

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVĄRD 0250.

Pakėlė nuomą 
miesto aerodrome

KONSTANCIJA GALUBITŠKIEN^; \ 
po tėvais Waitkevičiutė

PATTERN 1639Į CROCHETED GLOVES

Nesunku nusimegsti šias gražias pirštines. Jos megstos 
kabliuku ir jei atidžiai seksi! nurodymus, pasidarysit elegan
tiškas pirštines. / No. 1639

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted SU Chlcago, III.
1 '

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.'

No. 1'639.

Persiskyrė su ■ šiuo pasauliu gruodžio 29 dieną', 9 valandą į 
ryto, 1937 m., sulaukus senatvės. Gimus Tauragės apskr., Skaud- j 
vilės valse./Stulgių (parapijoj. ‘ •• (

Paliko didėliame nuliūdime Gimines StĄnislbv^: ir Agniešką i 
Mažeikus, Povilą ir Oną Mažeikus, Oną ir Aleksandrą Gregaičius, j 
Johanną ir Barborą Eidentus. _ . .

Kūnas pašarvotas randasi Koplyčioje, 3807 Lituanica Avė. ,
Laidotuvės įvyks Panedėlyj, sausio 3 dieną, 8:80 vai. ryto, J 

iš Koplyčios i šv. ■ Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ] 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, b iš ten bus nulydėta į I 
§v. Kazimiero kapines. , , 1 / į

Visi a. >a. Konstancijos Galubitskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami .dalyvauti laidotuvėse ir su- 1 
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
GIMINĖS ' i ' •

Vardai ir pavardė

| Adresas ....................

(Mieštas ir valstija *... 
MM aura* MM

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
—,.....    ..............——...  ■■iMŽitii.'-i X A   

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

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

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

Adamowski 
pas Hornerj

' Benjamm S. Adamowski, Ke- 
’lly-Na'sh vadas Illinois atstovų 
bute, paskelbė, kad jis atsime
tė nuo K-elly-Nash mašinos ir 
prisidėjo prie Homerio frakci
jos. Tai rodo, kad ir Chicagos 
demokratai legislaturoje yra su
skilę i ir Kelly neteko ten savo

I
I f] V FIK1TSlemmu 1eS 
Bm tl W 8L i 11S I* Visas Pasaulio

— . Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted StreetTel. BOULEVARD 7314

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pilone LAFĄYJETT® 5800

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE 
iii U S 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.

RADIO SERVICE

te

1915
SOSTHE1M & SONS 

SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

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.

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 iltį 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

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

Grūmoja automobi
listams areštais

Miesto kontrolierius Robert 
Upham pasiuntė raštišką pra
šymą policijos viršininkui All- 
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 
niu’s.

įsigijo miesto lais-

MARQUETTE RADIO 
SERVICE .
Al. Enzulis

5610 So. Maplewood Street 
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems 
metams. Tel. Hemlock 2843

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES
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 
b.00

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

4028 WENTWORTH AVĖ, 
Boulevąrd 4028.

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BAHGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO—-

PAŠAUKIT MUS TUOJAtl

CANAL 8500
K - ' 7 » \ . t : s-

Musų apgarsinimų 
prieinamos Už pakartoji
mus duodama rerą nuo
laida . >
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dideliu iš šviesų languose padarytu šventoms Kalėdų

kryžiumi

Valgydama ledus 
prarijo šaukštuką

NEW 
YEAR

pajuto
Jokio 

tik X- 
parodė,

Kodėl mes vieni 
kitų nesuprantame

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Plėšikų Sužeistas 
S. Slungsnis 
laukia Operacijos

“Milžinas”
Pralenkė ir 
Anglų Laikraščius

Našlė patraukė 
teisman tris 
aludininkus

laiming’auslų Naujų 
•M. š.

Dabar Chicago j yra laikomas 
kalbininkų ir kalbų mokytojų 
suvažiavimas. ?... '

nę, žiūrint
Užtenka

ių, kiek .:pąįteisman alipių
Mrs. Maridh

Chicagos poli- 
W. Koegler ir

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

Chicago Board of Trade, grudų' biržos triobėsis

UŽ 10 CENTŲ. .......
užsakymus tud- 

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai

NAUJIENOS
SOUTH HALSTBD STREET 

Chicago, Illinois

Sumušė kalėjimo 
gydytoją

Joliet kalėjime lietuvis 
nys William Yuzenas, 28 m 
ėjo iš eilės ir skaudžiai sumu
šė vieną kalėjimo gydytoją, D r. 
F. J. Schmelik, atėjusį egzami
nuoti kalinius prieš išsiunčiant 
juos į Menard kalėjimą krimi-

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

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

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

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

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

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

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

Tame suvažjavinie kalbėjo ir 
prof. SelĮ.ers,' ąkdrįs pareiškė, 
kad mes tankiai no savęs, nė 
kitų nėsuprąntatnė,musų nuo
monės. yrž! . kily klaidingai su
prantamos ir vienas ir tas pats 
posakis yra įvairiai aiškinamas. 
O tai dėlto, kad dauguma žo
džių (o gal ir kiekvienas žod s) 
turi’ po kelias, skirtingas, kar
tais viena kitai /priešingas pras
mės. Dėlei to Žįr g konstitucija 
esanti įvairiai, atšimpama, ginči
jamus! dėl palikimų ir dėlei to 
svetimšaliai neapkenčia anglų. 
Jis nurodė daugybą žodžių ang
lų kąlboje,t<kW4^^i: tankiai vir 
sai priešinį ą^uj 
kaip juos ■ ' varį 
lik truktelėjime 
keisto balso’ ir' ^odis priima vi

Iki šiolei jis -gulėjo savo na
muose, bet Vėliau apsižiūrėjo, 
kad yra sugadintą viena akis, 
tad gruodž.o 28 dieną tuvo nu
vežtas į Eye and Ear ligoninę, 
ties 124 S/Peorią 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.z. c.Joae.

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

T. R.

Daugeliui automobilistų Ka- 
lędos • labai liūdnai užstrigę, 
nes ne lik 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,

Prisiųskit savo 
jaus, 
gaus

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

P. S. širdingai dėkoju dien
raščiui “Naujienoms” už Kalė
dų dovanėlę, kurią “Naujienų’ 
Iva.ėdų Diedukas man įteikė 
gražių auksinę plunksną. Ta 
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 
Metų

■ 11
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z | ACME-NAUJIENŲ Foto] *

TRAUKINYS TĄ PADARĖ. — Isadore Kavin iš Calumet City automobilis, ku
rį 130 gt., prie Stony Island, sudaužė Mkhigan Central pasažierinis traukinys 
Kavin irgi liko užmuštas. _ , . ?

Mrs. Gertrude Ricketts už
vedė bylų Lake kauntės Cir
cuit teisme Waukegane prieš 
tris Fox Lake alinių savinin
kus, reikalaudama iš kiekvie- 
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 Vienos alinių 
laiptų . nukrito ir mirtinai ė su
sižeidė. Tai buvo balandžio 9 
d. šių metų. Už dviejų dibnų 
jis mirė nuo žaizdų./1;

Patrauk tieji 
savininkai yra 
Allred, žmoną 
cisto, Vincent 
George C. Keth

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

rtiuose valgė pietus. Po pietų 
buvo paduoti ledai (aiskrymas) 
užsigardžiavimui. Tik staigiai, 
be valgydama ledus, .ji 
nebeturinti šaukštuko, 
skausmo ji nejuto ir 
spinduliai ned/ejojamai 
kad šaukštukas yra jos vidų 
rjuose.

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

Jie pakliu- 
kur pir-
Braude, 
bausmė- 

neskai- 
tanl 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. Daugelis jų atsidūrė 
kalėjime, o kiti susilaukė dide
lių pabaudų. Taipjau visi nete
ko teises 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 nuųlaidešnis.

Bet teisėjas nuolaidumo ne
rodo ir pareiškė, kad jokio pa
sigailėjimo negaus ir tie auto
mobilistai, kurie bus sugauti 
važiuojant neatsargiai ar įsigė
rę ir per Naujus Metus. Jis įs
pėjo tokius automobilistu-?, kad

.......................................................... ..... | AUAi’k-NAUjiEAv fMUii............

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

Pasveikinkite Naujus 
1938 Metus 

“PIRMYN” FONDO
NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖSE 
Masonic Temple, 64th ir Greeii 

75 centai asmeniui

Plėšikai sužeidė jam vieną akį
Stanley Slungsnis (Slucka- 

nis), gyvenąs BddgtpoAe, apie 
2 savaites la ko atgal buvo už
pultas “holdupeiiųf” ir sumuš-

naliai • pamišusiems kaliniams, 
Iš Yuženo pasiaiškinimą gali
ma buvo suprasti, kad jis nie
ko prieš gydytoją neturi ir jį 
puolė tik užėjus laikinam blu- 
dui. Yuzenas yra nuteistas ka- 
lūjiman nuo 1 metų iki gyvos 
galvos už plėšimą su ginklu 
rankoje.

“Naujienų” Kalėdinis numeris 
32 puslapių

“Naujienų” kalėdinis numeris 
tai tikrai milž nJs, 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 
didelė kalėdinė dovana. Didelė 
garbė priklauso “Naujienų” lei
dėjams ir rašytojams.

j * M. šeštokas.

Lindnį Kalėdų 
atbalsiai 
automobilistams

iii
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Šimiai įlankų, lėktuvų ir sukoncentruota 
artilerija mūšyje prie Teruelio

-- -• - -   ■  • - - - ‘ - ---

INDUSAI KOOPERUOJA SU ANGLAIS;
SAVIŠKIŲ BIJO

Kautynės eina 25 mylių ruože. Gal išsivystys i didžiausią 
muši nuo Ispanijos civilio karo pradžios.

HENDAYE, Francuzija, gr. 
30. — Ispanijos lojalistai ir 
sukilėliai susirėmė ketvirtadie
nį 25 mylių ruože prie Terue
lio.

Mušis gali išsivystyti į di
džiausias nuo pradžios Ispani
jos civilio karo kautynes.

šimtai tankų, sukoncentruo
ta artilerija, laivynai lėktuvų, 
milžiniškas kiekis kulkosvyd
žių vartojama grumtynėse.

Sukilėlių pranešimas skelbė, 
jogei jie pramušę lojalistų ei
les ir pasistumę mylią ir ket

virtį pirmyn. Lojalistų vald
žios pranešimas iš Barcelonos 
griežtai paneigia sukilėlių in
formacijas ir pareiškia, kad lo
jalistai atmušė smarkias prie
šų atakas, padarydami sunkių 
nuostolių sukilėliams.

Sukilėlių pranešimas dar 
skelbė, kad jie pradėję judėji
mą apsupti lojalistų kairiąjį 
sparną. Lojalistai pranešė, jo
gei jie pailgino savo frontą.

Ketvirtadienį gautos žinios 
dar nesakė, kuri pusė ėmė vir
šų.

Tuo gi tarpu pačiame Te- 
ruelyje sukilėlių garnizonas, 
kiek jo liko, tebesilaikė dvie
juose pastatuose. Tačiau loja
listai nukirto jiems parūpiui- 
mą vandens, o be vandens jie 
ilgai išsilaikyti nepajėgs, jei jų 
neišvaduos Franco sutraukta 
prie Teruelio kariuomenė. .

Bendrai padėtis paęiame Te~ 
ruelyje pasidarė ne taip svarbi, 
kaip kautynės prie Teruelio, 
kur susirėmė stambiosios val
džios ir fašistų jėgos.

BOIvfBAY, Indija, gruodžio 
30. — Indijos kongreso parti
ja jau išbuvo valdžioje šešis 
mėnesius. Pirm rinkimų indu- 
sai atkakliai kovojo anglų jiems 
suteiktą autonomiją, kadangi 
vyriausioji galia buvo palikta 
Anglijos gubernatorių ranko
se.

Įėję valdžion indusai užfnir- 
šo kovą su anglais ir ėmėsi adt 
ministracijos darbo. Nemažai 
darbo jau padaryta. Paleista 
iš kalėjimų politiniai kaliniai. 
Sugrąžinta vietos miestelių ir 
kaimų viršinirikams, kurių jie 
neteko kovoje su4 anglais.

Tačiau opesniosios proble

mos pasilieka neišrištos. Tak
sai dar nesumažinti. Darbinin- z
kų padėtis nepagerinta.

Gal būt daugiausia vargo 
valdančioji indusų partija tu; 
rėjo su streikais ir bendru 
darbininkų nepasitenkinimu sa
vo padėčia. Darbo valandos In
dijoje yra ilgos, atlyginimas 
menkas. Dėl to ir streikai ky
la.

Bet Indijos politikieriai, ku
rie seniau streikams pritarė, 
dabar, įėję* valdžion, pradeda 
žiūrėti į darbininkų reikalavi
mus ir streikus, kaip į “ko- 
musizmp pavojų”, pradeda bi
joti saviškių.

PREZIDENTAS ASMENIŠKAI SKAITYS 
RAŠTĄ KONGRESUI

Japonai pasirašė! 120,000 Paryžiaus 
pirklybos sutarti su darbininkų strei- 

11311 J
ROMA, Italija, gruodžio 30. 

— Ketvirtadienį Japonijos am
basadorius Italijai Nasaaki 
Hotta ir Italijos užsienio rei-’ 
kalų ministeris Galeazzo Ciano 
pasirašė pirklybinę sutartį. Su
tarties smulkmenos nepaskelb
tos, bet pranešti, kad ji yra 
labai svarbi, šios sutarties lau-

kas likviduotas

General Motors vir
šininkas aiškinsis t r . »

senatoriams

čiai, italai ir japonai padarė 
prieškomunistinį susitarimą.

Francuzijos biudže 
tas $1,816,673,630

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
j 30. — Streikas 120,000 Pary
žiaus viešųjų įmonių darbinin
kų buvo likviduotas ketvirta
dienį. Darbininkai sugrįžo dar
bui.

Susitaikymo atsiekta anksti 
ryta, ir . miesto požeminių kę-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 30. — General Motors pre
zidentas William S. Knudsen 
ketvirtadienį pranešė specialiai 
senato komisijai, tyrinėjančiai 
nedarbą ir pašąlpos teikimą 
bedarbiams, kad jis duos pa- 

! aiškinimų, kurių . komisija iš 
jo reikalaus sausio 6 dįenąi.

'-A* 1 ’ J
Sėnato komisija hori nusta-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 30. — Pirmadienį atsida-. 
rys nauja Jungtinių Valstijų 
kongreso sesija. Bendram se-į 
nato ir atstovų buto posėdžiui 
prez. Rooseveltas asmeniškai 
paskaitys raštą nurodydamas, 
kokių įstatymų reikalinga ša
liai iš kongreso.

Manoma, kad prezidentas 
savo rašte akcentuos šiuos da
lykus : • 1

1 — svarbą einamuoju mo
mentu šalies apgynimo; 2 — 
reikalą pagalbos farmeriams ir 
algų-darbo valandų įstatymo; 
3 — reikalą kovos su monopo
lijomis; 4 — reikalą perorga
nizuoti valdžios departamen
tus.

Netrukus po šio pranešimo 
prezidentas patieks kongresui « *'*kitą apie šalies biudžetą.

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
30. — Francuzijos senatas ket
virtadienį vienu balsu priėmė 
1938 metų biudžeto sąmatą ir 
pasiuntė jį komisijai, kad ši 
išlygintų mažus skirtumus tarp 
senato ir atstovų buto 
to biudžeto.

Senatas apskaičiuoja 
pajamas 54,537,221,443

priim-

šalies 
fran

kais — Jungt. Valstijų pini
gais $1,817,907,714. Išlaidos 
numatoma suma. $54,500,209,- 
024 frankų — Jungt. Valstijų 
pinigais $1,816,673,630.

Užmušė kinų katali
kų vadą

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 30. — Pasirėdęs oranžių 
pardavėju kinas teroristas už
mušė J. Lo Pa-hong, žymiau
sią Kinijoje svietiškių katali
kų veikėją ir Shanghajaus Ci- 
vilės Asociacijos prezidentą.

Teroristas pabėgo. Kaip ma
noma, Lo buvo nužudytas dėl 
to, kad jo vadovaujama orga
nizacija planavo kooperuoti su* 
japonais Shanghajuje. Policija 
prisibijo paplitimo šios keršto 
formos tiems iš žymesnių ki
nų, kurie norės bendardarbiau- 
ti su japonais.

6 R RS.,

lių bei busų aptarnautojai pra
dėjo dirbti 6 valandą ryto. tyti, ar pateisinamas yra Gė-

Taika padaryta vidaus rei- neral Motors užsimojimas pa
kalų ministerio Dormoy, finan- leisti iš darbo nUo 1 d. sausio 
sų ministerio Bonnett ir kitų dar 30,000 darbininkų, 
valdžios atstovų konferencijoj I r ------ —
. — • • , i — i N.L.R.B. išnešė ne-tesnė unijų vadovybe. I > « P T A

Streikui likviduoti valdžia palankų t.l.U. spren- 
ir darbininkai padarė nuolaidų,' 
kitaip' sakant, padarė kompro
misų. Darbininkams pridėta 
algos . po 70 frankų mėnesiui.

dimą

Pavogė Indiana val
stijos kongresmaną

C., gruo- 
Iron Cor- 
darbinin-

lAČME-NAŪJIENŲ Fotui

JOKTUVfeS.- t— Dvi poros nykštukų, 
ilgo susituokti. Ęendras jų augštis ne

siekia 10 pėdų. Didesnioji pora yra p-lė Clara jLiss iš 
/ Lenkijos ir Liicien Facon, francuzas- Su jais yra mažy

tė p-lė' Ania Pyčka iš Rusijos ir tiek pat mažas jos su
žadėtinis Francesco Batto iš Italijos. Jie visi dalyvavo 
Paryžiausi parodoj e.

-X..;'- '.a •' -

/ kurios ketina n eu

KLAUSINĖJA KODĖL SENESNIEJI 
« DARBININKAI NEGAUNA DARBO

Kinai tebenaikina Paleis Illinois mai-
nierius, užstatą 
—padėjus

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

Daugiausia apsiniaukę; tru
putį šilčiau; ' 
mo pietų 
ka 7:18, 
dą.

vidutinio stipru- 
rytų vėjai; saulė te- 
leidžiasi 4:28 valan- 

> \

WASHINGTON, Ind., juo
džio 30. — Trečiadienio vaktis. 
re banditas nutvėrė (kjdnapi- 
no) čia Jungt. Valstijų atsto
vų buto narį Arthur H. Green- 
woodą (Indianos demokratą) 
ir jo žmoną. Banditas buvo pa
sislėpęs G(reenwoodų automobi
lyje. Jis paliepė jiems važiuo
ti. Kai Greenwoodai pavažiavo 
apie 10 blokų, banditas atėmė 
iš jų $40 ir išlipęs iš automo
bilio pabėgo/

WASHINGTON, D. 
džio '30. — Interlake 
poration of Chicago 
kai neužilgo turės balsavimus.
Jiems teks pasisakyti, ar jie 
nori priklausyti C.I.O., ar sam
dytojų kontroliuojamai organi
zacijai, ar visai 
jos. ' ;

Ryšium su šiais 
C.I.O. organizacija

Labor Relations Board 
panaikinti balsavimų 
tretįjį klausimą, bu- 
ar darbininkai > visai

nenori tini

balsavimais
kreipėsi į

1,000 mainierių su
streikavo Francu- 

zijoje '
gr.PARYŽIUS, Francuzija, 

30. — Prie Anzin, šiaurės 
Francuzijoje, ketvirtadienį su
streikavo 1,000 mainierių. 
Laukta, kad 16,000 kitų mai
nierių prisidės prie streiko. '

National 
prašymu 
blankose 
tent —
nenori priklausyti unijai.

Darbo Santykių Taryba at
sisakė išpildyti G.I.O. prašy
mą. Taigi tenka manyti, kad 
ateityje ir kitais atvejais Ta*- 
ryba laikysis panašios takti
kos, kitaip sakant, leis darbi
ninkams pasisakyti prieš bet 
kokią orgariizaciją. Tai yra 
sinugis unijoms, nes 
samdytojų ir 
kompanijų unijoms, 
kai kai kuriais atvejais pasi 
sakys visai 'nenorį unijos.

bijodami

Pirks sidabrą iš Ka
nados, Kinijos ir 

Meksikos
WASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 30. — Jungt. Valstijų iž
do sekretorius - Morgenthau 
pranešė ketvirtadienį, jogei ši 
šalis sutiko pirkti sidabrą iš 
Kanados, Meksikos ir iš Kini-’ 
jos dar per visą sausio mene-

m a nnTm.rmrir t> monės ir biznio įstaigoms tik-HARRISBURGH, Pa., gruo- . . . A
džio 30. — 40 nuošimčių be
darbių, užsiregistravusių Penn- 
sylvania valstijos samdos ofi
suose (statė employment of- 
fices) per devynius pirmuo
sius šių, metų mėnesius, buvo; 
asmenys senesni }nei 40 metų. 
Tįk 31 nuošimtis užsiregistra
vo jaunesnių nei 40 metų. Rei
škia, žymiai daigiau senesnių 
žmonių ieško darbo.

Iš tūkstančio užsiregistravu
sių bedarbių samdos ofisai su
rado darbo 40 tokių asmenų, 
kurie yra senesni nei 40 me
tų. Iš tūkstančio užsiregistra
vusių ofisai surado darbo 63 
tokiems, kurie yra ; jaunesni 
nei 40 metų. Reiškia, kur kas 
sunkiau yra padėti darbui se-į 
nesnį žmogų.

Dabar Ralph M

siu patirti, kodėl nesamdoma 
senesnių darbininkų. Vienas 'jo 
klausimas yra: ar šių dienų 
pramonė reikalauja jaunų ir 
stiprių darbininkų? Kitas: ar 
pramonės naujieji metodai rei
kalauja greičiau prisitaikančių 
darbininkų?- Trečias: ar gru
pių apdrauda ir pensijų patvar
kymai skatina samdyti jaunes
nius žmones? Ar jaunesni žmo
nės todėl samdomi, kad jiems 
galima mažesnes algas mokė
ti?

Rumunija vys žydus 
lauk

/ *• į 3 " ■ r ' ■ u

SHANGHAI, Kinija, gruo
džio 30. — Naktį į ketvirta
dienį dar dvidešimt ekspliozi- 
jų sudundėjo Shantung pro
vincijos turtingajame mieste 
Tsingtao. Tai kinai naikino 
viešąsias miesto įmones, japo-' 
nų armijoms prie jo besiarti
nant.

Ketvirtadienio rytą dvi nau
jos ekspliozijos pakartojo pa
saką, pradėtą savaitę laiko at
gal. Laukta, kad bile valandą 
kinai išsprogdins elektros sto
tį ir miestas neteks šviesos. 
Elektra, betgi ketvirtadienį dar 
tebecirkuliavo.

Shanghajų pasiekė Jungt. 
Valstijų laivas Sacramento ir 
atvežė iš Tsingtao 27 ameri
kiečius. 159 amerikiečiai dar 
tebėra Tsingtao. Jie nenori 
apleisti miestą ir palikti biz
nius, tikėdamiesi, kad gal ja
ponai paims miestą be didelių 
mūšių.

SPRINGFIELD, III., gruod
žio 30. — Unįted States Cir
cuit Court of Appeals leido 36 
nuteistiems asmenims ryšium 
su smurto žygiais kasyklų ai
ryje Illinois valstijoje užsidė
ti po $10,000 užstatus ir iš
eiti iš kalėjimo kol jų byla bus 
vedama toliau.

Paleido Egipto mi- 
nisterių kabinetą
CAIRO, Egiptas, gruodžio 

30. — Egipto jaunas karalius 
Farouk ketvirtadienį paleido 
ministerių kabinetą, kuriame 
premjeru buvo Nahas Pasha. 
Karalius pavedė naują kabine
tą sudaryti Mohamed Mach- 
mudui.

Nupiauta 1,000 me
tų medis

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 30.— čia gauta praneši- 

re, ipų, jogei naujas Rumunijos 
Pennsylvania valstijos darbo ir premjeras Octavian Gogą pa- 
pramonėš sekretorius, išsiimti- reiškė, kad iš Rumunijos bus

Mokslininkai reika
lauja minčiai laisvės

nėjo

Bashore

įvairioms pra apie

Saužudybių skaičius
Japonijoje sumažėjo

TOKIO, Japonija, gruodžio 
30. — Pirmą kartą metų eilė
je šiemet skaičius saužudybių 
Japonijoje sumažėjo. 1936 me
tais'saužudybių kiekis Japoni
joje siekė 2,681, o šiemet jis 
buvo 380 skaitline mažesnis’. 
Japonai aiškina, kad saužudy
bių sumažėjimas esanti karo 
ūpo pasekto. Kaip čia žudysisj 
jei šaliai Teikia karių.

» j
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Skaitytojams, Bendradarbiams, Draugams, 
Rėmėjams, Garsintojams ir Visiems Lietu- 
viems nuoširdžiai linki z .'

NAUJIENOS

INDIANAPOLIS, Ind., gruo
džio 30. — The American As- 
soęiation for the Advancement 
of Science taryba ketvirtadie
nį priėmė rezoliuciją reikalau
jančią juo pilnesnės laisvės 
mokslui. Rezoliucija tarp ko 
kita kviečia kitų šalių moksli
nes draugijas ir organizacijas 
kooperuoti su Amerikos mok- 
slinikais ne tik grynojo mok-į 
slo srityse, bet veikti pasaulio 
taikos ir intelektualios laisvės 
interesuose, kad mokslas galė
tų teikti juo pilniau naudą 
žmonėms.

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 30. —i 30 japonų lėktuvų 

fketvirtadienį mėtė bombas į 
pietų Kinijos sostinę Kantoną. 
35 asmenys buvo užmušti, dvi
dešimt trobesių sunaikinta.

GLEASON, Wis., gruodžio 
30. Trečiadienį šio mieste
lio apielinkėje nupiauta milži
niška pušis, siekusi aukštyn 
110 pėdų, kaip manoma, se
niausia Wisconsine. Jos amžius 
buvo netoli 1,000 metų.

Ryt ir Poryt
Sausio 1 ir 2

per

Naujus Metus
. Naujienos neišeis ir 

Naujienų Raštinė
bus uždaryta.

z NAUJIENŲ ADM.

/' Apgarsinimus telefonu

Ganai 8500
' I ' ,

galit priduot sausio 2 d.
po 4 vai. popiet.
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Gyvenimo ■ Klaidos
■

Senas Chicagietis

jį nuo to ati- 
viskas buvo vel-

Milda' su Algu-

(Tęsinys)
Milda pasiėmusi sūnelį į glė

bį nusinešdavo jį vėjalėn, kuri 
aplink buvo apaugusi vijokliais, 
dabar taip gausiai žydinčiais, gi 
ten atsisėsdavo ir'valandėlę pa
kalbėdavo su savo mažu ir ar
timiausiu draugu. Ji išklausihė- 
davo, kaipx mažas Alg utis mie
gojo, ką sapnavo, ar noriai kė
lėsi ir prausėsi. Kur jiedu šian
dien, eis — į mišką uogauti ar 
maudytis ir žaisti prie Nemu
no. O paskui Milda išbučiuodavo 
savo mėhnakį ir sušukusi: 
viens, du, trys! Abu pasileisda
vo bėgti j namus.

Uždusę ir kvatodaihi, jie abu 
apsikabindavo Mortą, kuri juos 
maloniai vesdavo prie stalo. 
Kartais ir Albinas drauge pusr 
ryčiaudavo, bet dažniausiai jis 
sakydavo, kad nenorįs valgyti ir 
numetęs po šaltą bučkį’ žmonai 
ir sunui, išsiskubindavo įstai
gon.

Seniau buvęs gražus, raus
vais veidais vyras, dabar Mil
dai kasdien jis atrodydavo vis 
labiau išbalęs; kartais jo veidas 
net melsvas ryto metą būdavo. 
Milda suprato, kad tai nuo alko
holio ir nemigos ir tas ją be 
galo rūpino. Bet juk ji visokiais 
budais mėgino 
traukti, vienok 
tui.,.

Priešpiečiais
čiu eidavo į mišką, čia tarp pu
šų prisirišdavo gamakus ir už- 
migdydavo savo sūnelį. Pati at
sigulusi skaitydavo, arba grožė- 
davosi viliojančiais pušyno re
giniais. Čia samanos pakrumiais 
žaliavo; čia uogynai su sirps
tančiom uogom; Čia mažoje pis- 
veleje gėlės ir tas malonus oras, 
persisunkęs pušų kvapu, tartuir 
versite vertė užsnųsti ir užmii^ 
ti viską, kas dedasi toliau už 
miško ribų; tame gyvenimo, 
kunkuliuojančiame katiie.

Kartą, kai Milda užsisvajoju
si užmerkė akis ir lengvai kvė
puodama žengė užmirštin, tik 
medžių šlamėjimas primine dar 
jai, jog ji randasi miške, ji in
stinktyviai pajuto kažką esant 
prie jos. Kai ji atmerkė akis 
prieš ją stovėjo Zigmas. Jis dė
vėjo baltas kelnes, melsvus 
marškinius ir tamsų kaklaraiš
tį; tamsiai mėlyną švarką laikė 
ant rankos. Mildai jis atrodė 
tikrai gražaus sudėjimo'vyras; 
augalotas, šviesiais vingiuotais 
plaukais ir ryškiai tamsaus mel
svumo akimis; jo veidą puošė 
maloni šypsena. Ji greit pašoko, 
norėdama atsisėsti, bet Zigmas 
ją sulaikė, aiškindamas, jog jis 
nenorėjęs ją prižadinti.

—Aš tik minutėlei sustojau, 
kad pažvelgus į tamstą — ta
rę jis — ir paskiau bučiau ėjęs 
savo keliais . . . Tai yra norė
jau pasakyti . . . bučiau kur 
nors klaidžiojęs vienui vienas.../

Zigmas jautė, kad jo kalba

visiškai nesiriša ir pats nežino
jo kodėl.

—Vadinasi 'tamsta turi savo 
kelius, bet jų gerai nežinai, kad 
turi klaidžioti. Ar gerai aš 
tamstą supratau?

—Ne visai taip. Mat, gy veni
mas, tai kaip užburtas ratas; 
kad ir kažkaip iš jo norėsi iš
trukti ieškodamas išeities, o jis 
vis tave atves į tą pačią vietą...

—Aš tamsitos nesuprantu — 
tarė Milda ir rimtai pažvelgė 
jam į akis, tartum tirdama jį. 
Jo lupos sukrutėjo, lyg* jis bu
tų norėjęs ką pradėti sakyti, 
bet pamojęs ranka, jis lyg pats 
sau pridūrė:— Nėra prasmės...
e —Nėra prasmes? Kokios, pra
smes? — teisinosi Milda.

—Nėra prasmės kalbėti, aiš
kinti, kuomet žmogus nusista
tęs tavęs nesuprasti . . — įsi
svajojęs, ant kelmo sėdįs, tarė 
Zigmas.

—Jeigu tamsta turi galvoje 
mane, tai kaip aš galiu supras
ti, kuomet tamsta nieko nepa
sakai tiesioginiu buęlu, o tik 
kalbi apie užburtus ratus ir ne
žinomus kelius pasakoji — ne 
visai tikra', kad ji turėjo tą sa
kyti, tarė Milda.

—Labai gerai! Labai gerai!! 
— greit atsistodamas pakarto
jo jis — Aš tamstai galiu pa
sakyti tiesioginiu budu ir man 
visai nesvarbu, ar tamstai pa
tiks, ar visai ne! Aš toks pat 
žmogus kaip ir visi kiti; turiu 
širdį ir jausmus ir teisę naudo
tis gyvenimu; mylėti, sukurti 
šeimą ir ja' džiaugtis!...

■—Sustok tamsta, ponas ŠVel- 
ny! — greit atsistojusi sušuko 
Milda — Aš nesijaučiu nieko 
bendro turinti su tamstos gy-' 
Genimu ir nematau jokio reika-

klausytis kokių nors skun
dų!

—Bet aš tamstą myliu . . .— 
žiūrėdamas tiesiai į jos akis, į- 
tikinaneiu tonu tarė Zigmas.

—Ką? kaip tamsta drįsti?...
—Aš drįstu, nes mano karš

ta meilė, priduoda man d ras. s. 
Juo labiau, kai tenka matyti sa
vo mylimą asirenį kenčiant; 
matyti ji skriaudžiama esant 
tuomet, kai tas asmuo aukoja 
savo jaunystę, grožį; pasišven
čia savo šeimai ir už tai gauna 
tik nuobodžią vienumą ir aša
ras ... Aš žinau, kad tamsta 
esi vedusi ir jeigu tamstos gy
venimas butų laimingas, aš gal, 
kaip tas keleivis, praeidamas 
pro kvapsnių rožių krūmą, vien 
tik pasigerėdamas jų grcžiu ir 
maloniu d veikesni — nueičiau 
sau... Bet kuomet aš matau, kad 
tamstos gyvenimas, tas rožių 
krūmas, apgultas nuodingų • kir
minų — aš negaliu būti nepai
sančiu praeiviu, aš noriu, aš 
trokštu pagelbėti. Matyti tams
tą laimingą!... < J

(Bus daugiau)

Laimingų Naujų Metų visiems draugams ir 
pažįstamiems .

BALSIS TAVERN
BEST GRADE WINES & LIQUORS .

Ladies Invited h

7401 S. Chicago Avė. Tel. Midway 4850 |

MUMS MALONU PRANEŠTI
75-KIŲ METŲ SUKAKTUVES

CENTLIVRE BREWERY
PABANDYKIT MUSŲ

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ”
Specialiai padarytą minint jų DEIMANTINI JUBILIEJŲ 

Gauti šį Speciali 6 Mėnesių Senumo žiemos Alų šventėms pašaukit
PULUMAN 9200 /

RITZ DIST. C0.
10411 S. Michigan Avė. J; K. Sharkey, Mgr
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•Now that Christmas day is 
oVer—and,? although. we štili 
have a lot of excitement in the 
air, we can in a r'ound-about 
way try to settle to the daily 
routinę of cach and every 
membcr of the chorus, hut, 
tnen agam, can we? No,. we 
can’h as theęe iš štilj more ex- 
citement to be had; we can’t 
forget our New Year’s Eve 
palty TOnIGHT, to be giveh 
at the Masonic "Temple loca- 
ted at 64 and Green Sts. Ad- 
mission can be had for only 
75c to an evening of gaiety. 
Dinner, dancing and favors 
plūs furi galore! We urge all 
inembers to come and to 
bring all of their friends al- 
ong. W e. also expect ail 
friends of the chorus to 
tend, as we would likę to
thėm there so that we can all 
in one welcome the New Year.

nu. Duktė Margaret dabar lan
ko Chięagos universitetą; - stu- 
dijuoja mediciną. Sūnūs Jonas 
studijuoja chemijos inžineriją, 
Charleston, S. C. Jiedu abudu 
yra gavę Schoiarship. Jauniau
sias sūnūs Vincent, slanko Par
ker High School; ima pre-legal 
ėotirse. '

Tokia yra John P. Ewald 
(rumpa šeimos istorija. * •

—Pažįstamas

the
at- 
see

•What will 1938 bring? We 
all knbw and; hope it will take 
Pirmyn to Lithuania! Inciden- 
tally, the proceeds of the above 
is to go to the Passage Fund. 
Come one—come all! to Pir- 
myn's New Year's Eve Dance— 
Get your tįckets now as, Jhey- 
’re very cheap at that price 
and if you wait any longer you 
nia/ no t have the opportunity 
of purchasing one. Therefore, 
we įsuggest you get your tick- 
ets now—they may be pur- 
chased from any chorus mem-

....  ; ■ ; • f : . ' '
♦There will no t be any re-r 

hearsing unt'il January the 7th. 
When rehearsals will once a- 
gain be in progrcss, we ex- 
pect all members to attend re- 
gularly. As We have been re- 
peating of late> there is very 
mūch to be dpnę, so why not 
do your share bf tlie work and

John P. .Ewakl
> i' ' ' ’r...

Kiekvienas asmuo turi istori
ją. Turi savo isteriją, ir John 
P. Ęwald.

Jonas atkeliavo Amerikon dar 
jaunas būdamas. Jau 42 metai, 
k'a’i gyvena Chieagbje —- Brid- 
geporte: Tik keturis pietus buvo 
pasitraukęs iš Chicagos, nes 
nuo 1904 iki 1908 tarnavo U. S. 
Na'vy. Baigęs tarnybą U. S. 
Navy, vėl apsigyveno Chicagoj. 

t 1 ■' <

Pirmiausiai (1908 metais) į- 
steigė nuosavą ofisą, paskolų ir 
apdraudos. Nuo 1909 pradėjo 

n s c' a • snulkos iiithua- 
nia. — (708 W. 18th St.) Nuo 
1910 prisidėjo prie Keistučio 

ispulkos. (840 W. 33 St.) Prie 
iių dviejų spulky , dar ir šian- 
iien darbuojasi. '

Taipgi dar darbavosi prie Vy
tauto spulkos nuo 1920 iki 1920.

Rugsėjo 9, 1916 metais Jonas 
ipsivede su Margaret Klimas. 
Augįna vieną dukterį ir du su-

LAIMINGŲ NAUJŲ . ' 
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Aš e^u “Naujienų” skaityto
jas nuo pirmo dienraščio nume
rio. Nemažai tenka paskaityti 
ir įvairių kitų laikraščių. Ne
būdamas jokios partijos pasekė
jas ir neatbodamas partijines 
^kritikos, turiu pripažinti, kad 
“Naujienos” tai vienas iš |ur- 
tingiausių lietuviškų laikraščių, 
kuriame galima rasti įvairių ži
nių iš įvairiausių pasaulio- kraš
tų: ir daug ateitį lemiančių da
lykų, kurie dažnai išsipildo. To
dėl aš “Naujienoms” ateityje, 
ypač 1938 metais, linkiu laiky
kis savo nusistatymo ir pasek- 
.mingai gyvuoti ilgus, ilgus me
tus.

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

Mrš. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2hd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju, prie, 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnp- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

A. Tumavich.

2-RA KIMŠTINA SAVAITĖ! 
Sovietų Rusijos didžiausias 

paveikslas
“PERTAS PIRMASIS” 

Tolstojaus Kūno ir Kraujo apysa
ka apie Petrą Didįjį, karžygį, mei
lužį, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo ir tapo Rusijos 
cariene Katre I.
SONOTONE
66 E. Van Buren 

Šventadieniais atdara 10:45—25c 
iki 1 v. p.p. Naujų Metų Vakarui 

Extra Be Kainos Pakėlimo!

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 • 

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

Telephone: Republic 9723

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
■ ■ -it ■ ■ ■■ ■John F. Eudeikis

Ofiso Tel. Virgiui# 0038 
Residehce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: .

nuo

8939
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A VU 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND*—CHICAGO, ILL 
Tel PULLMAN 1193-8277

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

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

. Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunawidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

<300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimu

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3107 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

hearsals and working with the 
ręst of the members. It takes 
much practice and time to pre- 
sent something that you can 
be proud of'and ftie intend to 
do that very thing. We expect 
e ach and cvery membcr to 
work and work hard!

•Severai wecks ago yours 
truly received a few contri- 
butions from Severai chorus 
members at the Office of this P
paper—it so happened that 
yours truly did not evcn get 
to sėt eyes on them, as they 
mušt have gottcn lošt in the 
mail. Hence the reason as to » 
why some of you did ndt see 
vour contribution in print. No 
one is. really to blame as the 
c' ntributions were ' mailed 
from the office to us būt were 
sent to an erroneous address. 
We would appreciate it very 
much if the people that sent 
us the contributions would 
once again write their contri
bution , and mail dt in to the 
office of this paper and if we 
find it satisfactory we will in- 
clude it in our next column. 
To those that did send contri
butions which yours truly did 
not have the opportunity of 
grasping we wish to express 
>ur appreciation for beirig so 
kind as to extenčj a helping 
hand and hope they will do 

; the šame in the future as they 
have in the past.

L; Wex in behalf of, tjie chorus 
wish bur- friends and .čhorus 
ndember^ a Įnobt b.appy and 
prosperous New Year!

“RASKEY HUEY*’.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

('■ .■ ’ ■r

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAEAYETTE 0727

I-.ą _ "1 4 koplyčios visose
—Įveli Chicagosdalyse

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. uakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

J P. šAUITMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlj, Utarninke ir Ketverge 
fji nuo 2 iki $ ,yal. yakąre. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

» Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
” Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

„. t CHICAGO,

AIHU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

t 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

I k

Armitage, 8200

tikrinimo pasiūlai Susižinoti — į 
<t 1 AA «iX nr/^aminiiniin n v <wr1v>n'fl t į

DR. P. SCHYMAN d
Specialistas

1869 N. Damen Avę 

2-ras aukštas.
—•HM——HM—• HM-

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3«377

J. LHILEVIČJUS
4348 So- California Avenue

Phone Boul. 5203

Boulevard 4089

Yards 1139
Phone Yards 11383319 Lituanica Avėnue

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 W ėist Ž3rd Place

Tel. Pullman M70

' 5 'z

HEMOROiDAI
Naujas būdas—garantuojamas gy
dymas be operacijos. Ateik persi-
I . _ ‘

$1.00 už egzaminaciją ar gydymą.

NARIAI 
Chieagos, 

Cicero 
Lietuvių .. 

Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos ;

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Nakti

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera* Kolėdoms dovana ne

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

4712 South Ashland Av.
• Phone Boulevard 7589.

* Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subirtomis

KITATAUČIAI

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone Boulevard 5566

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
•, 756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandoj: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

DR. HERZMAN
; IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 181 h St., netoli Morgan St.

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

Tel. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

S. P. MAŽEIKA

Phone Canai 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

Phone Lafayette 3572

6834 So. Western Ąve.
A. PETKUS

Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court .. . i..:. . Cicero Phone Cicefo 2109

LIETUVIAI
GYDYTOJA! IR DENTISTAI 

Amerikos Rietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nędžl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Renublic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913 v

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo Į-3 nuo 6:30-8:3<

Nedaliomis pagal sutarti
4910 SO. MICHIGAN BLVD

TęL Kenvrood 5107

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLANDx A VE.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2406

Garsinkites “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
Akron, Ohio

Darbai Labai Sumažėjo.—Dar
bininkams šiemet Nekokios Ka
lėdos.—SLA 354 Kuopos Susi
rinkimas.—Mirė Louis Svetelis. 
—Vietos Jaunuoliai.—Sirgimai.

Pildomosios Tarybos nomi- 
navimo pasėkos tokios: Laukai
tis gavo 16 balsų, o Bagočius 6; 
į sekretorius Vinikas gavo 19 
balsų. Kiti gavo tik po kelis 
balsus.

šiuo laiku serga šie lietuviai: 
K. Gaškienė, J.'Sebestinas (ku
rie gydosi namie); jaunuoliui 
S. Jankauskui liko padaryta o- 
peraeija rtiiesto ligoninėje. Ser
ga dar ir Pr. Overis. Guli jis 
namuose.

NAUJU METŲ rezoliucijos ir norai 
LIETUVAI

/ I ' ;

Visose vietos gumos dirbtu
vėse darbai beveik visai susto
jo. Iš Goodrich kompanijos prieš 
Kalėdas liko paleisti keli tūk
stančiai darbininkų. Kurie dar 
ir pasiliko dirbti, tai ir tie dir
ba tik dvi ar tris dienas per’ 
savaitę. Tas pat yra Goodyear, 
Firestone ir kitose dirbtuvėse.

Darbininkai jaučiasi nusimi
nę: jiems Šiemet visai nekokios 
Kalėdos. Krautuvės mieste be
veik pustuščios: nekoks kalė
dinis biznis. Tuo tarpu pragy
venimas (maistas, kuras ir ki
tos reikmenės) palyginti gana 
brangus. Todėl bedarbiams, ku
rių dabar 
daug, labai

Neseniai mirė Louis’ Svete
lis. Buvo nevedęs pusė amžiaus 
vyras.

Velionis buvo taupus 
gus ir turėjo nejudomą 
savybę. Mirė jis staiga 
testamento nepalikęs,
mieste jokių giminių neturėjo. 
Lietuvoje, rodosi, paliko vieną 
brolį. K*iek man žinoma, jis bu
vo kilęs iš Joniškio parapijos.

žmo-
nuo- 

jokio 
šiame

Mu'sų kolonijoje yra nema
žai pagyvenusių kavalierių it 
panelių. Tačiau šiuo tarpu jų 
tapąs pusėtinai nupuolęs. Mat, 
laikai sunkus, tad jie neišma
no nė ką daryti. Tačiau po Nau
jų Metų gal jie ką ir sugalvos.

Buvusioje liet. šv. Petro pa
rapijoje dabartiniu 
ros pareigas eina 
laitis. Jisai . liko 
Glevelando.

metu vika- 
kun. Anžu- 
atkeltas iš 
—Vyturys

Waterbury, Conn

priskaitoma gana 
sunku yra verstis.

kuopa gruodžio 4SLA 354 
d. laikė priešmetinį susirinki
mą. Buvo renkama kuopos val
dyba ir nominuojama Pildomo
ji Taryba. Į kuopos valdybą liko 
išrinkti šie asmenys: Ono Kaz
lauskienė (pirm.), L. Glinskis 
(vice-pirm.), A. Aleknienė 
(prot. rašt.), J. Ramoška (fin. 
rašt.), J. Sebestinas ir J. Be
bok is iždo globėjais.

Alfonsas Berno ta vičiu‘s, An
tano Bernotavičiaus sūnūs, par
važiavo pas tėvelius Kalėdų 
šventes praleisti. Jis lanko Ada 
universitetą, kuris yra žinomas 
kaip Northern universitetas. 
Parvyko taip pat J. Vasiliaus
kas ir V. Stukas, kurie lanko 
Kent kolegiją.

Inž. Pranas Rokas baigė 
tos universitetą prieš kelis 
tus. Savo profesijoje jis
sėkmingas ir turi gana neblogą 
darbą. ,

Akron universitetą baigė ir 
Vincas Darulis. Dabar jis .mo
kytojauja ir tuo pačiu metu* pats 
dar studijuoja. Netrukos, ro
dosi, gaus magistro laipsnį.

Nemuno Klubas ir jo Veikla.— 
Tarnas Matas Pasitraukė iš Va

dovybės

vie- 
me- 
yra

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS LIETUVIAMS LINKI
UNION P ARK TAVERN

Gera Degtinė ir alus. žuvis Penktadieniais
4520 — 8th Avė. Kenosha, Wife

LAIMINGŲ NAUJŲ, METŲ, VISIEMS LIETUVIAMS LINKI
JOHN B. POTELUNAS, Siuvėjais 

KAILINIUS IR SIUTUS DARAU ANT UŽSAKYMO 
4524—S-TH AVENUE, KENOSHA, WIS.

Ciceriečių Naujų Metu Vakarienė
Kalakutienos VAKARIENE, PROGRAMAS IR ŠOKIAI 

Rengia 4 Ciceros Lietuvių draugijos, tarpe jų 
Liuosybės Namo Bendrovė.

NAUJŲ METŲ VAKARE, GRUODŽIO-DEC., 31 d., 8 vai.
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 14th St. ir 49th Ct., Cicero, 

TIKIETAI (Including Wardrobe) 
Vakarienei: 85c. iš kalno. $1.00 prie durų, 
šokiams: 25c. iš kalno. 40c. prie durų.

Unijos Orkestras grieš iki ryto 1938 metų. Visi ir visos kviečiami 
atsilankvti. Bendras Rengimo Komitetas.

ir

vakare 
III.

\ VLADAS YANULEWICZIA
Atidarė Naują Vietą Nuosavam Name, antrašu: 

396f> ARCHER AVENUE.
Užkviečiam visus musų draugus ir pažįstamus sutikti Naujus Metus 

Musų Naujoje Vietoje.

BRIGHTON INN
Vladas ir Josephine Yanulevįcziai.

NAUJŲ METŲ PALAUKIMO BARE
Eva Musneckienė užkviečia visus 

draugus ir pažįstamus į jos
WALLACE TAVERN

• 3427 So. Wallace St.
Šįvakar, Gruodžio 31, 1937,

SULAUKTI NAUJŲ 1938 METŲ.
šokiams ir užkandžiai Veltui, vBus muzika

j*

NAUJU METU SUTIKTUVIŲ PARĖ
įvyks GRUODŽIO 31 DIENA

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus į šią parę. Bus 
indijonai, parodys didelių gyvačių. Veltui užkandžiai. 
Gros muzika. Linksminsimės visi ir turėsime good time.

Kviečia

Dora Puplauskiene
716 W. Cermak Road

“Nemuno” klubas šiomis die
nomis išsirinko naują valdybą. 
Ilgametis klubo pirmininkas 
Matas Tarnas į valdybą neįėjo: 
jis pats atsisakė kandidatuoti. 
Teisinosi, kad tiek turįs visokių 
asmeniškų reikalų, jog nieku 
budu negalėsiąs tiek klubui lai
ko pašvęsti, kiek reikėtų. Be to, 
kitais metais jis esąs pasiren
gęs Lietuvą aplankyti.

Nors Matas atsisakė kandi
datuoti tačiau daugumas vis- 
vien už jį balsavo. Kada paga
liau* išsiaiškėjo jog jis kandida
tūrą ištraukia, tai pirmininku 
liko išrinktas Petras Valūnas.

Keisčiausias dalykas buvo 
tas, kad kažkoks šalaputris pa
sirūpino Bridgeporto ’ Sunday 
Herald laikraštyje pašiepiančiai 
klubo rinkimus aprašyti. Vadi
nasi, įkąsti Tarnui Matui. Ten
ka pasakyti, jog tai labai ne
gražus darbas.

Vietos lietuviams p. Mato nuo
pelnai Nemuno' klubui yra ge
rai žinomi. Kai jis^pirmąį kartą . 
liko išrinktas klubo pirminin
ku (klubas tąsyk buvo žinomas, 
kitokiu vardu, būtent, Lit. Ind. 
Political Club), tai organizacija 
visiškai baigė krikti. Mažai kas 
tuo laiku tikėjo, jog kas nors 
bus galima padarytis Vadinasi, 
p. Matas turėjo lyg ir grabo- 
riaus pareigas atlikti. Tačiau 
atsitiko tai, ko beveik niekas 
nesitikėjo. Matas pasiryžo, be
veik jau mirusį ku‘ną atgaivin
ti. Ir tai jam pasisekė: savo ne
paprasta energija ir sumanu
mu jis pradėjo klubą ugdyti. 
Ir štai per visai trumpą laiką 
klubas ėmė tikrai pavyzdingai 
tvarkytis.

Nariai tatai labai įvertino, ir 
metai iš metų p. Matas vis lik
davo klubo pirmininku. Kai T. 
Matas stojo prie vadovybės, tai 
nariai labai nesugyveno: jie 
dėl visokių menkniekių pešda- 
vosi. Tie vaidai ir nesusiprati
mai p. Matui greit pasisekė li
kviduoti. Nariai pradėjo sugy
venti, kooperuoti ir vieningai 
veikti. Tas pats atsitiko ir su 
klu*bo pakrikusiais finansais: 
būdamas geras biznierius, p’. 
Matas klubo finansus visai ge
rai ' sutvarkė.

Pradžioje p. Matas tarp klu
bo narių turėjo ir kiek priešų. 
Vienok ir jie nieko jam nega
lėjo prikišti ir gerbė jį už su
manumą. Vėliau jis su tais opo
zicionieriais tiek tiek išsiaiški
no, jog jie pasidarė jo šalinin
kais.

P-as Tarnas verčiasi nejudo- 
mo turto pardavinėjimu. Vietos 
lietuviai jį pažįsta kaip sąži
ningą ir sumanų biznierių. Be 
to, jis turi gerus ryšius su vie
na dirbtuve. Tad ne vienam lie
tuviui jis yra padėjęs toje dirb
tuvėje darbą gauti.

žodžiu sakant p.- Matas per 
kelis savo pirmininkavimo me
tus pastatė klub^ ant kojų ir 
tinkamai jį sutvarkė, šiandien 
tas klubas yra visais atžvilgiais; 
pavyzdingas ir finansišku at
žvilgiu gerai laikosi.

Tenka pasakyti, jog dabar

| ACME-NAUJIENŲ Foto I 

PIONIERIAVIMAS SUNKUS 
DARBAS. — Grupė Harvard 
studentų sumanė atlikti se
novinę pionierių kelionę iš 
Ipswich, Mass. į Marietta, 
Q., paminėjimui 150 metų 
sukaktuvių tos pionierių ke
lionės. Jie pirmąją dieną 
nuėjo tik 12 mylių ir tai 
studentas Robert Neary jau 
apžiūrinėja savo kojų pūs
les. iPasirode, kad pionierių 
kelionės, nors ir prie dabar
tinių gerų kelių, toli nebuvo 
tokios lengvos, kaip jos iš
rodo, nes tada ir kelių ir 
parankių vežimų nebuvo.

U. S. A. Užsienio Pre
kyba su Pabaltijos 
Valstybėmis Sausio- 

Rugsejo Men.
Iš paskelbtų' Monthly Sum- 

mary of Foreign ^įmmerce duo
menų už 9 mėnesius 
kad:

matyti

/ Eksportas^ Importas
< (Doleriais*) (Doleriais) 

Lietuva:
1936 m.
1937 m.
Latvija:
1936 m.
1937 m.’
Estija:
1936 m.
1937 m.,

204,819 < .
384,730

580,506
990,569

(Doleriais)

655,851
894,713

875,076
728,510

571,562
611,618 

parodo:

Amerikos Lietuvių Kongresui ir “Para 
pijiniams” Kliubams

Senieji 1937 m. savo užduotis “Veni Creator” giedojimo baž- 
jau atliko. Daug aukų su savim nyčioj galėtų susituokti ir kad 
nusinešė, daug kraujo nubėgo, niekas neturėtų jokios teises 
daug kančių iškentėjo žmonija 
per tuos apskritus metus. 'Kiek 
vargų ir nelaimių panešė ir 
graudžių ašarėlių išliejo žmo-

Tu, seniau 1937, garmėk į be
dugnę, su visais savo blogu- 
fliąis ir nepasisekimais. Mes su
tinkame Naujus Metelius su 
gauja energija, su šypsena ir 
džiaugsmu. 1938 metams prisi
artinus, be jokio delsėjimo tuo
jau reiškiu savo norus ir pagei
davimus. štai jie.

Kad Lietuva taptų laisva ir 
demokratiška šalelė, kad ten 
žmones galėtų, nevaržomi tau
rininkų valdžios, tverti savb ini
ciatyva ir supratimu, tokias or
ganizacijas bei draugijas kokios 
jiems galės nešti ir kraštui nau
dą ir dvasinį pasitenkinimą; 
taip pat kad butų valia leisti ir 
skaityti visokių pažiūrų laikraš
čius ir knygas;.

Kad nebūtų trukdomi ir kely
je sulaikomi iš užjūrio ateiną 
laikraščiąi;

t. Kad butų įvesta civilė 
metrikacija

Kad butų įvykdyta civilė me
trikacija; kad žmones ir be

prie jų už tai nei kabinėtis, nei 
pajuokti nei užmetimus daryli. 
Tas pats ir* su krikštais ir ki
tomis žmonių privilegijomis;

Kad bažnyčia liktų atskilta 
nuo valstybės ir kunigėliai gau
tų litų tik iš tų parapijonų, ku
rie dar bijo velnio ir peklos ir 
abejoja apie patekimą į dangų;

Kad butų paliuošuoti politi
niai kaliniai ir šelpiama jų su
vargusios šeimynos, žmonos ir 
vaikučiai;

Am. Liet. Kongresui
Kad Amerikos Lietuvių Kon

greso vykdomasis komitetas, 
taip pat ir visos Amerikos kolo
nijų skyriai pasirūpintų šią žie
mą sukelti daug aukų ir, išau
šus pavasariui, kuodaugiausiai 
pasiųstų į Lietuvą savo atsto
vu;

Kad Chicagos gyvuoją para
pijiniai kliubai paremtų Lietu
vos pirmeivių žmonių darbą ir 
suteiktų ir moralę ir piniginę 
užuojautą;

Kad tų kliubų konstitucijų 
paragrafai, kurie duoda vairuo
tojams progą nusukti nuo de
mokratijos vieškelio į šunke-

ŽEMAIČIŲ ' ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
— 9:00 VAL. VAK. 
—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

962,865 
935,783

Tie skaitmenys
1. Kad Lietuva šiais metais

per 9 mėnesius įvežė iš U. S. A. 
už 179,511 dol. daugiau negu 
pernai;

2. Kad į U. Sį A. įvežta iš 
Lietuvos irgi už 138,862 dol. 
daugiau;

3. Kad Lietuva praleidi ė kitas 
sau lygias valstybes ir į U. S. 
A. įvežime užėmė tarp jų pirmą 
vietą.

Reikia dar pastebėti, kad Lie
tuvos statistika žymiai skiriasi 
nuo U. S. A. davinių. Tenka 
skaityti, kad kiekvienos tos ša
lies importo daviniai bus tikres
ni už eksporto, būtent todėl, 
kad tas lengviau sukontroliuoti 
pagal prekių kilmės liudijimus. 
Ir mes turime tam įrodymų — 
mėsos eksporte.

U. S. A. rinkoje pasirodo pre
kes su markėmis eksportuoto
mis į kitas šalis ir iš tęn re- 
eksportuotos čionai. Tas pats ir 
su Jungt. Valstybių prekėmis, 
kurios didesnėmis partijomis ei
na į kitas šalis, o iš ten dalimis 
pereksportuojamos į Baltijos 
Valstybes.

Šiaip ar taip, prekybiniai san
tykiai tarp U.S.A. ir Lietuvos 
žymiai pagyvėjo.

Jonas Budrys, 
Generalinis Konsulas.

daug kas apgailestauja, kad p. 
Matas pasitraukė iš klubo' vado
vybes. Klubiečiai jam tikrai yra 
dėkingi u*ž jo pasidarbavimą. 
Kažkokio pavyduolio nevykęs 
išsišokimas tad sukelia tik pa* 
sibiaurėjimą. / /

J. Žemaitaitis

lius ir fašizmo pelkes, butų ati
taisyti;

Kad tie kliubai, kurie yra 
skaitomi pažangus ir plačios vi
suomenės remiami, ir kurie sa
vo iždus išaugino iki tūkstančio 
ir daugiau dolerių, apšvietai ir 
kultūros reikalams paaukautų 
pagal savo išgales, o labiausiai, 
kad pasiųstų kovojantiems bro- 
iiamsv Lietuvoje.
'Tai tokie mano Naujų Metų 

norai ir troškimai.
R. šiliukas

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų, Draugas Žydukas

NATHAN KANTER

Mutual Lią:'or Co.
4707 So. Halsted St.

PHONĖ YARDS 0801

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

.pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam į 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. Halsted St.
i Tel. Calumet 7937

• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—•
• PENKTADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Laimingiausių Naujų Melų
VISIEMS SAVO ’ ■>

Kostumeriam, rėmėjam ir prieteliam
linki

Progress Bendrovės Krautuvės Valdyba 
'visa darbininkų organizacija 

Su pradžia Naujų Metų 
Progress Krautuvė apskelbia

. didžiausį

JANUARY CLEARANCE
Išpardavimą

Kur kiekvienas atsilankęs turės progos rasti didžiausias 
prekių vertybes ant visokių namam reikmenų, Rakandų 

—Kaurų—Pečių—Radio—Refrigeratorių—Drabužiam Plo
vyklų—lovų įrengimai etc, elc.

Lengviausi Išmokėjimai

3222-24-26 South Halsted Street
TEL. VICTORY 42Ž6
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

....-I' ’   . ■■ -Į ■■ - .|f.     .  ...

Girdekite musų Naujų Metų proogramą Nedelioj, 2-rk 
dieną Sausio, ll-tą valandą prieš piet, iš stoties

' Tobulasis ALIEJUS 
Padaro Pečių ar 

šildytuvą
t,. .NAŠESNIU 
^r kaina Nedidesnė!

STOVOL
U

NEVADA ★ AUSTIM inftA
★ VINCEMNES ★ *twUU

GRACELAND 6800

PARAIŠČIAI
Profesionalus daktaro paraišČių 
pritaikymas pigiai kaip už $5.00. 
Patenkinimas garantuotas. Beto, 
apvyniojimai ir gumos pančiakos.

Dr. P. Schyman
Specialistas

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. Armitage 8200

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 gatvės 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, I1L

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai



M.
Penktadienis, tf. 31, 193?
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The Lithiantan Daily N«wa 
Publlshed Daily Escept Sanday by 
rhe Lithuanlan New« Pub. Co„ Ine

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

!

Subscription Rates:
|8.0o per year in Canada
$5.00 per year outslde of Chicago
38.00 per year in Chicago ' , 
3c per copy. '

38.00
4.00 
2.00 
1.50
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AR SSRS SUSIDRAUGAUS 
SU VOKIETIJA?

I... ..... ,

'^y. susilies į daiktą vienoje 
organizacijoje.

Slaptas Kunigų Vienybės
»

Aplinkraštis

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

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

UitakyMo kalasi
Chicagoje — paštu:

Metama ..... ........ ........
Pusei metų __ ____ _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —.........._______   8c I
Savaitei _______  18c
Mėnesiui  ______________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,
pastų:

Metams 35.001
Pusei metų 2.75 |
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams ...________  1.00 j
Vienam mėnesiui ----------- 75

Lietuvoje ir kitur'užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----------------- -------- 38.00
Pusei metų 2------- *---- -------- 4.0Q
Trims mėnesiams —2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Laimingesnių Naujų Metų
Per puskutinius kelis mėnesius darbai Amerikoje 

sumažėjo. Daugiau kaip dvejetas milionų darbininkų 
neteko uždarbio arba dirba tik dalį laiko. Numatoma, 
kad iki pavasario biznis gali dar pablogėti.

Tokiu budu Naujus Metus Amerikos darbo žmonės 
pasitinka nelabai linksma nuotaika.

Šis biznio atslūgimas veikiausia ne;šsivystys į nau
ją didelę depresiją. Daugelis mano, kad už kokių trijų, 
keturių mėnesių darbai vėl pagerės ir laikinė pertrau
ka ekonominės gerovės pažangoje, kuri prasidėjo po! 
liūdnųjų 1932-33 metų, bus pasibaigus. 1

Bet žmonių masėms užtikrintas uždarbis yra svar
biausias dalykas. Nuo darbininkų ir farmerių gerovės 
priklauso ir gerovė smulkiųjų savininkų miestuose, biz
nierių ir profesionalų. Taigi visiems rupi, kad ateinan
tieji metai butų geresni, v ,
f , Visiems tad “Naujienį”- skaitytojams, draugams ir 

rėmėjams mes linkime laimingesnių Naujų Metų!

Kapitalo streikas
Ta biznio “recesija” (atslūgimas), kuri Amerikoje 

prasidėjo šį rudenį, turi daug priežasčių. Kai kurios jų 
tarptautinio pobūdžio, nes darbų ir prekybos sumažėji
mas pasireiškė ne tik šiame krašte, o ir Anglijoje ir kai ■ 
kuriose kitose šalyse. . (

Bet prisidėjo ir sąmoningas kapitalistų veikimas.
Stambusis Amerikos kapitalas stengiasi pasinaudo

ti proga ir priversti valdžią, kad ji atsisakytų nuo savo 
politikos. Generalinio prokuroro padėjėjas Robert H. 
Jackson, kurio priežiūroje yra teisingumo departamen
to prieš-trustinis skyrius, sako, kad didžiosios biznio 
korporacijos stengiasi pravesti “kapitalo streiką” tiks
lu sunaikinti Naująją Dalybą.

Jos tyčia susilaiko nuo investavimo naujų kapitalų 
į pramonę arba net siaurina gamybą tose įmonėse, ku
rios turi pakankamai užsakymų ir galėtų dirbti pilną 
laiką, šituo “generaliniu streiku”*Stambusis kapitalas 
spiria valdžią pakeisti savo politinį veikimą.

Kapitalas kovoja prieš tą politiką, kuriai milžiniš
ka dauguma žmonių išreiškė savo pritarimą 
mais 1932, 1934 ir 1936 metais. Argi Amerikos 
pasiduos tai pinigų maišo diktatūrai?

balsavi- 
žmonės

“Katalikų bendras frontas”

Vakarų Europoje,yra plačiai 
pasklidusi nuomonė, kad So
vietų Sąjunga gali vėl susi
draugauti su Vokietija, nežiu-. 
rint tų aštrių retoriškų ata
kų, kurios tarp jų dviejų eina 
nuo 1933 m. Tokią nuomonę 
išreiškė ir įtakingo Anglijos 
liberalų laikraščio “Manches^ 
iter Guardian” korespondentas, 
Jisai rašo: ■'

“Gerai žinoma, kad yrą 
įtakingų pramones ir kitų 
sluoksnių Vokietijoje, kurie 
beveik kategoriškai reika
lauja, kad skirtumai su Sch 

vietų Sąjunga butų išlygin
ti. Galimas daiktas, kad su
siartinimas gali prasidėti bet 
kada. Įvykiai Tolimuose Ry
žtuose duotų gerą pateisini
mą, Pradžioje Nacional So
cialistai norėjo turėti Japo
niją, kaipo talkininkę busi
mam kare su Sovietų Sąjun- 

| ga. Bet reichswehr (Vokie
tijos armija) pasipriešino 
karinio pobūdžio sumeti
mais bet kokiai sąjungai su 
Japonija. Kai jauni (Japoni
jos) karininkai kėsinosi iš
žudyti ministerius • ir kai 
1936 m. ištisa japonų divizįr 
ja pakėlė maištą, tai paaiš
kėjo, "kad disciplina Japoni
jos armijoje nėra geriausia; 
o kokia nauda butų , turėti 
talkininką, kurio armija nė
ra absoliučiai ištikimas jo 
politikos tarnas? Reichsweh- 
ras nenorėjo turėti nieko 
bendro su sąjungininku, ku
rio armijos karininkai žaid
žia politika.” /
Taigi, vietoje karo sąjungos 

su. Japonija, ną'čįų valdžia pa- 
siraŠė su? j& tik keistą “prieš- 
komunistinę sutartį”.

Korespondentas nurodo, kad 
Vokietija turi* daug interesų 
Kinijoje — taip pat, kaip daug 
jų turi ir Rusija. Sovietų Są
junga aiškiai stovi Kinijos pu
sėje. Vokietijai irgi butų nau
dingiau remti Kiniją. O tuo
met Maskva ir Berlynas pra
dėtų Kinijoje kooperuoti.

Bet kodėl Hitleris dabar 
neištiesia rankos Stalinui?

“M. G.” korespondentas 
no, kad aplinkybės tokiam 
lerizmo ir bolševizmo Susi
draugavimui dar tuo tarpu nė
ra palankios. Viena, dar ne
praėjo krizis Ispanijoje, kur 
Vokietiją yra giliai įsivėlusi 
priešingoje sovietų politikai 
pusėje.

Antra, Stalinui dabar nepa
togu parodyti viešai savo drau- I c •*
giŠkumą Berlinui, kol sovietų 
valdžioje ir komunistų partijo
je eina aštri vidujinė kova, 

r ' '''•“Įvairios opozicijos buvo 
pasmerktos, kaip Vokietijos 
naciams parsidavusieji išda- 

* vikai, ir kaip atrodytų, jei
gu tuo pačiu laiku, kai»eina 
areštai ir sušaudymai, vald
žia padarytų kaip tik tą, ųž 
ką opozicininkai yra sušau
domi ?”

dar

ma 
hit-

Kunigų Vienybės slaptame aplinkraštyje, kurio ko
piją atnešė į “Naujienas” Kalėdų diedukas, raginama 
tuojaus pradėti daryti “katalikų bendrą frontą”. -

Tai reiškia, kad kunigai nori įbrukti savo politiką 
plačiajai katalikų visuomenei. Kunigų politika yra pa
remta jų luomo interesais, kurie beveik nieko bendro 
neturi nei su darbininkų, nei su kitų visuomenės sluoks
nių reikalais. Kad žmonės to nematytų, tai kunigai sa
vo politiką dengia religijos, dorovės dr tautos skraistė
mis. • ' ‘ ’

Bet katalikų religijai joks pavojus negręsia nei karštai darbuojasi. kad įvyk 
Amerikoje, nei Lietuvoje. Ta dorovę, kurią kunigai skęl- tų “vienybė” t • / V 1 • *1 • 11 M. e'I _

TAI KAM REIKĖJO 
SKALDYTI?

Anot , komunistų laikraščių, 
. I Frąncuzijos komunistai Ubai 1 I •

su socialistais, 
bia (o ypač ta, kurią dauguma jų praktikuoja), nėra nė-|Tik-ką įvykusiame komunistų 
kiek geresnė už kitų žmonių dorovę. Tautiškumo gi at- partijos suvažiavime jos sek- 
žvilgiu, kunigai, kaipo luomas, visai neturi kuo pasigir- ketonus Jacąųes Dūdos pareiš- 
ti Amerikoje jie lietuvius verčia tarnauti airiams — ’ ’ ’ ' ' ’
taip, kaip Lietuvoje kad jie buvo pavertę lietuvius len- Į 
kų tarnais.

__|kęs, kad darbininkų sąjungų 
(unijų) vienybė “jau įvykęs 
faktas”, taigi ji busianti pa
daryta ir politikos fronte. Gir-

O visgi jie bando, pasiskolinę iš bolševikų “bendro P*’ —
fronto” obalsį, paimti į savo bankas katalikų visuome- “Kuomet abidvi darbinin- 
nės vadovybę. Suprantančioj i savo reikalus visuomene kiškos partijos Francuzijoje 
paskui juos neis. | sueis orgauiškon vienybėn (t. sioms partijoms! Ou-

Vakar “Naujienose” jau bu
vo pranešta, kąd “Naujienų” 
Redakcijai pavyko gauti slap
tą aplinkraštį, kurį Kunigų 
Vienybės komitetas šiomis 
nomis išsiuntinėjo savo

I riams.
Tame aplinkraštyje

organizacijoje. — “N” Red.), 
tai bus tokia spėka ir toks 
pavyzdys kitų šalįų darbinin
kų judėjiihui, kuris francu- 
tzams padarys didžiausią gar
bę. Frąncuzijos fašistai ne
drįs nei išsižioti. Francuzi- 
jos užsienių politika taip pat 
pasikeis. Susivienijusi prole
tarinė partija nusives su sa
vim smulkiąją buržuaziją ir 
galės paimti pilnąvatsakomy
bę už Fraricuzijos vidaus ir 
užsienių politiką.? '•
Labai gražus (nors ir ne vi

sai realus) vaizdas. Bet jeigu 
proletarinė Vienybė yra toksi 

x .. ji. j • i . JK.uiugus pičtacupuikus dalykas, tai kuriam ga- <<b kataJikų ,
Im Francuzijus komunistai ją Manydami( kad plačiajai 
sunaikino? > t. .. .. ,< Amerikos lietuvių visuomenei

Kam jie suskaldė Francuzi- bus įdomu patirti apie musų 
jos socialįstų partiją? Kam j ^klerikalizmo vadų planus, že- 
suskaldė Francuzijos darbinin- miau paduodame to slapto ku
ku unijas? Kam jie per šešio- nigų rašto tektą ištisai, 
liką ar septynioliką metų kur- skamba taip. 
štė vieną darbininkų judėjimo 
dalį prieš.kitą? A.M.D.G.

Jeigu šiandie Frąncuzijos Gobiamas Konfratre: 
konu^nistai supranta, kad tas 
visdjs darbininkų vienybės ar- Gruodžio 14 d., š.m., Proyi- 
dymas buvo pragaištingas dar- dence, R. I. įvyko Kunigų Vie- 
bas, tai jie turėtų dabar vie- lnybčs Centro posėdis, kurio 
šai prisipšŽinti, kad jų atski- protokolą rasv^e “Forume . 
ros organizacijos gyvavimas ^uo aplinkraščių norime pla- 
yra nepateisinamas, ir turėtų ^au Paliesti kaikuriuos svar- 
savo partiją uždaryti, patariant stytus reikalus.
jos nariams grįžti pas sočia- Katalikų viešame pareiškime 
listus dėl Teol. Filosofijos fakulteto

Šituo budu komunistai bent siaurinim^, buvome pasisakę 
dalinai atitaisytų tą didelę ža-| bet kokis Lietuvos vy
lų, kurią jie yra padarę Fran- riausybės tolimesnis žingsnis 
euzijos darbininkų judėjimui, mindžioti Lietuvos katalikų 
Tuomet, iš tiesų, įvyktų tikra teises privers musų visuomenę 
darbininkų vienybė. atsisakyti nuo bet kokio ben-

Bet jie šituo padoriu keliu dradarbiavimov nevtikvsu kata“ 
eiti nenori. Jie bando “manev- kk^ ^elses pažeidžiančia Lietu- 
ruoti”, kadi nenukentėtų jų vos vyriąusybe, bet ir su jos 
ambicija, prisipažinus, jogei jų atstovais sų ta. išeivijos,\da- 
partija pasirodė bereikalinga. kl^ pritars Lietuvos vy- 
Savo pragaištingos politikos, Gausybės tokiems darbams . 
kurią jie vedė per metų me- Paskutinėmis žiniomis Švieti- 
tus, jie nenori atvirai išsiža- mc> Ministėris jau pranešęs fd- 
dėti, bet bando padaryti “vie- kultetui, kad švietimo Minis- 
riybę” su socialistais tokiu bu-P;®y^o^ior^aVa^ bal£us*M Teol°- 
du, kad atrodytų, jogei sociaJ 
lištai dalinai priima jų nusi
statymą. (
' šitas koipunistų nenuoširdu
mas kelia nepasitikėjimą socia
listuose — štai dėl ko Fran- 
euzijos socialistų partijos val
dyba neseniai nutarė nutrauk
ti derybas su komunistais dėl 
tos “vienybės”. Tik vienas val
dybos narys Zyromskis (“kai- 
riasparniš”) balsavo prieš tą 
nutarimą.,

Antra vertus, tokia “vieny
bė”, kokią siūlo komunistai, 
vargiai iš viso atneštų Fran
cuzi jos darbininkams tą nau
dą, apie kurią kalba komunis
tų agitątoriaį. Gal būt, ji net 
greičiau pakenktų. \ /

Nes jeigu socialistai susivie
nytų su komunistais tokiu bu-) 
du, kad atrodytų, jogei sočia-j 
listaUdalinai priėmė komunistų 
nusistatymą, t.y. “subolševikė- 
jo” (o komunistai trokšta, 
kad taip atrodytų!), tai fašis
tai kaip tik ir pakeltų galvas. 
Jie imjfų rėkti, kad jau socia
listai pasidavė 'komunistų va
dovybei ir kraštui grasina “bol
ševizmo pavojus”! Neužmirški
me, kad Šitokiti argumentu fa
šistai daugiausia pakreipia sa
vo įnisėn buržuaziją.

Be to, yra visai tuščia kalba 
pasakoti, kad, tokiai “vieny
bei” įvykus, nauja proletarinė 
partija (sudaryta iš socialistų 
ir komunistų) nusivestų su sa
vim smulkiąją buržuaziją iir ga
lėtų paimti “pilną atsakomybę 
už Frąncuzijos vidaus ir už
sieniu politiką”, t.y. galėtų pa
imti j savo i*ankas\ valdžią. Vei
kiausia, įvyktų visai priešin
gai :ų socialistai radikalai (smul
kiosios buržuazijos partija) 
pasitrauktų iš ‘liaudies fron
to” ir susidėtų su

die
na

kun. 
Balkunas, Paulionis ir Vaitie
kūnas ragina visus Amerikos 
lietuvių kunigus boikotuoti 
Lietuvos valdžią, jos atstovus 
(pasiuntinį Washingtone ir 
konsulus Chicagoje ir New 
Yorke) ir tas išeivijos grupes, 
kurios pritaria Lietuvos vald
žiai. z

Aplinkraštis, toliaus, kviečia 
kunigus pradėt organizuot

Negaišindami laiko tarpsrovr 
niais ginčais stiprinkime kata
likišką veikimą, per jį ir tau
tinę sąmonę išeiviuose. Pagir
tina turėti katalikų seimelius 
kiekvienoj didesnėj kol ioni joje. 
Draugijų suvažiavimai, paskai
tos, diskusijos cementuoja vie
ningumą katalikiško fronto 
prieš laisvamanybę ir komuniz
mą. Kaip kasmet,. taip ir šie
met gavėnia yra skiriama kat» 
akcijos vajui — Katalikų spau
dai ir draugijoms stiprinti.. 
Kat, susivienymas paskelbė va
jų. Padėkime jam savose pa
rapijose rengiant prakalbas, 
paskaitas ar “round table” pa
sikalbėjimus. Skatinkime jau
nimą apsidrausti 
me.

susivieny

Jisai

dešiniom- 
socialistai

1938 metais ekskursiją Lietu
von, kartu maldininkų kelionę 
Pasauliniam Eucharistijos Kon- 
gresan, kuris įvyks geg. 25-29 
dienomis Budapešte, Vengrijo
je. Kelionei vadovaus K. V. 
Centro pirmininkas. Išplauki
mo dieną ir laivą pranešime 
vėliaus, kada bus padarytos 
reikalingos sutartys. Maldinin
kai pirma padėkos Eucharisti
niam Kristui už Lietuvos lais
vę ir valiau vyks Lietuvon suJ* 
kaktį apvaikščioti. Raginame 
dvasiški ją prie šios maldinin* 
kų kelionės bei ekskursijoa 
prisidėti. Informacijas suteikę 
pats Kunigas pirmininkas.

Kunigų žurnalas “Forum”.
Dar kartą primename gerb. 

Kunigams remti musų žurnalą 
“Forumą” savo raštais ir fi
nansais. Visi kunigai gauna 
Forumą. Taipgi 
nigus mokėti 
tiesiog Centro 
apylinkėje nėra
cijoš ar jinai iširusi. Prof. Do
vydaičio Fondas dar užlaiko
mas: jei dar nesiuntęs aukos, 
siųsk dabar Kun. K. Urbona
vičiui, 50 West 6 St., So. Bos-

» ton, Mass.
Baigdami, Šia proga norime 

pasveikinti gerb. konfratrą šv. 
Kalėdų šventėmis ir Laimin
gais Naujais Metais.

Jūsų Kristuje— 
Kun. Jonas Balkunas, 

Pirmininkas.
* Kun. Kazimieras E. Paulonis, 

Sekretorius.
Kun. Jonas A. Vaitekūnas, 

Iždininkas.
šv. Tomo Apaštalo šventėje,—

“Bendro katalikų 
planai.

zVisų provincijų 
dėmesiui siūlome jaunimo or- 
ganizuotę svarstyti. Vas. 27— 
kovo 5 d. skelbiame jaunimo 
švente. Provincijos prašomos 
tą sąvaitę ruošti bendras jau
nimo Komunijas, pusryčius, pa
skaitas, koncertus ir k. Savo 
nuožiūra chorus, C.Y.O., spor-( 
tininkus, šv. Vardo, vyčius, so- 
dalicijas, klubus organizuoti 
artinti, stiprinti. Tai šv. Kazi
miero sąvaitė, skiriama kata
likiškam jaunimui, kartu mi
nėti Lietuvos Vyčių 25 metų 
sukaktį.

Lietuvos 20 metų sukaktį 
minėti Kunigų Vienybė ruošia gruodžio 21 d., 1937.

fronto”

ypatingam

kviečiame ku- 
nario mokestį 
iždininkui, jei 
K. V. provin-

Kokia Pradžia Naujų Metų?

gijos-filosofijos f-tą nelaikys 
turinčiais vidurinių mokyklų 
įstatymo 25 str. minimą mok
slo cenzą teikiantį teisę būti 
vidurinių mokyklų istorijos if 
kalbų bei literatūros mokyto
jais.”

Boikotas Lietuvos valdžiai.
Iš aukščiau minėto aišku, 

kad katalikų 
Mums belieka 
kyti, t.y., su 
sybe ir jos 
dradarbiauti kartu ir su ta iš
eivijos dalimi, kuri jai prita
ria.

Todėl pradėkime bendrą ka
talikų frontą, dabar. Artėja 
Lietuvos Nepriklausomybės 20 
metų, sukaktis. Katalikai tene- 
kviečįa atstovų ir tenesideria 
su kitomis srovėmis sukaktį 
minėti. Jei tik katalikų para
pijos bei draugijos sutartinai 
dirbs, nereikalingos kitos sro
ves. Kiekviena kolionija ar pa
rapija raginama minėti šį' su
kaktį pamaldomis ir parengi
mais. 1 Rodykime katalikų tau
tinę sąmonę.

Praeityje prityrėme draus
mės trukumą Parlamentarų ir 
kitokių atstovų priėmimas 
kompromitavo Centrą. Centras 
susirūpinęs todėl ieškoti griež
tesnių priemonių drausmę pa
laikyti. šiuomi dar kartą pra
šome gerb. kunigų vieningą li
niją su Amerikos dvasiški j a ir 
Lietuvos hierarchija palaikyti.

teisės pažeistos, 
duotą žodį išlai- 
Lietuvos vyriau- 
atstovais nebėn-

ir komunistai paimti valdžią į 
savo rankas negalėtų, nes jie, 
ir susidėję į daįktį, dar toli- 
gražu neturi daugumos parla- 
mente.

Taigi, socialistams priėmus 
tą gudrų “vienybės” planą, bu
tų atidarytas kelias į valdžią 
reakcijai;

Ypač Naujų Metų šventės ap- 
vaikščiojimo pradžią bei atsira
dimą yra sunku, o gal ir visai 
negalima susekti. Yra žinoma, 
kad 747 metais prieš Kristaus 
gimimą panaši šventė jau buvo 
švenčiama. Senovėj buvo labai į- 
sivyravęs paprotys per Naujus 
Metus duoti dovanas. Paskiau 
tokių dovanų davimas išsivysite 
į kyšių formą, žmonės duoda
vo kyšius valdininkams, kad jie 
palengvintų jiems žemiškąjį gy
venimą, duodavo ir įvairių reli
gijų kunigams kyšius, kad jie 
prirengtų jiems šiltesnes viete
les dangaus garalystėje ir t.t., 
lygiai kaip kad šiendien yra. 
Toks dovanų per Naujus metus 
davimas prasideda nuo graikų, 
paskui, su visa kita kultūra, 
nuo graikų perima romėnai, nuo 
romėnų persimetė pas britus. Ir 
taip toji tradicija išsiplėtė, kad 
pradėta jau įstatymais drausti 
ir tą paprotį naikinti. Vienok ir 
tai dar ilgai dovanų-kyšių davi
mas buvo praktikuojamas.

Ilgainiui dovanų, davimas iš 
Naujų Metų šventės persimetė į 
Kalėdų šventę. Vietoj Naujų 
metų dovanų, buvo duodama 
Kalėdų dovanas, kas ir šiandien 
dar tebepraktikuojama.

Pas krikščionis Naujų Metų 
šventės apvaikščiojimas aiškiau 
pasireiškė penktame šimtmetyje 
po Kristaus gimimo. Iš pradžių 
ta diena buvo skiriama maldai, 
apmąstymui, studijavimui šven
tojo rašto.. "Su laiku pasikeitė į 
padėkos dieną, džiaugsmo, link-, 
smybės dieną.

Prie senoviškojo, tai yra pa
gal Julijonišką kalendorių, Nau
ji Metai buvo kovo 1 dieną. O 
įvedus Grigorionišką, tai yra 
dabartinį kalendorių, pradėta 
švęsti jau sausio mėn. 1 dieną. 
Paskelbus naują patvarkymą di
džiuma šalių tuojau priėmė. Vo
kietija, Denmarkas ir. Švedija 
priėmė apie 1700 m.. Anglija 
priėmė 1751 m.

Taigi, iš kur kilo pati pra
džia Naujų metų šventės, tur 
būt, negalima susekti. Ji atėjo 
nežymiai ir prasidėjo iš mažmo
žio. Tačiau kada jau tas papro
tys tapo priimtas, tai kai ku
riose, ypač tamsių žmonių ap

gyventose šalyse, buvo labai ii 
fanatiškai ta šventė užlaikoma 
kaip pa v., Indijoj, Kinijoj, Japo
nijoj. , <

Nuo permainymo Naujų Metų 
šventės iš kovo mėn. į sausio 
kai kurios šalys pradėjo tos die
nos visai nešvęsti. Mat, sausio 
lotyniškai Januar mėnesio var
du buvo. pagonų dievas — Ja
nus. Užtai kai kurių buvo su: 
prantama, kad švenčiant .sausfc 
ftirmą dieną, tai yra garbinimai 
pagonųi dieVo. Dar ir dabar yri 
daug šalių, kuriose Nauji Meta 
visai nešvenčiamą.

—Vargomatęt

IŠ LIETUVOS
. SUGAUTA DIDŽIAUSIA 

LAŠIŠA EUROPOJE

KLAIPĖDA. —< Šiomis dieno 
mis Marių žvejams Nemani 
žiotyse pasisekė pagauti nepa 
prastai didelių lašišų. Didžiau 
šia iš sugautų lašišų svėrė 4l 
kg., tuo tarpu didžiausia lig 
šiol Europos vandenyse sugau 
ta lašiša tesvėrė 35 kg. Tuo bu 
du, Kuršių Marių žvejai šių 
atžvilgiu yra rekordistai. žve 
jai sako, kad šiemet Nemune i 
Baltijos juroje lašišų esam: 
gana apsčiai. Nemune jų su 
gauta apie 7,000 kg. „

MIŠKUOSE PAGYVĖJO 
DARBAS

KAUNAS. — Užsnigus ir at 
siradus rogių keliui visuos 
miškuose pagyvėjo miško kirti 
mo ir vežimo darbas. . Mišk 
departamentas priėmė Į darb 
apie 2 tukst. naujų darbiniu 
kų, kuriems pavesta kirsti mi 
skus.

Iškirstus
tai vežikų. Iš viso dabar mis 
kuose prie
to vykdomų darbų dirbą pe 
7 tukst. darbininkų, (k)

medžius veža šim

Miškų departamer

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.



Penktadienis, gr. 31, 1937 5
t

MUSŲ SKAITYTOJAI
\ • ---------—- ■ ■

“Tautininkų ir kata 
likų frontas”

J. V. Stilsonas, 
“N. G.” Admin.
Apleido Chicago

Marijonų organas “Draugas” 
No. 293remdamasis tulu P. B. 
Zeikum (tąi esąs slapyvardis 
vieno “Vienybes’' redaktoriaus) 
davė įdomų vedamąjį straipsnį, 
kuriame kai kurias dalis Zei- 
kaus rašinio, tilpusio “Vieny
bės” No. 277 pilnai cituoja —• 
kur Zeikaus tekstas juodakėmis 
atspausdintas, ten ir marijonų 
organas vartoja juodukes. Įdo
mu tai, kad Zeikus savo rašinį 
remia Romos katalikų laikraš
čiu “Amerika”, o ten buvo aš
triai paneigti radio valandų ve
dėjai, biznieriai, profesionalai ir 
kitokie lietuviai, lanką ir skel
bimais remiu “bolševikus”. To
dėl esą toks “tautininkų ir ka
talikų frontas” renkalingas, 
šiuos “nelabuosius” priversti vi
sokį biznį, skelbimus ir lanky
mąsi į parengimus duoti ir nu
kreipti TIK “tautininkų ir ka
talikų frontui”. Toks tai “fron
to” tikslas — pats branduolis.

Iš viso, nemenkas tikslas — 
monopolizuoti radio valandų ve
dėjus, biznierius, profesionalus 
ir parengimų lankytojus, bet 
kai jau patsai sumanymas išė
jęs iš Romos katalikų laikraščio 
“Amerikos”, o Zeikus tik to su
manymo agentas, tai nors mari
jonų organo redaktorius, paci
tavęs tai, ką “Vienybė” atspaus-

(dino, duoda kad ir neužtarnauto 
kredito — matyti, pašiepia 
“Vienybę”, bet, vis dėlto “rim
tai” laikosi to, kad ne tik “Vie
nybė’, bet ir kiti “tautininkų 
laikraščiai” esą nezaležninkų or
ganai, laisvamaniški, bedieviški 
ir, esą, tokie dalykai duoda pa
grindą rišti (tautininkus) tau
tininkų veiklą su bedievišku są
jūdžiu.

Zeikus, matosi, tiksliai patarė 
“katalikų (suprask Romos ka
talikų) vadams liautis niekinus 
ir pirštu rodžius į tautinį vei
kimą, kaipo į bedievišką sąjū
dį”. Bet marijonų organo re
daktorius, turėdamas savo išti
kimą žmogų “Vienybės” redak
cijos štabe, į jo tikslų patarimą 
kalba jau kaip į '“Vienybės” pa
tarimą ir ironiškai pasisako: 
“(Romos) katalikai ne tautinį 
veikimą vadina bedievišku sąjū
džiu, bet tautininkų veikimą 
tuo vardu apšaukia”. Anot jų, 
kol tautininkai nepaims divorso 
nuo bedievių, kurių veikimo 
centras dabar yra Maskvoje, tol 
(Romos) - katalikai negalės su 
jais bendrai dirbti. Išdavoje sti
priai pabrėžia: toks bendravi
mas galėtų pakenkti dabar (Ro
mos) katalikų dirbamam tauti
niam darbui.

Taigi, išeina’ taip, kad marijo
nų organo redaktorius žino Ro
mos katalikų vadus esant ganė
tinai stipriais monopolizuoti ir 
priversti radio valandų vedėjus, 
biznierius, profesionalus garsin-

Surengė maršrutą blogu laiku 
prieš šventes; pasitaikė ir 

blogas oras
Chicagos apielinkčj praleidęs

apie ppra savaičių laiko, po Ka
lėdų išvyko į rytus drg. J. V. 
Stilsonas. Važiuodamas į New 
Yorką, pakelyj sustos Clevelan- 
de, Ohio. New Yorke grįš prie 
kasdieninio darbo “N. Gadynės” 
administracijoje

Drg., Stilsono prakalbų mar
šrutas supuolė su prastu oru 
Chicagoje ir šventėmis. Tas tu
rėtų būti vengiama. Oro neiš
vengsi, nežinodamas iš anksto, 
bet šventės, ypač Kalėdos ne
tinkamas laikas maršrutui.

Būdamas Chicagoje drg. Stil
sonas aplankė kelis parengimus. 
Vienais užsiganėdino, kitais nu
siskundė. Daugiausiai nusiskun
dė Chicagos Lietuvių Draugijos 
parengimu — bankietu. Buvę 
per ankšta, suspaustas kaip žu
vis. Mat, Chicagoje ir didelėse 
vietose kai kada turi pakentėti 
kai per ankšta'.

’ ’ Reporteris P.

Laimingų Naujų Metų Visiems Musų Draugams įį 
ir Kostumeriams Linki į

PEOPLE’S HARDWARE & PAINT CO. 1
Broliai Gregoravičiai, sav. į

1901 W. 47th St. Tel. LAFayette 4139 į

NAUJIENOS, Chicago, III
į ...............  *

Nauji Metai — 
Naujas Darbas

i

Mitinguos
Džiazą — Klumpa

Kalbės’kia proga visl Pasi"

Linkime Laimingų Naujų 1938 Metų visiems musų 
kostumeriams, draugams ir pažįstamiems

Matas ir Josephine Bertash
BUČERNĖS IR GROCERNĖS Sav.

Restaurantų aprūpinimas MUSŲ SPECIALYBĖ.

3239 So. Halsted St. Tel. Victory 2031-2

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams 

ir Pažįstamiems

840 W. 33rd Street Chicago, II
S

DYKAI!
Pasiųsime jums 350 Cicero jr Berwyn 

nekilnojamo turto bargenų sąrašą DYKAI 
Telefonuok. rašyk ar kreipkis į musų ofisą

2411
S. 52nd A v,
Cicero

Bljohn o.zJB
SYKORA

Telefonai 
CICERO

REALTORS 
Nekilnojamo Turto'Paskolos duodama nuo $800 iki $5000. 

už 4 iki 5% palūkanų ir komisijos
23 metų nekilnojamo turto ir apdraudos patyrimas. 
ATDARA NAUJŲ METŲ DIENĄ IR SEKMADIENĮ 

iki 4 vai. po pietų.

“pajaus” 
ir kaitali- 
užgautų 
katalikų

tis per radio ir skelbtis laikraš
čiuose tik turint marijonų pa
tvirtintą Romos katalikų vadų 
markę. Pati idėja ir tasai tiks
lo branduoiis / savaime nedoras 
— panašus’į raketą, bet jei šio 
tikslo siekimui, anot marijonų 
organo redaktoriaus, priimtų 
laisvamaniškai subedievčj usius 
tautininkus, tai butų nemažiau 
kaip “užgavimas švenčiausių 
(Romos) katalikų įsitikinimų ir 
iš pagrindų griovimas (Romos) 
katalikų palaikomos krikščioniš^ 
kos dorovės”. Neduok Dieve!!!

Išrodo, kad to “pajaus” gami
nimui tie nezaležninkiški, lais
vamaniški ir bedieviški tauti
ninkai gal ir nebūtų taip labai 
“trefni”, bet jau . to 
vartojimui ‘tautininkų 
kų frontas”, ne tik 
švenčiausius Romos
jausmus, bet ir romiškai kata
likišką dorovę visiškai suterlio
tų. Tai puikus absurdas. Reik 
•suprasti, kad tokį absurdą ma
rijonų organo redaktorius kuria 
nebetikslo. Jis žino, kad daugu
mas vadinamų tautininkų tebe- 
pirkinėja' romiškai katalikiškus 
sakramentus — be jų neapsiei
na ir tai daro, žinoma, biznio, 
politiniais arba tautiniais sume
timais. Kitaip sakant, daugu
mas tautininkų lanko Romos 
katalikų “įstaigas” per užpaka
lines duris. Taigi, iš viso to ma
tosi lyg ir ultimatumas. Vadina
si, jei jus sunezaležninkėję, šu
lais vamanė j ę ir subedievėję tau
tininkai norite ■ tame “pajuje” 
nors pirštą įkišti ir ištraukę 
palaižyti — su mumis tame 
“fronte” būti, tai būtinai turite 
musų romiškąsias “įstaigas” sa
kramentų ir kitais reikalais lan
kyti per viešąsias duris.

Iš viso nesuprantama kam to
kie absurdai turėtų būti kuria
mi. Nejau kūrėjai vis dar mano 
ir tiki, kad lietuvių visuomenė 

htebėr naivi? Tasai “fronto” tik
slas — “pajus”, tai lyg anoj 
medyje voveris, dėl kurios sriu
bos piemenukai susipešė. Jei iš 
tikro į visą dalyką rimtai žiūrė
ti, tai butų , reikalinga iš esmes 
panagrinėti skirtumą tarp lietu
vių katalikų ir Romos katalikų: 
tarp Romos katalikų ir tautinin
kų, etc. Reikalinga rasti ir nu
statyti ribas, o mažiausiai — 
bent demarkacijos linijos...

Prie pabaigos reik žymėti, 
kad Zeikaus rašinys tilpo gruo
džio 13 dieną, o marijonų orga- 

| ne vedamasis gruodžio 14 dieną. 
I Matyti, Zeikus turėjo “Draugui” 
nuotraukas pasiųsti oro paštu. 

IIš to išeina, kad tautininkų na
muose ne viskas tvarkoj. Nejau 
Zeikus butų “Vienybes” red. 
štabo šefas? i

[ACME-NAUJIENŲ Koto]

GARNIO LENKTYNĖS. — 
Kanados aUgščiausias teis
mas vienbalsiai patvirtino 
Toronto milionieriaus Char
les Vance Millar testamentą, 
sulig kurio jis paliko $500, 
000 tai Toronto moterei, ar 
moterims^ .kurios per dešim
tį metų pagimdys daugiau
sia vaikų. “Garnių konteste” 
pasiliko septynios moterys, 
jų tarpe Mrs. Milda Gražia- 
no (viršuj), Mrs. Gathlen 
Nagle ir Mrs. Martin Kenny 
(vidury) ir Mrs. Lucy Tim- 
leck (apačioj). Visos jos tu-

teismas turės išspręsti kaip 
puses miliono dol. prizą pa
dalinti. Yra ir daugiau tu
rinčių vaikų moterų, bet ki
tos dėl neregistravimo gimi
mų ar dėl kitų priežasčių iš 
kontesto išpuolė. Gal ir jos 
pareikš pretenzijas į prizą. 
Tad galima tikėtis ,dar di
desnes bylos dėl tip pinigų. 
Palikęs tokį keistą testamen
tą Millar buvo senbernis ir 
labai nemėgo vaikų. Bet jis 
ir daugiau panašių šposų iš
kirto, palikdamas bravarų 
Šerus prohibiciijinkams,\ ?o

rus — arklių prięšininkanįs
A ♦

Laimingų Naujų Metų ’ 
visiems kostumeriams 

ir draugams linki

Jonas Griškenas
Onuškio parapijos barberis

\ 3218 S. Wallace St.
i Chicago, III.

Tautininkas

Moterims Paraiščiais
Užtikrintas pasitenkinimas j 

, trumpą laiką už ma«ą mokesnį be 
operacijos su šakniniais vaistais, 
ar ofiso gydymas $1.00 ir $2,00. 
Tūkstančiai pagydyti. Patarimas 
ar egzuminacija dykai. ' Pamatyk 
motiną Eleną, šaknų specialistę, 
įsteigta 40 metų .ar

Dr. P. Schyman
Specialistas

1869 N. Damen Avė. ,Arm. .8^00

■■ . ■

Frank Bulaw
Su Naujų Metų pirma diena, 

Frank Bulaw, apsukrus Chica- 
gos Lietuvių Draugijos orga
nizatorius, ir “Naujienų” re
porteris, grįžta atgal į darbą, 
kurį buvo apleidęs tūlam laikui. 
Vėl paliks automobilių parda
vėju ir dirbs Dominiko Kurai
čio Milda Auto Sales firmai. 
Nors jis ir bus prisirišęs prie 
Pontiac’ų ir Buick’ų, vienok 
darbštusis Frank žada nepa
miršti nei “Naujienų”, nei 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių įrašinėj imo.

Linkime jam pasisekimo vi
suose tuose darbuose.

Lietuviški Naujų 
Metų Radio 
Programai
Dainuos Naujos Gadynės 
choras, žavinti muzika, 
sveikinimai

l-
Po ryt, sekmadienį, radio 

klausytojai kviečiami užsistaty- 
ti savo radio 11 valandą prieš 
piet ant stoties WGES ir pa
siklausyti šio sezono gražaus 
radio programo, kurį pildys 
Naujos Gadynės choras po va
dovyste J. Steponavičiaus. Gir
dėsite širdingų pasveikinimų ir 
gerų linkėjimų nuo leidėjų 
Progress Bendrovės Krautuvės 
ir kitų įstaigų bei ypatų, šis 
programas pripuola antrą dieną 
Naujų Metų ir jo klausydami 
visi turėsite daug malonumo 
pradėti Naujus Metus ’su dai
nomis, muzika, sveikinimais ir 
kitomis įdomybėmis. Nepamirš
kite. —š.

Great Citv Liim

DR. G. L BLOZIS

K. BEINARAUSKAS
BUČERNĖ IR GROCERNĖ

S

linksminti Naujais Metais.
K. Liutkus, sekr»

C. NOBAR, sav.

5054 W. 14 St- Cicero
Tel. Hemlock 6740 ir C'cero 1064

Laimingų Naujų Melų 
Linkime Visiems 

Lietuviams

Peoples Bendrovės Krautuvių
Valdyba—Direktoriai—visa darbininkų organizacija

Sveikina savo kostuinerius ir visus Lietuvius su

MARQUETTĖ P ARK — SL 
A 260-tos kuopos susirinkimas 
įvyks sausio d., 1938 m., sek
madienį, kaip valandą po pie
tų, Mrs. Gricius svetainėj, 2449 
W. 69th St.

Po susirinkimo bus įvairus 
programas: Kalbės Dr. A. 
Montvidas, po to dainuosim, 
valgysim kugelį, gersim, tuto- 
sim šoksim džiazą ir klumpa
kojį. •

Visi nariai atvykite į susi
rinkimą, atsiveskit savo drau
gus prirašyti prie SLA. Ta pa-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu visiems savo pacientams ir draugams

i 2201 W. Cermak Road Tel. Canal 6122

a Linkime Laimingų* Naujų Metų Visiems Musų
a Draugams ir Kostumeriams

į Frank’s Battery and Ignition Station
į ST. KURAUSKAS, Prop.
j? Completc Battery and Ignition Service
( 650 W. 35th Street Tel. Yards 6701

£ Laimingų Naujų 1938 Metų visiems Musų Kostumeriams
a ir Draugams Velija

«£ 3301 So. Emerald Avė. Tel. Boulevard 4865

Dainuos Ona Biežienč ir 
Justas Kudirka

' Didžiulė stotis WCFL sek
madienį, sausio 2 d., 7:30 va
landą vakare transliuos J. F. 
Budrike radio programą, ku
riame, solistais dalyvaus p. Ona 
Biežienė ir Justas Kudirka. 
Kaip ir kitais sekmadieniais, 
programo muziką pildys puiku
sis Budriko simfoninis orkest
ras. —V.

Bartkų Nauji Metai
Šįvakar WHFC stotis, prade

dant 7 v. v., transliuos P. šal- 
timiero tvarkomą radio progra
mą, kurį sudaro Bartkų šeimy
nos gyvenimo epizodai, žinios 
ir muzika. Bartkai, kaip jr ki
tos šeimynos, šįvakar sveikins 
Naujuosius Metus.

Epizodo (transliavimą finan
suoja Standard Federal Savings 
and Loan Sąjunga, kuriai pir
mininkauja Justinas Mackevi
čius. —Klausytojas.

Mr. & Mrs. MASIULIS
..' Tavern

širdingai kviečia•visus atsilankyti
X VAKARfiLIN

Naujų 1938 Metų Sutikimui
Mes turime įvairiausiu gėrimų, 
gardžių valgių ir prie šaunios 

muzikos peni bei jauni turės tikrai 
, malopų “good time”.

• MUSŲ, ĮSTAIGOS ADRESAS
2055 CERMAK. ROAD

Telefonas. Seeley 9224

NAUJAIS METAIS
Linki geros sveikatos—laimės ir 

gyvenime pilną pasisekimą. Sykiu 
pageidauja, kad Lietuvių namai būt 
moderniškiausiai įrengti su tinka- 

i 

minusiomis namų reikmenimis. O ši įs
taiga yra dar didesnė ir tvirtesnė 

dar sėkmingiau lietuviams patarnauti 
ir kiekvieną pilnai užganėdinti

MANUFACTURINa

M. T. Geze s
J. A. Krukąs

5. Krukas

A. Lapenas
J. Nakrošis

D. Šemaitis

4179-83 Archer Avenue 
2536-40 W 63rd Street

VALDYBA IR VEDĖJAI



Diena Iš Dienos ■a
PASKUTINIS ŠIŲ METŲ PLUOŠTAS ŽINU

ČIŲ Iš CICERO
Pittsburghietė Lileikie-- 
nė Apleido Chicagą

CHICAGO LAWN. — Biz- 
nieres Walantienės, 3245 West 
63rd st., sesuo, Petronėlė Lilei
kienė iš Pittsburgho, Pa., vie
šėjusi per šešias savaites dau
giausia pas p. Walantienę, š o- 
mis dienomis apleido Chicagą ir 
išvyko atgal į Pittsburghą.

Viešnios atvykimas Chicagon 
buvo surištas su jos brolio A. 
Norkaičio, iš St. Charles, mir
timi. Velionis buvo brolis ir 
biznierės Walantienės.

Tokiu budu abidvi sesutės vis 
dar tebeliudi savo mylimo b’o- 
lio. Buvęs draugiškas žmogus.

Rep. B. P.

Raudonos Rožės Kliubas Įsigijo “Club 
House”. — “Vienybės” Klausimas.

— S.L.A. Vakaras.

NAUJIENOS, Chlcago, Hl.
* J - '............................. ■ ’ >’■;

visokių kitų dalykų, kurie bus 
svarstoma. A. N.

Rengia
Šokius

Penktadienis, gr. 81, 1937

1938 Metų sausio men

kviečiu Tamstas atsilankyt. Mes 
stengsimės Tamstas maloniai 
priimti ir pavaišinti.

Po lošimo bus šokiai prie Ste
ponavičiaus orkestros.

E m i iji NesteckLnė.

KYLA
Užtikrintas naujas būdas dabar 

gydo- kylą be operacijos. Ateik 
persitikrinti $1.00 pasiulymu.

DR. P. SCHYMAN
Syecialistas 

1869 N. Damen Avė. Arm. 8200

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoje)
Joseph Kovai, 21, su

Lentek, 18
Frank Šamas, 22, su Mildred

Rieken, 21

Paskutinis šių metų raštas, 
nes ii4 paskutinė šių metų die
na. Po poros dienų gausim, t. y. 
sulauksim “svečią”—“Naujienų’ 
pirmą numerį 1938 metų. Pata
riu visiems lietuviams, ypač sa
vo kolonijos, skaityti, punktu
aliai sekti savo kolonijos eigą, 
nes “Naujienose” yra aprašyta 
visi svarbiausi įvykiai iš viso 
pasaulio. Del paTankumo maty
kite agentą Ciceroj, Frank Lu
koševičių, 1609 South 50th A- 
venue.

Visiems laimingų naujų 1938 
metų!

Julia

Gavo
Pefskiras

Rose Valentine nuo Fred Va
lentine.

Rekordinis Kalėdų Parengimas
Raudonos Rožės Kliubas Ka

lėdų vakare sutraukė tūkstanti
nę publiką į savo metinį Kalėdų 
parengimą. Nebuvo nei kur ap
sisukti erdvioje Liuosybės sve
tainėje. Tai kreditas jauniems 
komiteto nariams!

Tautiškos Parapijos 
Vakaras

RYTOJ TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
NARIAI rengia pasilinksminimo 
vakarą parapijos svetainėje, 35 
ir Union Avė. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečia VALDYBA.

Po, naujų metų, pirmą šešta
dienį, iš ryto oficialiai atsidaro 
Kliubo buveinė po numeriu 
4932 West 14th Street. Vieta 
jau pilnai įrengta gražiai atro
do. Viskas nauja, žvilga. Kliubo 
nariai visi įturi pilną tiesą nau
dotis užeiga, žaisti, šiluma vel
tui. Tiktai turi padoriai elgtis. 
Po daug metų ir ilgo laukimo 
jiagaliaus susilaukėm nuosavos 
užeigos, taip vadinamos “Ciub 
llouse.”

Susirinkimą^
7 dieną sausio, pirmą penkta

dienį, Klubo metinis susirinki
mas. Draugai kliubiečiai: su 
pradžia metų bukite aktyvus. 
Lankykite susirinkimus, lėmy- 
kite dalykų eigą. Kliubo geras 
ar blogas vardas krinta ant vi-

atskaitą iš įvykusio parengimo. 
Balius buvo surengtas prie labai 
sunkių aplinkybių. Visvien pel
no liko1 apie $12.00.

Naujai nutarta investuoti 
Kliubo turtą geru nuošimčiu ir 
saugion vieton. Didžiuma balsų 
pripažinta Simano Daukanto 
Bendrovė. Tam tarimui galima 
pilnai pasitikėti. Valdyba 1938 
metams vienbalsiai išrinkta se
kanti : Kazys Deveikis, pirminin
kas; Blažiejus Kazlauskas, pa- 
gelbininkas; Povilas Staišiunas, 
protokolų raštininkas; Marijo
na Daily, finansų raštininkė; 
Mikas Masilionis, ižd.ninkas; A- 
lexas Davidauskas, Maršalka. 
Susirinkimai laikomi J. Shame- 
to svetainėje, paskutinį sekma
dienį kiekvieno mėnesio, antrą 
valandą po pietų.

Po susirinkimo draugiškai pa
sikalbėta ir geru tipu išsiskirs
tyta. Vieni kitiems linkėjo lai
mingų naujų metų.

Vienybės Klausimas
Vietos Draugystė Apšvietoą 

Moterų ir Vyrų paskutiniame 
javo, susirinkime svarstė vieny
bės klausimą ir didele didžiuma 
balsų pasisakė už Keistučio 
Kliubą, bet neturi žinios ar 
Keistučiai priglaus . po savo 
sparnu. Politiški žvalgai sako, 
kitur niekur neįeisim. Chicagos 
Lietuvių Draugija perdaug 
‘buižuaziška”, ten negalima jo
kia politika. O pas Keistutį tai 
kas kita. Ir susidėję 
valdysime. Argi taip

Dovanos

1938 Metų sausio mėn. 2 
dieną, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted St., Lietuvos Jau
nimo Kultūros Batelis rengia 
šokius kurie prasidės 3 vai. po 
pietų.,

Perengimėlis bus trumpas, 
bet linksmas. J^isi kurie nori
te praleisti linksmą popietį, 
prašome atsilankyti.

Koresp. Alfred’as J. Butkus

Sekmadienį T. M. 
Draugijos 40 Metų 
Jubiliejaus Vakaras

Iškilmės įvyks Chicagos 
Lietuvių Z u Altarijoje

mes visus 
ir bus?

| SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotų Servizas 
Vienam 
žmogui

Sutikite Naujus 
1938 Metus

Su Pirmyn Choro Jaunuoliais 
Masonic Temple, 64th ir Green 

PIRMYN FONDO 
1938 METŲ SUTIKTUVĖSE 

75c Bilietas
Vakarienė—Puikus Programas 

—šokiai

Klovainiečiai
Klovainiečių Kliubas turėjo 

savo priešmetinį susirinkimą 
pereitą nedėldienį. Kadangi tai 
buvo Kalėdų antra diena, tai 
daugumas buvo užimti. Vienok 
narių susirinko nemažai ir rim
tai svarstė savo reikalus. Komi
teto narys S. Rimkunas išdavė

S. L. A. 301 Kuopos nariai 
aplaike dovanų, šiomis dienomis 
visi gavo pranešimą ir įžangos 
tikietą savo parengimui 15 d., 
sausio P. šameto svet. Parengi
mą tvarko pati 'valdyba, nes 
taip liko sutarta. Parengimas 
bus margas, įdomus. Atsilankę 
nesigailės. Jau nekuris, laikas 
kaip kuopos Pirmininkas p. J. 
Parulis dirba naktimis. Tai vi
same veikime jį pavaduoja p. V. 
Ascila ir kitais metais eis pa
reigas kaipo pirmininkas. Gero 
pasisekimo, Vinculi.

Retai proga pasitaiko pasi
matyti su savo draugais bei ar
timais -antrą dieną Naujų Me
tų. Tokią* progą suteiks Teisy
bės Mylėtojų Draugija savo 40 
metų jubiliejaus rengiamam 
vakarėlyj, kuriame bus sulošta 
Jviejų aktų operetė “NastuJė”. 
Vakaras įvyks šį sekmadienį 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 4 vai. va
kare. Dalyvaus Naujos Gadynės 
choras - po vadovyste J. Stepo
navičiaus. > 

šiame vakarėlyje atsilankę 
turėsite smagumo matyli muse 
jaunuoles ir jaunuolius daly
vaujant. perstatyme, lošant ii 
dainuojant operetę. Šiame va
karėlyje bus įdomu pasimatyti 
su šios draugiją tvėrėjais ii 
pasikalbėti su dabartiniais na
riais apie veikimą. Garbinga 
yra Teisybės Mylėtojų Dr-jos 
praeitis ir1 didėlis jos nuopelnas 
pasekmingai išgyvuoti 40 metų 
laiko. ' ‘

Maloniai prašome visuomenę 
atsilankyti į šį vąkarelį ir pri 
duoti nariams eriei^ijos toliai 
darbuotis.lietuvių naudai, kąc 
šią draugiją butų galima išau
ginti į vieną stipriausių lietu 
vių draugijų, ir kad jos vardas 
skambėtų per ilgus mętųs.

Aš nuo savęs varde komisijos

“Faun”
Design '

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO
* 1

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

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

Gražus

TIKTAI UŽ

99 Setas

Su 6 Kunonafa

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 kuponaisButtarknlfe, Sugar Spooa

SUSIRINKIMAI
d. 1938 m., 8 v. v., 1739 
reikalų aptarti Malonėki- 
sekr.
susirinkimas įvyks sek-

Amerikos Liet. Kongreso Chicagos skyriaus komiteto susirin
kimas įvyks pirmadienį, saus-o 3 
S. Halsted St. Bus daug svarbių 
te visi dalyvauti. —E. Mikužiutė, 

Simano Daukanto Draugijos metinis
madienį, sausio 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.

Per šiuos metus mes turėjom 
įvairių parengimų — parių, bū
tent, briedienos, stirnienos, viš
tienos, kalakutienos, zuikienos, «
ii1 t.t. Na, o kaip su grybų pan
ty? Gerus grybus visi mėgsta, 
netik valgyti, bet ‘ir rinkti. F. 
ir M. Danauskai, 1346 S. 50 
Avė., turi daug grybų. Buvo 
planavę pasiimti gerą svetainę 
ir suprašyti savo draugus, bet 
tas neįvyko. Tad, dabar, užbai
gai metų, šį vakarą savo užei
goj nors kukliai, bet vaišins 
draugus grybais Naujų Metų 
sulauktuvių proga’. Lauksiu ir 
aš ir visi.

INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

,. I • ' z

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų
tiktai $j,.75

su 6 kuponais

PARENGIMAI
“N.” Rašėjas

Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašalpos Kliubas 12-to 
\vardo šįvakarą rengia Naujų Metų suCiktuvių vakarą 
Gramonto svetainėje, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 8:30 v. 
vak. Bus muzika, užkandžių, suvinierių ir' Naujų Metų ke
puraitė. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Frank Krasauskis
Šį vakarą, gruodžio 31 d., 8 vai. vak. Liuosybės svetainėj įvyks

ta ciceriečių vakarienė. Nuo pat ryto gaspadinės rengia 
maistą svečiams. Nepamirškime šio vakaro! —R. Komitetas

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėm^, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiem-? va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

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

Telefonas CANAL 9585

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

• , A *

■ . ■  - A
s.

Golden Star Kliubas 
Šivakar Rinks 
1938 Valdybą

—------------------------------ I

ROSELAND. — Golden Star 
Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks šiandien, gruodžio, 
31 d-, 7 v. vakare, kliubrui- 
myje.

Pageidaujama, kad visi na
riai susirinktų kiek ankščiaus, 
kad butų galima susirinkimą 
užbaigus, suspėti į Naujų Me
tų pares, kurių labai daug yra 
rengiama Roselande.

Susirinkime bus renkama 
Kliubo valdyba ir Bankiętb 
darbininkai. Taipgi yra daug

Pečiai aiit gąso, 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, REFRIGERA- 

TORIŲ
Lengvus Išmokėjimai

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

Tel. Blvd. 7010 V
Transliuojamas gražus progra

mas WCFL-970 kil. Nedėliomis 
7:30 vakare

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

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.
Chicągo, III

Norint įsįgyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponas ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

‘ " ■ 1 .

Siunčiu .... .......... kuponus. Taipgi pinigais .....................................

Atsiųskit man .......... ...... ...... ............................................. .....................

Vardas ............................................................ :.........................................

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

Kupono Nr. 16 f Gruodžio 31 d.

kitus miestui ta
nams orderius pa- 

mčiame ekspresu.

uabai gardus gari
nąs. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
caršta arbata^ paša
lu šit slogas.

parduodam tik j 
nūs. Ten ir rei-

Pirkdami pastebėkit 
musų labelį

80 Proof -

INTERNATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Lohg Avė.

Tel. Repnblie 8402
JCAHONTAS Mine Run $7.50
Irf’pened) ......... ........ tonas
DULKESNĖS $7.25
mas ....................................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j fartnas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas jniesta dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Parsiduoda didelė “safe ’ sau
soji šėpa su daug mažų stal
ių. Patogi dėl real estą te ar 
:itokio biznio. Labai pigiai. 
Creipkilės j Naujienas, 1739 S» 
lalsted St. ’ M ‘

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY
1SDIENINIS BIZNIO SĄ

RAŠAS—ALFABETO 
TVARKOJE

skyrius yra vedamas tikslu pa- 
Ibėti musų skaitytojams susirasti, 
r galima nusipirkti j vairių pap- 
;tų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 

jlbimų negalite susirasti ko ieš- 
t, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
usite informacijų, jeigu tik jų bus 
Įima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija irengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd 8T 
Tel ENG 5383-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

ILAI IŠIMAMI *12 >
GUI PAGELBA

LIGONINĖJE __ ______
&LAGO PAGELBA SPfi 
NAMIE už ........... .............

OFISE
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RĘSTA URA NT AI

niversal restaurant
RESNTŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE- 

tlAI būdami Willow Springs, visuo- 
let užeina pas PETE YOUNG — 
neš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA
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Automobile^FURNISHED ROOMS

BTZNIAVŲ NAMŲ BARGENAI

ANT RENDOS kambarys apšildo
mas dėl vaikino. 3246 S. Halsted 
St., 3-Čios lubos.

1444 W. 
štoras ir ,3

215—217 
štorai ir 4

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARDUOSIU iy2 tono troką V-8 
1935 medei Fordą, Steel body, visai 
pigiai. 4318 S. Vvestem avė.

NORIU pirkti vartotą coupe auto
mobilių. Bile išdirbystes — gerame 
stovyje. 3600 Lqwe avė. Stanley, tel. 
Y arus iGbll).

PARDUOSIU NAMĄ su tavernų 
labai pigiai, arba parenduosiu su 
visais barais ir įrengimais. 832 W. 
33 St. Boulevard 0951.

REIKALINGAS porteris dėl ta- 
verno, kurisf galėtų ir dirbti už ba
ro — nevedęs; Gyvenimas vietoje. 
1255 W. Madifson St. Anton’s Ta- 
vern.

18 St., mūrinis namas, 
Datai už $4500.
W. 68 St. taurinis, 2 
Platai — $5800.

Tel. Nevada 4833

RENDON šviesus ir šiltas kam
barys. Prie mažos šeimynos, y2 
bloko nuo Archer, 4014 Brighton 
Piace, 1

‘Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA budinkas 7 ba
sinėms kambariai; 43 kambariai vir
šuj; aliejaus centras. Pajamos Š6000 
metams — $28,000. M. L. Hill, 116 
No. 21st St., Matton, III.

Real Estate For Sale' 
Namai-žemė Pardavimui

Lietuviai Pasirengė Truks 
mingai Sutikti Naujus Metus
Daugybė sutiktuvių įvairiose Cihcagos 

dalyse
Šįvakar lietuviai “numaliavosjar privatišką narių sutiktuvių 
an P) e* r> iKmlrAvnli l\Tz*VH-»* RuCtChicago raudonai” — kaip sa

ko anglai.
Įvairios organizacijos, visos 

alinės, daug šeimynų ir stam
bios biznio Įstaigos rengia vie
šas arba pri’vatiškas Naujų Me
tų sutiktuves, kuriose bildesio, 
maisto, bonkų (vienur mažiau, 
kitur daugiau) bus daugiau, ne
gu paprastai.

Paskutinius melus praleidę 
apatiškai, lyg ko bijodami, lyg 
ko laukdami ir nevisuomet su- 
sigaudydami kas darosi aplink, 
atskiri asmenys, organizacijos 
ir kai kurie biznieriai laukia 
geresnių gyvenimo sąlygų nau
jais metais. Naujiems metams 
atėjus, visuomet atbunda viltis, 
kad gyvenimas pagerės, bet tos 
viltys yra ypatingai d.dėlės da
bar, kadangi 1937 mažai kam 
buvo geri.

salės, kiiri bus 
Nėra, tur kuU 
kuris nebrauks 

“šmyčiolu” arba

vakarėlį. Nėra’ 
tuščia šįvakar, 
nei muzikanto, 
smuiko stygas 
nemaigys akordioną.

Miesto valdyb^’gyventojų ne
varžys. Policija alinių neužda- 
rinės priprastu laiku, bet leis 
vaišinti klientus kad ir per vi
są naktį. Policija netemps gir
tų į cypęs, bet įspraudę juos i 
taksis arba savo skvadkarius, 
veš namo. Visi sveikins naujus 
metus.

■ Miscellaneous
_ ____________ įkainis_______

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING ČO. 
3216 So. Halsted Street

PAIEŠKAU sesers Juzefos Ged
gaudienės, 40.metų,/po tėvais Pla- 
čaitė; gyveno 20 metų atgal Chi- 
cagoje. Girdėjau, xkad gyvena dabar 
Detroite. Prašau ją pačią arba ži
nančius apie ją pranešti. Mary ,še- 
pikienė, 713 W. 17 St. .

Nėra lietuviškos alinės- Chi- 
cagoje, kuri nebūtų paiirengu- 
si j registerį “jzvanyti” jei ne 
šimtinę, tai kelias. Nėra drau
gijos, kuri nerengtų ar viešą

“Pirmyn” iškilmės
Bene didžiausias viešas lietu

viškas sutiktuves rengia “Pir
myn” choras ir Fondas Pirmyn 
Choro Kelionei Lietuvon. Tos 
iškilmes įvyks Masonic Temple 
salėje, kuri randasi prie 64-tos 
ir Green gatvių, tik kelioliką 
žinksnių nuo garsaus 63-čios ir 
Halsted gatvių kampo,.

Rengėjai svečiams rengia va
karienę, puikų kabaretinį pro
gramą, iškilmingą ir triirkšm n- 
gą Naujų Metų pasveikinimą ir

Metinės Mirties
Sukaktuvės URŠULĖ BUNIS '

šokiams gros Jurgiošokius.
Steponavičiaus- orkestras.

Bilietai į Pirmyn vakarą yra 
labai pigus,. atsižvelgiant į tai, 
kad tai Naujų Metų sutiktuvės, 
ir kad kiekvienas svečias gaus 
vakarienę. Bilieto kaina tik 75 
centai asmeniui.

Svetainė atsidarys 7 valandą 
vąkare. Įrengėjai skiria visą šio 
parengimo pelną į Lietuvos Ke
liones Fondą. Nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius, kurie dar 
nėra prisižadėję į privatiškus 
vakarėlius, atsilankyti ir pra
leisti gražų vakarą. —R.

Lietuvis Nusipirko 
Namą Br. Parke.
Atidarė Alinę

36 VARTOTI FURKAUČIAI
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. I

MULLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos. didžiausis kailių pirklys.

ANT RENDOS kambarys, didelis, 
šviesus, pečium apšildomas, dėl 
vaikino, prie mažos šeimynos, 3231 
S. Emerald avė., 2 augštals iš prie
kio. Tel. Victory 6146.

RENDAI kambarys vaikinui, ap
šildomas, maža šeimyna, pigiai 
3446 S. Emerald avė.; 2 floras.

Furniture & Fixtures
KaKaiidai-l taisai

PARSIDUODA labai pigiai lotas 
ant Archer avė. tinkantis visokiam 
bizniui, cash arba išmokėjimais, 
arba mainysiu ant automobilio ar 
kitokios vertybės. Agentam duosiu 
komišeną, o privačiam nuolaidą. 
Taipgi parsiduoda 4 kambarių na
mukas — $400 įmokėti. Savininkas, 
5323 So. Manitor. GrovehilI 0402.

ANNA W0RTH
po tėvais VVardauskas

Liūdnai atminčiai brangios 
musų žmonos ir motinėlės, ku
ri persiskyrė su šiuo pasauliu 
jau vieneri metai, sausio 2 d., 
1936 m.

Saulė šviečia vięnišui ir ty
liam kapui, jame guli musų nui 
mylėta, kuriai padėti negalėjom.

Gal kas šiandien ir mano, 
kad ji jau pamiršta, kada šyp
są mato musų veiduose, bet, 
juk jie nežino musų širdies 
skausmų, ką šypsą paslepia tik 
laikinai.

Mylintis
Bettv iš

? Felix
San Diego, Cal.

vyras Felix, duktė 
Chisagos ir sūnūs 
U. S. Laivyne, _

Persiskyrė su šiuo pasaulin 
gruodžio 30 d., 4:25 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusės am
žiaus. Gimus Mbskagalio kaime, 
Naujamiesčio parap., Panevė
žio apskr.

Amerikoj išgvveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudimet 

smnų Antaną, 2 dukteris Lcvu- 
sę ir Augeniją, 3 brolius, Alek
sandrą Antaną ir Mykolą, 3 
seseris, Domicėlę, Angelą ir 
Oną.

Kūnas pašarvotas 5227 So. 
SAWYER Avė. Laidotuvės bus 
pirmadieni, sausio 3 d., 9:30 
vai. ryto, iš namų į St. Gaul’s, 
55 ir Sawyer Avė. parap. baž
nyčią, kur bus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Uršulės Būnis gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti j°i pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, dukterys, broliai, 

seserys ir giminės
Laidotuvėse patarnauja Dir. 

Borgeaud Bros. Lavvndale 1401

BRIGHTON PARK. — Vla
das Yanulewicz ntisipirko na-, 
mą šioje kolonijoje, antrašu 
3965 Archer avenue. Atidarė 
jame moderniškai įrengtą alinę 
ir pakrikštijo ją vardu “Brigh
ton Inn”.

Sekdamas kitų -alinių savinin
kų papročiu, p. Yanulewicz ren
gia atidarymo iškihhės Naujų 
Metų išvakarėse ir kviečia drau
gus bei pažįstamus atsilankyti. 
Įvyks ne vien “grand opening”, 
bet ir Naujų Metų sulauktuves.

VBA.

B

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

TAVERNAS ANT RENDOS
Išsirandavoja pilnai įrengtas su 

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

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

PARENDUOSIU 5 kambarius kar
štu vandeniu apšildomus dėl dir
bančių žmonių be vaikų, vienas blo
kas nuo Archer gatvekarių. 5231 
S. Kenneth avė.

• Teisėjas John T.. Zuris 
šeimyninių santykių teisme 
nubaudė $50 Joseph Kaszew- 
ski, 30 m., 2029 N. Laramie 
Avė., už užkabinėjimą einan
čių į bažnyčią moterų.

[ACME-NAUJIENŲ Koto] 
DAINUOJANTI PELĖ. — 
Dainuojanti fpelė Minnie, ku
ri šiemet kelis kartus “dai
navo” per radio ir tuo už
dirbo $1,000.

For Rent

Wanted to rent

SĮMatjįon lyaųted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbą už janitorių ar
ba pagclbininką, arba už portepį į 
taverną. Esu, tame darbe patyręs 

,per daug metų ir galiu atlikti viso
kius darbus prie namų. Kam reika
linga tokio žmogaus, šaukit Victory 
8341, janitor.

IŠPARDUODAME BARŲ F1KCE- 
K1US 193/, VISOKIO U1UZ1O SU Goii 
naKsais ir siiiKom. taipgi seurų 
iiKctrms uel Dile Kuriu bizniu iskui- 
uant svarstyKies, regisienus ir ict 
uaKsius. Uasn aroa ant įsniOKejiniu. 
A'ainatyKite mus pirm 
ue

negu punsi-

NAŠLĖ moteris priversta parduo
ti arba mainyti ant mažesnio, 4 Da
tų mūrinį namą labai geroj apylin
kėj.

Iš 3o forklozuotų namų galėsite 
nusipirkti sau namą su 10% įmo- 
kėjimu, o likusius kaip rendą.

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

Hemlock 0800
Kitur

iyio
SOSTHE1M

SU. S'JLA 1E 
CALumet 0269.

& SONS 
olKBEl Farms for Sale

Ūkiai Pardavimui

uu^iikVoft uuuittb

RAhvUUbiU 1AVUKAA 
pigiai. ao4z k>o. Asmana Kve.

lapai

PARSIDUODA farma 20 akerių, 
35 mylios nuo Chicagos; namas su 
visais moderniškais įrengimais. 
Kreipkitės pas Valeriją Norkus, 
3517 So. Halsted St.

TavEhinaS ir LuisU-b KUiiylib 
pąiuuviui'Ui, ptieza^Cis 
esu nusie — negailu prižiurti! biz
nio viena. . 1 /
io34 vv. rershing Kd. ar 39th St.

i* ga.
Financial

Finansai-Paskolos*

PARDAVIMUI arba 1ŠRENDAVO- 
JImui UAl'ii 1 Divi a ir tavernas 
Kaitų. Vėliausi p engimai. Kampinis, 
prie gatvenanų.

BKiGJtiTON CAFE 
4ozo b. Keuzie 2ive.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. y reta , getai .išdirbta — y< u kam- 
uu;riai pagyvenimui.

1142 S. Ganai St.

TAVERNAS pardavimui; pigi ven
dą. Pilnai įrengtas, išvažiuoju iš 
miesto. ub3v ». Asmana avė.

lt am REIKĄI2NGAi :i PASKOLA 
ANT PIRMŲ M6RGTčW, KREIP
KITĖS J L1THUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
riON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SČ. HALSTED STREET

Business Service
Biznio Patarnavimas

I TeiegraamueįtSL U ■ LI IV l U Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlėa Vestuvėms, Ba n kietam s 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

• Po 40 Biietų vedybinio gy
venimo, Arttyųr Payne, 62 m., 
1518 E. 70 St.,; nušovė savo 
žmoną VVinifred, 59 m. ir ta
da pats nusišovė. Pastaruoju 
laiku jis laba;1girtavęs.

IEŠKAU darbo, seniai nedirbu. 
Galiu pagelbėti kuknioje ręsta ura
ne ar taverne, arba galiu dirbti už 
sargą, Kalbu angliškai. Pašaukit 
Lafayctte 0185, J. B.

PARSIDUODA tavernas' South 
Siuej. ueioj vietoj. KreipKitės: Nau
jienos, box Ves, 1739 b. liaisteu bt.

FatafsylČ Stogą ir .
'RYNAS DABAR 

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

RADIO SERVICE

Neleidžia Apsivesti
'į ■

Help Wanted—Female
Darbininkią Reikia

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

GROSERNĖ PARDAVIMUI, prie 
didelių šapų. Duodami pietus. Geras 
pelnas žmogui kuris nori prasisiek
ti. Priežastis—liga. Kreipkitės bile 
dieną pietų laiku. 1705 S. Canal St. 
Bargenas!

NAMIE PASIUTAS IR IŠSIUVINĖTAS ŽIURSTAS

•i —

MHOffl

ŠEIMININKĖ — turi mėgti vai
kus — dirbanti pora $5.00. būti. 
Lincoln. 4849 nuo 10 iki 5.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui — turi mėgti vaikus, 
geri namai, gera* alga. Hollycourt 
6558.

MERGINA 25—30, visa priežiūra, 
referencas — savas kambarys — 
geri • namai — mokestis. Greene, 
1410 Argyle,, Sunnyside 2604.

HOSTESS APRON PATTERN 1297

No. 1207
I

Real Estate For Sale 
N amai-Žemė Pardavimui

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

DIDELIS BARGENAS. $350 už 
pilnai įrengtą Taverną, geras pir
kinys. Galima pasidaryti gerą 
pragyvenimą. Klauskite žyduką, 

4707 S. Halsted. Yards 0800

PARDAVIMUI tavernas arti dirb
tuvių. Išdirbtas per 18 metų. 611 
W. 59 St. ; 4 •

PARDAVIMUI taverna pigiai, su 
kambariais; renda pigi, arba išren- 
duosiu su visais įtaisymais, 10353 
S. Michigan avė.

Z. S.
6816

V

No. 1297 Ypatingai gražus ir lengvai pasiuvamas žiurstas. 
Tokį žiurstų galit išsiūti ir padovanoti savo draugei.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

| Adresas ..................

| Miestas ir valstija

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankictanis—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

'LINTON,; Irid., gruodžio 30. 
— Betty Jime . Laccr, 12 me
tų mergaitei,; pora dienų atgal 
:gime sūnūs. Naujagimio tėvas 
yra Tommy ^hapman, 13 mė
i17 • ‘ 1 7tų vaikau. Betty ir Tommy no- 

I retų apsivesti, bet Indiana . val
stijos įstatymas: draudžia ište- 
rkėt vedybas, merginoms, jau- 
Į nesnėms kaip 16 metų

EXTRA
Didžiausis bargenas; pirkite šį 

bizni, Busit laimingi, parsiduoda 
gasoiino stotis, gcnerališka krautu
ve, karčuima (Gale), modernišn.as 
dviejų aukštų namas su daugeliu 
kambarių, nakvynėms atskiri namu
kai. Keli automobiliai trokai—Pac- 
kard ir Pierce Arrow. .

2 ir pusė akerių žemės sodnas, 
savas vanduo šulinis, be morgičio. 
Vieta netoli lx>s Angeles, California, 
rojus Amerikos. Kaina $20/100. Dau
giau įmokėsite, pigiau pirksite. Su 
mlormacijoms matykite ąr rašykite 
ar telefoliuokite Jonui J. Kuliui, 
3259 d. Halsted St. Tel. Victory 
1522 Chicago, 111. Nepraleiskite šios 
progos vienatinės. Priežastis parda
vimo — liga.

MARQUETTE RADIO 
SERVICE
Al. Enzulis

5610 So. Maplewood Avė.
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems 
metams. Tel. Hemlock. 2343

COAL
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS 

$6.00 
5.75 
6.00 
6100 
5.00

LUMP .............. f..............
MINE RUN .... ...............
EGG ...... -.........................
NUT ................-......-.....
SCREEN1NGS (Indiana)

PIRKIT DABAR 1!
KAINOS EINA' AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

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

1 popiet ir nuo 4. iki 7:30 
vai. vakaro,

Tel. CANAL 8500

ILLINOIS EGG     $0,85 
STOKER COAL ...................... 5.50
MULCAHY COAL CO.

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

s

KONSTANCIJA GALUBITSKIENE
’■ . ' ■ i ;

po tėvais Waitkevičiutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio, 29 dieną, 9 valandą 

ryto, 1937 m.,'sulaukus senatvės. Gimus Tauragės apskr., Skaud
vilės valse., Stulgių parapijoj. x . j •

Paliko dideliame nubudime Gimines StamsliJvą ir Agniešką 
Mažeikas, Povilą ir Qną Mažeikųs, Oną ir Aleksandrą Gręgaičiuš' 
Johanną ir Barborą Eidentus.

1 \ ■ /V ; .

Kapas pašarvotas, randasi Koplyčioje, 3307 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks Panediėlyj, sausio 3 dieną, 8:30 vai. ryto, 

iš Koplyčios i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 7 kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš tenį fytiš nulydėta j 
Šv. Kazimiero l^a.pinęs. ; ■'7 ;

Visi. a. a. Konstancijos Galtititskięnės' gricinės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ii’ atsisveikinimą, :

■y ' ' I ]

Nubudę liekame, ■’ / ’« , I

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 poj 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.

MICKEVICE AND CO- 
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

E

| 
E 
Ę 
x E

t

GIMINĖS • /

Už 75 centus
V^karienė-Kabareto Programas 

šokiai f
PIRMYN FONDO Naujų Metų

SUTIKTUVĖSE
Masonic Temple Sale 

64th ir Green

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

6103 So. Racine' Avė. I

JEI TURIT 
KA PARDUOT

PAGARSlNKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ -

SKAITYKIT
,, NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus

v • t

i 
I

SAVININKAS turi paaukoti mo
derną plytų bungalovv, 2 karų ga
ražą arti lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos . prie 71-mos ir ftockwell. 
Kaina $5,000.00. $600.00 įmokėti, li
kusią kaip rendą. Mr. Ericson, tel. 
Drexel 2200.

i

tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos, pri
einamos. Už įkartoji- ] 
mus gausit nuolaidų.

. • . • . 1 ; \ •. . .. .x '„. ... ..,y. " , - • .c ■•.< ■ ' > . :
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Ko Chicagos Lietuviai Pagei
dauja ir Laukia iš Naujų Metų

į skubint taisant jų' apkniužin- 
jftus automobilius. Mano noras

(Apsiginklavęs paišeliu iri •
storoku pluoštu popierio, “Nau-(.JOHN RODIN / 
jienų” reporteris F. Bulaw iš- Biblistų.. Kunigas 
6jo į Chicagos lietuvius patirti ■ įįukiu iš iNaujų Metų 

daugiau geros valios ir solida
rumo tarpe žmonių.- Dar dau
giau pageidauju, jkad šie me
tai būtų sekmingesni kaip pro
fesijos, taip bjznio ir bendrai 
darbo žmonių luomams.

tus automobilius. Mano noras 
kaip tik yra tas, kad žmonės 
šiais metais nelakstytų labai 
greitai po Ameriką.ko jie laukia, ko tikisi ir ko 

pageidauja iš Naujų, 1988 Me
tų, kuriuos pradedame rytoj, 
štai ką jis patyrė:)

JUOZAS ŽUKAS
Tenirštas / J

Aš manau baigti pirmų me
tų kolegiją, šiais metais steng
siuosi daugiau prasilavinti te
niso ir krepšinio sportuose.’ 
Daugiau veiksiu meno srityje. 
Lavinsiu balsą solo dainavimui. 
žodžiu4, stengsiuosi būti nau
dingas lietuvių kulturiniems 
darbams.

PETRAS DAUŽVARDIS
Lietuvos Konsulas Chicagoje:

Iš Naujų Metų laukiu dides
nės Amerikos lietuvių koope
racijos ir vieningo lietuviško 
darbo.

Sekančiomis rezoliucijomis 
visuomenė galėtų pagerinti sa
vo būvį:

1. šeimose nesipešti, tikrai 
šeimyniškai sugyventi;

2. Nusikratyti kai kur įsi
gyvenusio pavydo ir pakeisti 
jį draugiškumu bei tikru žmo
niškumu;

3. Suartinti jaunimą su se
nimu ir tuo sustiprinti lietu
višką atsparumą;

4. Neorganizuotiems tapti 
organizuotais, o < 
nusitarti savo neorganizuotus Kalbos mokyklėlių 
draugus bei kaimynus prirašy
ti prie gerų organizacijų;

5. Eiti į vietinį politinį gy
venimą vieningai, remti savo 
kandidatus ir teikti visą gali
mą pagalbą pagalbos reikalin
giems; \

6. Nusistatyti vadams dėti 
visų pastangų visuomenę tei
singai auklėti ir jon kenks
mingos neapykantos nesėti;

7. Nusistatyti visomis išga
lės dirbti lietuvišką darbą ir 
pagelbėti savo draugams viso
se kovose.

B. R. MATIJOŠAITIS
“Jaunimo” Redaktorius-padė-
jėjas 1

1938 metai, čia,

>

kaip nuo 
mano kėdės atrodo, bus geri.

mėnesiais 
jų neįgalė-

žmonių ūpas pakilęs, taip, kad 
lapkričio ir gruodžio 
“mažoji depresija” 
jo.

Lietuviai ’ galės pasidžiaugti, 
kad musų jaunimas daugiau 
interesuojasi lietuvybe. Didelis 
skaičius garsiųjų atletų perei
tais metais ir jų ūpą pakėlė. 
Tikiuosi, kad nauji laikraščiai, 
nauji straipsniai senuose 
raščiuose 1938 metais dar 
giau ■ prie to prisidės.

laik- 
dau-

1938
nės šioje srityje, galbūt, - tu 
ręs geresnį -.pasisekimą

JONAS STEPONAITIS 
Zeceris /.' ■ / / ’

f i .

Kiek rezoliucijų padariau, 
tiek sulaužiau,' Daugiau naujų, 
nedarysiu. Verčiau busiu “good 
boy” be rezoliucijų.

ALFRED ORLĄKIS 
Kolegijos studentus ,

Neturiu daug * ko-, laukti iš 
Naujų Metų. Tik tiek - žinau, 
kad per šiuos jnetuS /savo stu
dijomis geriau galėsiu supras
ti busimų metų Jitoblemas ir 
žadamą lafm^. ’

UTIS

tent pykčio, kuris gamina vi
sus kitus piktumus ir neapy
kantą.

dukteris, Lillian, Domicėlę ir 
Julią, ir vieną sūnų, Praną. Vi
si yra nepilnamečiai. Jų motina 
Juzefą mirė 1928 metais. Nuo 
to laiko juos globojo totos ir 
kiti giminės.

Kadangi velionis nepaliko jo- 
bų žmonėms. O labiausia laukio turto, tai jo dukterys ir su
ktame šiais metais geros svei
katos.

A. J. SHIMKUS
Dentištas

Kaip visi, taip ir aš laukiu 
geresnio biznio ir d ujiau dar

P. J. RIDIKAS
Laidotuvių Direktorių pirmin.

Laukiame, kad Nauji Motai 
bintų geresni negu praėjusieji. 
Taipgi norime, kad profesijos, 
biznio ir darbo žmonės turėtų 
kuo geriausį pasisekimą šiais 
1938 metais-.

Velionis paliko našlaičiais tris nų vainikai, kurių buvo gana 
daug. Netrukus, pasirodė gedu
lingai pasirengę, palydovai arba 
-grabo nešėjai, kurie paėmė gra
bą atsargiai nunešė iki mašinos, 
lydimi apsiašarojusių vėlionės 
mylimo vyro, dukrelės, sūnelio, 
giminių ir didelės minios drau
gų. Susėdę visi į automobilius, 
kurių buvo arti šimto, visi liūd
nai sekė paskui karstą.

Pasiekus ‘‘Tyliųjų Miestą” ar
ba “Numirusių Miestą”, kur ra- / 
miai ilsisi desėtkai tūkstančių 
gyventojų, pasigirdo varpų ir 
vargonų gedulingi balsai ir kur 
nekur čiulbėjimas paukštelių, 
kurie ant medžių šakų sėdėda
mi, pasitiko — sveikino “mies
to” naują gyventoją. Giedri sau
lutė, praskyrusi storus^ juodus 
debesis, nors trumpai apšvietė 
tą vietą, kame ramiai ilsėsis 
Estellos ir Vytauto mylima mo
tinėlė, o Augustino mylima žmo
na. ? ■ . ■'

Prie kapo Dr. Montvidas pa-' 
sakė tam tikrą kalbą, raminda
mas atskirtus amžinai nuo my
limos motinėlės ir draugės. Tai
gi, Kotryna Žilienė ilsisi aukš
tam kalnely, po šimtamečiu ą- 
žuolu, kurio viršūnė, augštai iš
lėkusi į padangę, kaip sargas, 
o plačios šakos jo tarsi priėmė 
savo globon ir ramino verkian
čius, nors nesykį dar bus ta vie
ta ašaromis aplaistyta, kad be
širdė mirtis iš gyvųjų tarpo iš
rovė mylimą motinėlę ir drau
gę-

j Lai bus jai lengva šios šalies

nųs bando suteikti tėvui laido
tuves, rinkdami aukas iš lietu
vių pažįstamų. —R.

-........ ............................................ /

Iškilmingos Kotry
nos Žilienės 
Laidotuvės
žyiųi Northsiflietė ilsėsis Tau

tiškose Lietuvių Kapinėse
Gruodžio 29 dieną Lietuvių 

Tautiškose Kapinėse buvo palai
dota Kotryna Žilienė., kuri po 
sunkios operacijos persiskyrė 
su šiuo vargingu pasauliu gruo
džio 25 d., 7 vai. 10 m. vakare. 
Paliko dideliame nubudime savo f 
mylimą vyrą Augustiną, dukre
lę Eštellą ir sūnų Vytautą taip
gi Lietuvoj seną motinėlę.

Velionė buvo rimta, draugiš
ko budo, priklausė per ilgus me
tus prie Chicagoj didžiausios 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos, kurios 
nariai ir šiaip velionės draugai 
skaitlingai susirinko atsisvei
kinti ir palydėti vėiionę į amži
ną poilsį.

Kaip 1-mą valandą po pietų
Iš buto pradėta nešti gyvų gė- žemelė.

KAZYS STEPONAVIČIUS 
“Pirmyn” Choro mokytojas

Aš laukiu, kad Nauji Metai 
butų geresni. Taipgi noriu,- k*ad 
1938 melais Pirmyri Choras'ga
lėtų nuvykti į Lietuvą, o labiau
sia laukiu, kad "šiais metais lie
tuvių visuomenė suteiktų šiam 
chorui medžiaginę ir moralę pa
ramą, suteikdama jam galimy
bę savo siekius įvykinti.

LEONARDAS š 
“Draugo” Redaktorius 

k
Palikit mane ramybėje. Nie

ko nerašykit ir jokių 
“steitmentų” nedėkite.

manoJULIUS MICKEVIČIUS 
Chicagos Lietuvių Draugijos ir 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
— pirmininkas 

ii

Iš Naujų Metų laukiu gana 
maža. Viena, * kad Chicagos 
Lietuvių Draugija per 1938 
metus prisiįrtų iki dešimties 
tūkstančių narių: kita, kad 

Kultūros Draugijos 
metus sukeltų nema- 

tukstančius dolerių 
Lietuvių Moksleivių 
; Fondo Lietuvių 

ir kitiems 
kulturiniems darbams.

KAZYS P. GUGIS 
Advokatas, SLA Centro 
ninkas

Iždi-

per 1938 
žiau tris 
įkūrimui

organizuotiems' Stipendijos

J. D. BENDOKAITIS
Meno Sąjungos sekretorius

Aš laukiu ir norėčiau, kad 
šiais Naujais Metais butų ge
riau suglaustas visos progre- 
syviškos organizacijos į ben
drą veikimą. Dar daugiau no
rėčiau, kad šiais 1938 metais 
butų subendrintos ir meno jė
gos ir įsteigta, Liaudies Teatras 
Chicagoje.

Lietuvių veikimas per perei
tus metus buvo apsnūdęs. Lin
kėčiau per Naujus Metus at
gaivinti dvasią ir ūpą, kuriuos 
lietuviai turėjo nuo 1906 iki 
1918 metų. Linkiu veikėjams 
senatvėje mažiau peštis ir en
ergiją sunaudoti teigiamiems 
tikslams.

FRED ABEKAS
“Vilnies” redaktorius

Klausyk, Tamsta, kam visos 
tos baikos reikalingos? Jus nie
ko neveikiate naudingo. Geriau 
organizuokite,, darbo žmones 
prieš fašizmą I— tai viskas.

V. A. ŠIMKUS
Gydytojas—Chirurgas

šiais motais aš nesitikiu 
ko gero, nieko blogo. Viena 
k u, kad demokratija eina 
nlop.

mc- 
aiš- 
vel-

FRANK MASON,
Siuvėjas

Aš norėčiau, kad įvyktų dar
bininkų vienybė; kad darbo 
žmonės susiorganizuotų į uni
jas. Geriausia butų šiais me
tais sustiprinti Farmer Labor 
Party. Tai butų darbininkų di
džiausias laimėjimas. Tuomet

, J i » 1 .1.1 l ’

ir kapitalistai nebūtų taip jau 
baisus

MIKE VAIDYLA 
“Sandaros” redaktorius

Vėl, atleiskite man... aš nie
ko pasakyti n galėsiu... aš a- 
bai užimtas. Kai dėl kokių tai 
Naujų Metų rezoliucijų/ tai ir 
aš pats dar nieko neišgalvoju.

JUSTINAS MACKIEWICH 
Firiansierius

O tai nėra klausimo. Nauji 
Metai bus geresni, bus daugiau 
;darbų ir visi žmonės turės dau
giau pinigų. O tą tvirtinti gali-! 
ma, žinant, kad rinkoje nėra j 
produktų pe.'virčiaus, ypač šiuo 
tarpu.

priešas darbo žmonėms.

MIKE 
Aludes

J. P. VARKALA 
Auditorius I

Kas man aišku, tai tas, kad 
1938 metais Lietuvių Taupy-| 
mo Bendrovės (“Spulkos”) at-' 
sistos ant rimtų pamatų. Ne
bus visuomenei abejonės, kad' 
pinigai sudėti į “spulkas”, ku
rios turi federalės valdžios ap- 
draudą, yra saugiose rankose. 
Manau, kad tai vienas iš dau
gelio dalykų finansų klausime, 
kurie bus atsiekti šiais, Nau
jais Metais.

JUOZAS KRUKAS 
Peoples Furniture Kompanijos 
sekretorius

Tikimės, kad Naujais Metais 
I prekyba žymiai pagerės. Vaid
enasi, laikai gali būti daug 
resni negu dabar yra.

ge-

TARUTIS 
savininkas

Aš noriu, kad per šiuos Nau
jus Metus žmonės nesirgtų, ne
mirtų ir jokių “triubelių” ne
turėtų. Noriu, kad visi butų 
sveiki ir daug pinigų uždirb
tų. Tuomet jie galėtų gerokai 
pasismaginti. O taip dalykams 
esant, karčiamninkams 
Metai tikrai butų labai

, ■- ’.-į. ,

KLEOFAS JURGELIONIS 
Raižytojas ir poetas

Aš noriu visiehis ir sau svei
katos, nes aš .‘‘dar nesu visai 
sveikas. Aš norint, kad žmonės 
pasiliuosuotų it atsikratytų nuo 
vieno “smertelpp^ grieko”, bu-

Šiandien Laidoja
Nelaimingai Žuvusį
Mykolą tukai Ii

Nauji 
geri.

NAUJIENŲ

KALENDORIUS

PETRAS RADAVIČIA 
Automobilių mekanikas

Labai butų gerai, kad Nau
jais Metais automobilių vairuo
tojai butų atsargesni vieške
liuose ir miesto “trafike”. Tas 
reikštų, kad man nereikėtų

P-A ETHEL’ YOUNG 
Namų-žemęs savininkė

Aš tikiuosi, kad Nauji Me
tai namų ir žemės pramonėj 
bus sekmingesni. Tikiu, kad 
rasis daugiau pirkėjų ir žmo-

Pasveikinkite Naujus 
1938 Metus 

“PIRMYN” FONDO
NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖSE 
Masonic Temple, 64th ir Green 

75 centai asmeniui

Užsimušė nukri ęs laiptais 
i skiepą

Šiandien bus palaidotas My
kolas LukaitD, 52 melų lietu
vis, kuris užsimušę gr. 21 d., 
nukritęs žemyn laiptais į sk e- 
pą savo1 namuose, ties 5906 So. 
Wentworth avenue. Persiskėlęs 
galvą, Lukaitis netrukus už
merkė akis amžinai apskr. ligo
ninėje. ;

Po apeigų Town of Lake šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, kūnas bus 
nulydėtas į šv. Kazamiero ka
pines. Kūnas yra pašarvotas J. 
F. Eudei’kio koplyčioje, ties 
4605 S.. Hermitąge avė., iš kur 
laidotuvės prasidės.

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

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

[ACME-

PO “LINKSMŲ ŠVENČIŲ. — “Linksmai praleidę žiemos šventes, Įimtai automo
bilistų pirmadieny turėjo stoti saugumo teisman ir pasiaiškinti teisėjui Brande 
dėl neblaivaus ir neatsargaus važiavimo automobiliais švenčių metu. Daugelis jų , 
susilaukė kalėjimo ir per ilgą laiką negalės naudotis automobiliais. Kitų bylos li
ko atidėtos. Teisėjas neketina teikti mažiiusio pasigailėjimo ir Naujuose Metuose 
perdaug įsismaginusiems automobilistams

s
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T ACME.NAUJIENU Koto]

SUMUŠĖ REKORDĄ.—Fran- 
euzijos lakūnė Maryse Ililtz 
kuri iš Paryžiaus nuskrido 
į Saigon, Francuzijos Indo- 
Chinijoj į 92 vai. 31 min., 
tuo sumušdama pirmešnį 
Paryžiaus-Saigon greitumo 
rekordą, nustatyta Francu
zijos lakūno Andrę Japy. Jo 
rekordas , buvo 98 vai. 52 
min. Atstumas tarp abiejų 
miestų yra 11,500 kilometrų 
(apie 7,200

i s I ACME-NAUJIENŲ Foto]

Apsirikote. Tai ne Charlie Chaplin, o tu'as A. C. Gaffikin bando mažytį motorcyk- 
lių Salisbury, Anglijoj, tokių motorcyklių lenktynėse. Dėl jo panaiūmo" garsiąjam 
mūviu komikui, jis tapo pramintas “Chas?water Charlie”.
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MUZIKOS ŽINIOS

Veda—-NORA

“Musų yra painus ir besi- nusio artisto” titulų. (Liet, 
keičiąs pasaulis . . . bet yra yj/'Mr 
tokių dalykų, kurie niekuomet • /» •/ t ,
nesikeičia. Muzika, ta visų Per savo meninį- gyvenimų 
mokslų puikiausia, vis šutei- M Bukša paruošė ir dirigavo 
kia savo turtingą atlyginimą ,
. . . vis dar jpina j tą prozai- apie 7«> italų, rusų, prancūzų,
šką medžiagą gyvenimo savo 
skaistų auksini siulelj. Mokykit 
savo vaikus dadar, kad pažin
tų ir mylčtų gerą muziką. 
Jiems, iš pradžios, muzikos vi
suma gali būti apimta daino
je . . . narsiam marše . . .ko
kioj švelnioj, dažnai prisime
namo j meliodijoj. Bet jiems 
beaugant ir beaugant jų su
pratimui, muzika reikš jiems 
draugą, bendrystę, progą . . . 
šaltini gilaus ir besitęsiančio 
malonumo per metus ...”

Paminėjo Dirigento M. 
Bukšos 40 Metų Kūry
binio Darbo Sukaktį

Gruodžio 6 d. Lietuvos Val
stybės teatre įvyko, iškilmin
gas paminėjimas dirigento M. 
Bukšos 40 metų meninės veik
los sukakties. Ta proga buvo 
pastatyta “Aidos” spektaklis, 
kuriame dalyvavo Kipras Pet
rauskas, VI. Grigaitienė, V. Jo- 
nii*škaitė-Zaunienė, Antanas So
deika ir kiti. Dirigavo pats ju
biliatas M. Bukša.

“Nedaug atsiras musų mu
zikų ir muzikos mėgėjų tarpe 
tokių, kuriems jubiliato M. 
Btįkšos asmenybė nebotų įkvė
pusį pagarbos ir simpatijos. 
Nors jubiliato ryšiai su Lietu
vos meno gyvenimu prasidėjo 
tik jam sugrįžus į savo gim- 
tųjį šalį — bet įsijungęs į mif- 
sų jaunojo teatro gyvenimų jis 
dorai, ir sąžiningai ..vedė jam 
tekusių sritį taip, <kaip jam 
diktavo jo menininko sąžinė, 
negailėdamas darbo ir sveika
tos. Tuo laiku kai jis grįžo Lier 
tuvon — musų orkestras bu
vo dar jaunas; prityrusio di
rigento atvykimas buvo nesu
brendusiam kolektyvui reikš
mingas. M. Bukšos darbuotės 
metu musų orkestras išatfgo iki 
normalios pilnos sudėties, žy
miai pažengė techniškai ir mu- 
zikališkai. Tiesa, tubulėjimui 
galo nėra: dabartis stato mums 
naujas problemas; nauji užda
viniai pagimdys ir naujas jė
gas. Tačiaus musų operos isto-

vokiečių, čekoslovakų ir lietu
vių kompozitorių operų.

Y patingai pažymėtina yra 
tas faktas, kad p. Bukša yra 
pirmasis lietuviškų operų diri
gentas. Jis muzikaliai paruošė 
ir dirigavo “Gražina” ir “Rad
vilą Perkūnų” (Karnavičiaus) 
ir “Trys Talismanai” (Račiu- 
no).

Per dešimts metų veiklos 
Lietuvos operoj, p. Bukša labai 
daug prisidėjo prie išplėtimo 
ir pagyvinimo operos repertua
ro ir operos menininkai ir mu
zikos mylėtojai gėrisi jo talen
tu ir giliai įvertina jo darbo 
rezultatus.

Mes Amerikoj gyvenų muzi
kos mylėtojai, ktfrie turime 
progos tiktai iš spaudos gėrė
tis Lietuvos muzikos pasaulio 
veikla, irgi pridedam savo nuo
širdžius linkėjimus prie tų gau
singai išreikštų šios sukakties 
proga, linkėdami p. Bukšai ge
ros sveikatos ir ilgiausių me
tų tęsti savo darbų muzikos 
srityje.

—o—
Jau Atspaudinta Operos 
Dainininkės Novele

Lotte Lehmann, kuri yra 
viena žymiausių • dainininkių 
Metropolitan Operos sąstate, 
yra taip pat talentinga rašy
toja, Lėhmann turi parašiusi 
ir išleidusi kelias knygas. Pas
kutinė vardu “Eternal Flight” 
kų tik išėjo iš spaudos Ame
rikoje. ši yra pasakojimas apie 
dvi seseris, abi šokėjas, ku
rios užkariauja pasaulį ir yra 
pačios užkariautos, kiekviena 
savo atskiram bude.

—o—
*

Senus Metus Baigiant
Nors muzikos pasauliui 1937 

metai atnešė daug to, ko gali
ma pasidžiaugti; vadinasi, pa
liko gražiausių atsiminimų, — 
tačiau turėjome vienų gilų

rijoj per yisų pirmų jos bren- skausmų ir didelį nuostolį, ku-
dimo laikotarpį ryškioms rai
dėms yra užrašyta garbinga 
M. Bukšos asmenybė, kaip sko
ningo, prityrusio, teatro reper
tuarą pvdkiai pažįstančio mu
zikos vadovo. Taip pat su jo 
vardu yra susijęs kone dau
gumas musų operos pastaty
mų”, rašo p. VI. Jakubėnas, 
“Lietuvos Aidas”, gruodžio 7, 
1937.

P-as Bukša gimė Vilniuje. 
Baigęs Vilniaus gimnazijų jis 
išvyko į Petrapilio konservato
rijų tęsti savo muzikos studi
jas. Konservatorijoj jisai bai
gė pianų ir kompoziciją. Jis 
yra parašęs kantatą, sonatą 
smuikui, uvertiūrų, eilę chori
nių ir solo dainų.

Baigęs konservatorijų, p^-as 
Bukša 1897 metais dirigavo 
Vilniuje; Pirmoji jo opera bu
vo “Demonas” (Rubinstein’o). 
Jam diriguojant dainavo tokie 
pasauliniai žymus- dainininkai 
kaip šaliąpinas, Titą Ruffo, 
Luiza Tetražini, Battistini ir 
daugybė kitų.

P-as Bukša daugiausia dirbo 
Petrapilio ir Maskvos teatruo
se. 1924-26 jis buvo Vladikav- 
kazo Konservatorijos direkto
rium ir profesorium.

Už savo veiklų ir nuopelnus 
muzikos srityje dar Carinėj 
Rusijoj p. Bukša buvo apdo
vanotas įvairių laipsnių ordi
nais. Tuo tarpu Sovietų valdžia 
buvo, suteikusi jam “nusipel-

ris palietė ne vien muzikos dar
buotojus ir mylėtojus, bet lie
tuvius iš viso — tai mirtis, 
kuri paėmė iš musų tarpo vi
sų mylimą ir aukštai gerbia
mą kompozitorių - dainininkų
MIKĄ PETRAUSKĄ.

spindį sielos, kuri troško įneš
ti gražesnio, ideališkesnio mu
sų gyveniman. . .

Ir kuomet mes skleidžiam, 
vienas po kito, Amerikos lie
tuvių kultūros istorijos lapus, 
ten didelėm, ryškiom, auksi-
nėm raidėm randam pažymėtų 
vardų MIKAS PETRAUSKAS.

Ilgai, tyliai ir saugiai pavar
toj am tubs brangius ir skait
lingus puslapius. ... 

> —o—
Sovietai Klasifikuoja 
Talentus ‘ • • 1

Muzikalis ir dramatinis ta
lentas Rusijoj yra klasifikuo
jamas ir mokamas pagal nu
statytų ratą. Pirmos rųšies ar
tistams mokama iki $120.00 už 
spektaklį, i Tuo tarpu* vadina
mieji ketvirtos kategorijos ar
tistai gauna tiktai $10.00. 
“All-Uriion Art Committee”, 
kuri ėmė šį žingsnį, nori su
mažinti algas mažų artistų su 
didelėmis pretenzijomis, padrą
sinti besi vystymą naujų talen
tų ir duoti darbininkams ge
rus koncertus už mažiau pini
gų- , ' i ’

Operos ir teatro žvaigždes, 
kurie uždirbo nuo $2,000.00 iki 
$3,000.06 į mėnesį, dabar gaus 
tiktai $500.00, arba ir mažiau. 
Aišku, yrtf specialūs privilegi
jos tiems žymiems artistams 
su kuriais ši Komisija gali tar
tis, pagal savo nuožiūrą.

Ar Žinote, Kad?
. Richard Strauss tik kų bai-1 

gė rašyti' naujų operų “Diena 
Ramybės”, kuri turės savo pa
saulinę premjerą Nacionaliam 
Teatre — Monako j e.

, , , > ■ >

Kaimo Kolegija Bottisham, 
Anglijoj, .yra pirma vieša, mo
kykla pasaulyje, x kurioj e muzi
kai yra duodama ta pati lais
vė kaip ir bile kitai studijai.

> , , , >

“March of the Nibelungs” 
(Wagner’io) buvo pasiskirta 
nacių valdžios išimtinai oficia- 
.lėm apeigom. Jos pildymas yra 
draudžiamas kitais atvejais. 

, , , , ,
šimtas trisdešimts tūkstan

čių muzikantų yra Vokietijoj, 
pagal paskiausį statistiškų ra
portą. Iš jų, 93,875 yra regis
truoti kaip muzikantai ir 35,- 
849 kaip dainininkai. 

t , > t ,

Bet jo daugelio metų pasi
šventimas ir veikla kultūros 
naudai tarp Amerikos lietuvių, 
tas turtas, kurį jis taip nesau- 
mylingai, taip noriai kure ir 
paliko musų ir ateinančių kar
tų naudai, amžinai rodys at-

Serge Prokofieff baigė nau
jų operą pagrįsta Puškino 
“Šoris Godounoff”, kurių ru
sų kompozitorius Moussorgsky 
naudojo savo operai. 

• ' > t , f
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Tetražini, buvusi viena labai 
žymi koloratūrinė žvaigždč- 
Operos dainininkė, dabar moko 
Milan’e. 

t )) t >

Maurice Ra vėl, pagarsėjęs 
prancūzas kompozitorius, su
laukęs tiktai 62 ipetu, šią sa
vaitę‘mirė Paryžiuje. Jam bu
vo padaryta labai pavojinga 
operacija ant galvos. Tos ope
racijos jis neatlaikė.

1 Q

Mano žodis ■o

Gavusi įvairių įvairiausių 
pasveikinimų žiemos švenčių 
proga, keletą iš kurių palietė 
ir Muzikos Žinių Skyrių (ypač 
gražus p. J. Grybo ir Šeimos 
eilėraštis ir sveikinimo dainos, 
kurias Anelė ir Kazys Stepo
navičiai su grupe savo daini
ninkų atnešė musų namuosna 
Kalėdų - išvakarėse) noriu pa
sakyti, kad visus Qlinkėjimus 
giliai įvertinu ir kartu jiems 
ir visiems Muzikos žinių skai
tytojams linkiu, kad linksmas 
skambesys Naujų Metų varpų 
tęstųsi jų gyvenime per ištįsus 
1938 ir kitus metus.

— NORA GUGIENė, 
Muzikos žinių Skyriaus Vedėja.

11 Metų Lietuviuko “Kalėdų Giesmė”

Šis piešinys yra iliustracija 
garsiam Charles Dickehs’o vei
kalėliui “Kalėdų Giesmė” arba 
“šykštuolis Skrudžas”, kurių 
nupiešė 11 ihetų Juozukas Mi
lutis. :

Gabusis jaunuolis yra sūnūs 
Waterbury, Connecticut lietu
vių šeimynos pp. Joseph Milu
čių, nuo 40 Starview avenue, 
ir brolėnas chicagietės ir “Nau
jienų”' Muzikos žinių vedėjos 
p. Noros Gugienės.

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Juozukas Milutis
Waterbury, Conn., dienraštis 

“Thė Waterbury American”, 
patalpindamas jaunuolio kuriiįį 
ir jo paties atvaizdą savo skil
tyse, pažymėjo, kad Juozukas 
lietuvių kilmės. Jis yra septin
tos kliasos mokinys Russell 
pradinėje mokykloje. Dickehs’o 
apysakaitės iliustravimui jau
nuolis pagaminęs net dvyliką 
paveikslų . ir visuose gana vy
kusiai i atvaizdavo kurinio at
mosferų ir mintis.

'Paklaustas kur pramoko pie
šti, jaunuolis atsakė, kad nuo 
kūdikystės labai pamėgo paišy
bą, piešė kų tik akys pamatė 
ir tokiu bUdu pats per save 
prasilavino.

Iliustracija viršuj atvaizduo
ja “Kalėdų Gie$nąės” Mažytį 
Timą, kuris nevaldo kojų, ant

Naujiems Metams
1 ■

Nauji metai! Nauji metai!— 
Skamba dudes ir varpai;
Kelia puotas biurokratai 1 
Ir . . . ulioja sau linksmai!
Viens kitam jie rankas krato, 
Čerška taurės ir stiklai;
šauk: “laimingo naujo meto!”— 
Vyne maudosi aklai! . . .
Jie laimingai sau praleido
Taip skausmingus mus metus... 
Nei’ liūdnumo jiems ant veido— 
žarsto, barsto mus turtus! . . .
Šilti rūmai juos pr‘glaudžia,
Jiems pulkai vergų tarnauj, 
Skausmas širdis jiems nespau-

[džia—
Visko pilna ko geidauj.'
Jie iš džiaugsmo juokias-šneka, 
Jiems nežinemi vargai . . .
Vynas srovėms bėga—teka,— 
šaukia'; —“Sveiki! ei, draugai!...
Tik sulužus bakūžėlė
Naujų metų ji nelauk ...
Ten vargdienio šeimynėlė 
Skausmo ašaras tik brauk . . .
Ten liūdnumas viešpatauja, 
šypsos alkana mirtis . . .
Nieks nejuokias-nekrykštauja 
•Skausmo siaučia ten naktis . . .J
Ten išalkęs kūdikėlis
Verk pabudęs iš miegų;
Svyry bespėkėj jo kūnelis ...
Taip mažai jame jėgų . . .

—Klevelis

savo tėvų pečių, kelyje iš baž
nyčios namo Kalėdų dienų.

R.

Averil Conwell’o puikus aliejinis landšaftas, kurs bu
vo išstatytas Chicago Galleries Association, 215 N. 
Michigan Avė. narių dailininkų meno darbų parodoje. 
Paroda šiandien užsidarys.

MIRĖ pasaulio 
GARSIAUSIAS 
PORTRETISTAS 
de LĄSZLO
Buv» kilęs iš biednos šeimos
Lapkričio 22 d. Londono prie

miestyje Hampstead, savo na
muose, pasimirė sulaukęs 68 
metų amžiaus, visame pasauly
je išgarsėjęs dailininkas-portre- 
tistas Philip de ' Laszlo. Mirė 
nežinodamas, kad Vengrijos vy
riausybė buvo paskyrus jam 
ąukščiausį už meno pasižymė
jimą ordinų — Covinus žvaigž
dę. Kai telegramas atėjo, pra
nešdamas žinią apie ordiną ir 
linkėjimais jam greito pasveiki
mo, jis buvo tiek silpnas, kad 
gydytojai uždraudė įteikti jam 
telegramą.

Philip de Laszlo gimė Buda
pešte, Vengrijoj. Tėvai buvo 
tiek biedni, kad negalėjo sunui 
duoti aukštesnio mokslo. Ber
niukas turėjo didelį palinkimą 
prie dailės. Kiek paaugęs pats 
sau uždarbiaudamas mokėsi Bu
dapešto Industrinio Meno mo
kykloje. Daugiau prasimokęs 
piešdavo nedidelius portretu- 
kus ir spalvodavo fotografijas, 
tuo budu užsidirbdamas moks
lo išlaidoms apmokėti.

Budapešto mokykloje jis greit 
pralenkė, kitus mokinius ir lai
mėjo stipendiją. Išvažiavo MiU- 
nicho meno mokyklon, kurioj 
studijavo tapybą. Vėliau persi
kėlė Paryžiun ir įstojo tuo laiku 
buvusion garsiojon VAcademie 
Julian’meho mokyklon. Jis mo
kėsi ir sunkiai dirbo, tačiau jo 
darbas ir vargas nenuėjo nie
kais. Dar nebaigęs Juliano aka
demijos, buvo pakviestas Bulga
rijon nupiešti Bulgarijos kara
liaus Ferdinando portretą. Tuo
met jis buvo 24 metų amžiaus 
ir tas buvo jo pirmas karūnuo
tos galvos portretas. , •

1912 m. Austrijos karalius 
Franz Josef pasikvietė jį nu
piešti savo portretą. Portretas 
karaliui taip patiko, kad jis dai
lininkui suteikė paveldėjimo ti
tulų, vadinasi, iš paprasto žmo
gaus, padarė jį tituluotu — iš 
pavardės “Laszlo”, padarė de 
Laszlo. Su titulu atsirado ir 
daugiau pakvietimų. Buvo pa
kviestas Romon nupiešti popie
žiaus Leono XIII portretą. Iš 
Romos grįžo Vokietijon ir ilgo
kai dirbo kaizerio dvare piešda
mas ten visokių didžiųnų por
tretus, kol prasidėjo pasaulinis 
karas. Karo metu de Laszlo ap
sigyveno Londone, tačiau jo pa
žintis su didžiūnais, politiniuose 
rateliuose iškėlė jam kai kurių 
nesmagumų. Anglai į jį žiurėjo 
kaip j “pavojingą svetimšalį”. 
Tik karui pasibaigus, jo profe
sija atgijo ir pasiekė aukščiau- 
sį laipsnį, kurio po vienas kitas 
dailininkas tais laikais nebuvo 
pasiekęs.

1909 m. Italijos vyriaušybe 
uuvo pakvietusi jį nupiešti pats 
savo portretą (autoportretų), 
Kuris dab^r yra padėtas Floren
cijos Uffizį palociuje, tarp kitų 
pasaulio garsių dailininkų auto
portretų. " ,

De Laszlo turėjo nepaprastą 
obzervaciją į' žmogaus charak
terį ir buvo geras psichologas. 
Jis greit suprasdavo žmogų ir 
įsisiurbdavo j jo psichologines 
ypatybes. Jeigu jam pradėtas 
portretas nesisekdavo kaip jis 
norėjo, mesdavo į šalį ir tuoj 
pradėdavo kitą. London Times 
apie de Laszlo tarp kita ko sa

ko: “Jo talentui daug padėjo ir 
patys asmenys, kuriuos jis pieš
davo; jų kostiumai, įvaįrios de
koracijos ir gražus rūbai, patys 
per save buvo įdomus.”
Mirė nebaigęs karaliaus Jurgio 

VI portreto
Prieš savo mirtį buvo pradė

jęs piešti karaliaus Jurgio por
tretų, kurs turėjo būti padėtas 
Royal Veterinary kolegijoj.

Pokariniais laikais dailininkas 
buvo taip užimtas, kad nespėjo 
visų savo klijentų patenkinti. 
Finansiškai jis buvo milijonie
rius. Už paprastų solo portretą 
imdavo po dvidešimt tūkstan
čių dolerių.

Pastaraisiais laikais jis turė
jo New Yorke keletą portretų 
parodų. Amreikos prezidentai 
užėmė vietas Europos karalių. 
Jis nupiešė prez. Wilsono, Har- 
dingo, Coolidge ir Hooverio por- v 
tretus. P-nios Coolidge portre
tas dabar yra padėtas Vermon- 
to universitete. Be prezidentų 
portretų, yra dar eilė Amerikos 
milijonierių ir šiaip žymių žmo
nių portretai, kurių dauguma 
padėti viešose įstaigose.

NAUJA SERIJA ILIU
STRUOTŲ PASKAITŲ

ART INSTITUTE
—I------------------

Paskaitas finansuoja Florence 
DibelI Bartlett; skaito 

Helen Parker
Kiekvieno ketvirtadienio va

karų (6:30 vai.) Art Instituto 
Fullerton salėje įvyksta įdomios 
paskaitos iš meno istorijos. 
Skaito p-lė Helen Parker narė 
meno mokyklos istorijos fakuh 
teto. Įžanga nemokama.

žemiau telpa paskaitų sąrašas 
už sausio menesį.

Sausio 6 — “The Cathedral 
of Chartres”. Kiekviena kated
ros smulkmena bus parodyta 
paveiksluose, ši katedra buvo 
pradėta statyti 13-tam amžiuj, 
o baigta 14-ta'm. Tai garsi goti
kos styliaus architektūra.

Sausio 13 — “Costume Hunt 
in the Carpathians”. šia paskai 
tą skaitys pati p-lė Bartlett. 
Praeitą vasarą ji ten buvo nu- * 
važiavus ir studijavo centrali- 
nės Europos žmonių papročius 
bei jų drabužius.

Sausio 20 — “EI Greco and 
Rembrandt”. Bus aiškinama ši
tų dviejų (Įailininkų kūrybos pa
našumas ir skirtumas tarp vie
nas kito.

Sausio 27 — “Dalmatia”. ši
toj paskaitoj, bus rodomi spal
voti paveikslai, kurie buvo pra
eitą vasarą specialiai padaryti.

Lietuviai, ypač .mokyklas lan- 
kantys^jaunimas, kuriems lai
kas leidžia, turėtų atsilankyti į 
šitas paskaitas.

Art Institutas yra prie Mich
igan Avė. ir Adams gat.

G00DMAN0
TEATRAS

Teatras yra prie Art Institu
to. Įėjimas iš Monroe gatvės. 
Teatras paskelbė sekamus sau
sio mėn. vaidinimus: šeštadie
niais popiet, pradedant su sau
sio 8 d., bus vaidinamas vai
kams ( skirtas juokingas veika
las — “Peter, Peter Pumpkin 
Eater”.

| Nuo sausio 10 d. prasidės vai 
dinimas Tom Taylor’o dramos: 

i“Our American Ccusin”. Veika
le yra vaizduojama' Abrahomr 
Lincolno tragiška mirtis.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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SM E NO 
ŽINIOS

Guy De Maupassanjt „ Vertė Ė. Barofiaš

Naujų Metų Dovana
(Tąsa iš 1-mo pūsi.)

KONKUltŠAS MĖNI-
ninkaMs

Pirmą premiją $1,000 ir kėtu- 
riolika mažesnių prėmijų sumo
kės pinigais Ue'voe & RayhoTdš 
kompanija laimėtojams už afišą 
(poster) vardū: “dHvė safėly”. 
KohkikrŠŪs prasidės valsūrio 1 d; 
ir baigsis balandžio 29 d;

Konkursas yra atviras vi
siems Amerikos dailininkams ir 
mėgėjams. Dėl konkurso smūlt- 

i menų galima rašyti kompanijai 
sėkamu antrašu: 980’ 5th Avė., 
New York City.

Į Mičhėlabgėlč Į

(Tęsinys)
Iš Venecijos Michėlangeio at

važiavo. Boiognon. Čia jis sludi- 
jaVo anatomiją piaustyaamas 
Hunus, kuriuose atsirasdavo pu
tni akcija, nuo ko jis susirgo ir 
buvo priverstas tą aar^ą nu
traukti. Tais laikais piaustymas 
kūnų buvo draudžiamas, tačiau 
jis to nepaisė, nes ir medikai to
kiai drausmei buvo priešingi. 
Netrukus jis sužinojo, kad Flo
rencijoj buvo jvykę dideli reli
giniai ir politiniai neramumai. 
jo globėjas kunigaikštis Mediči 
buvo išvytas, buvo miręs Pico 
deila Mirandola, Poliziano ir pa
krikęs filosofų ir poetų ratelis. 
Tada jis kaip ir paliovė prak
tiškam meno moksle lavintis. 
Daug laiko pašventė skaityda
mas Petrarcho, Boccaccio ir 
Dantės raštus.

1495 m. vėl grįžo j Florenci
ją, kur tuo laiku siautė smarki 
kova tarp dviejų frakcijų — 
Arrabtiati ir Piagnoni. Tuoj jis 
buvo pakviestas Signori palo- 
ciaus tarybos pasitarti dėl kai 
kurių rūmų architektūros pro
jektų. Bet jokio kontrakto Flo
rencijoj nepriėmė. Birželio mėn. 
1496 m. jis išvyko- Romon. Ro
ma' buvo kitas klasiškojo meno 
ir kultūros centras. Rom£, kuri 
buvo garsi praeities įvykiais, 

t Michelangelui parodė plačią dir
vą ir atidarė duris į meno pa
saulį. Dabar jis jau nebuvo pa
goniškai nusiteikęs kaip 1492 
m. t. y. Savoharolaizmo trage
dijos laikais. Pagalios jis savo 
religinius įsitikinimus slėpė. Bū
damas Romoje jis iš murmuro 
iškalė milžinišką “Hercules’o” 
stovylą. Po to taip pat iškalė 
“Miegantį Kupidą”, “Mirštanti 
Adomis’ą” ir “Girtą Bocchu- 
s’ą”.

Yra manoma, kad šitie jo ku
riniai bus artimiausi visoms pa
goniško Romos meno senienoms. 
Beje, jo milžiniškas angelas* 
kurs buvo pastatytas ant S. Do- 
menico bažnyčios skliauto, yra 
be ekspresijos. Jame matosi tik 
šaltas griežtas būdas, labiau pa
našus į sargybihį kareivį, bėgu 
į dievišką atstovą.

Kai Michėlangeio Romoje už
baigė šitas stovylas ir jo var
das išgarsėjo, tuo metu Floren
cijoj piagnoniečiai triumfavo 
pergale prieš Savonarolos puri- 
tanizmą. Vyresnysis jo brolis, 
Lionardo, Virtefbro minykas, 
buvo priverstas bėgti iš kliošto- 
riaus dėl savonarolaistinių įsiti
kinimų. Romoje pasitiko jį Mi- 
chehangelo ir davė jam pinigų, 
prašydamas jį g -ižti atgal j Flo
renciją, tačiau jis nesutiko grįž
ti nujausdamas pavojų, kurs 
nuolat didėjo Savonarolai ir jb 
sekėjamš. (Savonarola buVo su
degintas ant laužo gėg. mėn. 
1498 m.).

(Bus daugiau) /

Jacąues De Randai vienas pa
vakarieniavęs namie, atleido sa1-
Vo tafftį ir atšisetio prie sftžilo 
rašyti laiįkuš.

Td'ip jis užb&igd&Vo kfėkvfe- 
riuš ni'ėtuš, rakdamas ir svajo
damas. Jis persvarstydavo vi1-' 

’sus įvykius savo gyvenime nuo’ 
pėčėitų Naujų Metų dienos, į1- 

1 vykius, ktfffg jw praėji if yra 
mirę; ir pagal tą, kaip drangų 
veidai atgimdavo jo vaizduotėj1, 
jis parašydavo jiems kėliŪš ei
lutes fitldŠiMaūš šVeikiriimo 
Naujų Metų proga'.

Jis atsisėdo, atsidarė stalčių, 
išsiėmė moteries fotografiją, va-’ 
landė.ę j ją žiurėjo ir pabučiavč 
ją. Tada pasidėjęs lūkŠČą popie’- 
fia'uš pradėjo rašyti:

“Mano bčūngfoj'i Irena. šiuū 
laiku jau įturbut ėsi gavus 
mario mažą sūvenirą, kurį aš 
pasiunčiau adresuotą tarnai
tei. Aš užsidariau šiandien 
namie norėdamas pasakyti 
jums———”
Plunksna' paliovė rašiusi. Jac

ąues pakilo ir pradėjo vaikščio
ti po kambarį.

Per pastaruosius dešimtį mė
nesių jis turėjo numylėtinę, nė 
tokią kaip kitos moterys, su ku
riomis Užmezgami trumpalaikiai 
ryšiai, iš teatrinio pasaulio, ar 
rfėiiii-monde, b'ėt moterį, kurįą 
jis mylėjo ir laimėjo. Jis nebe
buvo jaunas žmogus, bet viš 
dar palyginamai jaunas dėl vy
ro, ir jis žiurėjo i gyvenimą rim
bai ir praktiškai.

Todėl jis Lūvedė balansą savo 
aistrų, kaip jis kiekvienais me
tais suvesdavo balansą savo 
draugiškų ryšių, kurie jau už
sibaigė, ar naujai užsimezgė ir 
tų aplinkybių ir žmonių^ kurie 
suvaidino kbkį nors vaidmenį jo 
gyvenime.

Jo pirmam meilės įkarščiui 
atvėsus, jis galėjo savęs pa
klausti su tikslumu sveriančio 
prekes pirklio, kokis yra jo šir
dies palinkimas prie jos’ ir ko
kis jis galės būti ateityje.

Jis surado didelę ir gilią mei
lę, gimusią iš švelnumo, dėkin- 
grimb ir tūkstančių nematomų 
gijų, kurios pagimdė ilgą ir 
stiprų prisirišimą.

Varpelio skambėjimas priver
tė jį krūptelėti. Jis svyravo. Ąr 
atidaryti duris? Beit jis tarė 
sau, kad durys turi būti atida
rytos' ir turi būtiįsileistas barš
kinąs į dūris nepažystamasis 
Naujų Mėtų išvakarėse, nežiū
rint kas jis butų.

Todėl jis pasiėmė voško žva
kę, nUej’O į prieangį, atitraukė 
Velkę, pasuko raktą, pravėrė du
ris ir pamatė savo mylimąją, iš
balusią kaip lavonas ir atsirė
musią j sieną.

Jis sumykė: \
“Kas šU jumis -aitsitiko ?”
Ji atsakė:
“Ar tu esi vienas?”
“Taip”.
“Be tarnų?”
“Taip”.
“Ar tu niekur neisi?”
“Ne”.
Ji įėjo kaip pažįstanti namą 

moteris. Kaip tik ji įėjo j sve
čių kambarį, ji sukniubo sofoje 
ir užsidengusi veidą rankomis, 
pradėjo gailiai verkti.

Jis atsiklaupė prie jos kojų ir 
bandė atitraukti rankas nuo jos 
akių, kad galėtų jas pamatyti ir 
sušuko:

“Irena; Irena, kds su jumis 
atsitiko? Aš maldauju jus pa
sakyti kas su jumis atsitiko?”

Tada verkdama ji sudejavo:
“Aš negaliu taip i’giau gyven

ti”.
“Taip gyventi? Ką tas reiš- 

kia?”
“Taip. Aš negaliu taip Pigiau 

gyventi. Aš tiek daug perken-1 
čiau. Jis šiandien mane mušė.”

“Kas? Jūsų vytas?” 
“Taip, mano Vyras”.
“Ahl’N

< Jį tas nustebino, nes jis nie-,

kad neįtarė,, kad jos vyras ga
lėtų būti žfūttrus. Jis btivo pa
saulfd Žmbgb'Š, aukštėšil'id luo
mo; klubų narys, mėgėjas ark
lių, teatrų lankytojas, geras 

• kafdiriirikaS; jiš buvo plačiai ži- < 
'homa'S, apkalbamas ir visur į- 
■ vėftinaihaš, nes buvo labai mau
davus, nedidelio iriitėlėkfo, ilė- 

1 aukšto išsilavinimo, b'ėt geros 
kultufOŠ; kuris galėjo mąstyti 
kaip Visi gerai išauklėti žftio- 
hėŠ ir, pagaliau, turėjo pagarbą 
kohvėhėionalįšk ūmams.

Jis išiode atsidavęs šfcvo žmo
nai, kaip ir turėtų būti su tur
tingais ir gerai išauklėtais žmo
nėmis. Jis rodė susidomėjimo 
j oš Sveikata, jos drabužiais, o 
Višubšę kitūosė dalykuose jai 
Suteikdavo pilną laisvę.

< . '•* ■a

Randai, patapęs Irenos drau
gi!, turėjo teisę prie karšto man
kos paspaudimo, kokį gerų ma
nierų vyraš privalo suteikti sa
vo žmonos artimam draugui. Ta
da, kai Jacąues išbuvęs tūlą lai-
ką draugu, patapo jos meilužiu, 
jo santykiai »su vytu, kaip ir 
pridera, pasidarė dar nuoširdes
ni.

Jacąues niekad ir neįtarė, kad 
šioj šėiriiyrioj eina audros ir jis 
liko nustebintas jos žodžiais^

Jis paklriusč:
“Kaip tas atsitiko ? Papasako

kit man”. '
Tada ji ilgai pasakojo, visą 

savo gyvenimo istoriją nuo die
nos jų apsi'vedimo, apie' pirmą 
jų kivirčą dėl paties nieko, vir
tusį kasdienine nesantaika dėl 
skirtingų nuomonių tafp dviejų 
skirtingų palinkimų žmonių.

Tada prasidėjo barniai, pilnas 
išsiskyrimas, nors -ir nemato
mas, bet tikras; paskui jos vy
ras patapo agresyvus, įtarian
tis, šiurkštus. Dabar jis yra pa
vydus, pradėjo pavydėti Jacąues 
ir šią gi dieną, po’ barnio, jis 
ją sumušė.

Ji pridūrė su griežtu riiisi- 
sprendimu: “Aš nebegrįšiu pas 
jį. Daryk šu manim ką nori”.

Jacąues atsisėdo prieš ją, jų 
keliai, susisiekė. Jis paėmė ją 
už rankų:

“Mano“ mylimoji, jus padary
site didelę ir neatitaisomą kvai
lybę. Jeigu jus norite pamesti 
savo Vyrą, p’asitatykit jį kOmpro- 
mituojančibn padėtin, taip, kad! 
jūsų pozicija' kaiper pasaulinės 
moteries būtų išgelbėta”.

Ji paklausė, žiūrėdama į jį 
neramiai:

“Tai ką tu patari man dary
ti?”

“Eiti namo ir Susitaikinti su 
gyvenimu, kpl ateis tokia diena, 
kada galėsi gauti garbingas per
skyras”.

“Ar tai, ką tu man patari, nė
ra perdaug žema?”

“Ne, tai yra gudru ir išmin
tinga. Jus turite apsaugoti sa
vo aukštą poziciją ir reputaci
ją; turite išlaikyti draugus, o' 
taipjau ir gimines, su kuriais 
tenka skaitytis. Jus viso to ne
privalote prarasti vien dėl men- 
ko kaprizo”. ■

Ji pakilo ir griežtai pareiškė:
“Nė! Aš nebegaliu ilgįau pa

kęsti ! Tai yra* galas! tai yra ga
las!” ;

Tada, uždėjusi savo' abi ran
kas ant saVo meilužio pečių it

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens I’inigni 

Apdrausti iki $5,000.00 
Duodam Paskolas and 1-inų 

Morgičitj

Standard Federal Savings&LoanAssociation otChicago
2324 S. Leavitt St. Jūstin Mackiewich, Prez. Tek Canal 1679
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žiūrėdama jam tiesiai į akis, ji 
paklausė:

“Ar tu mane myli?*’
“Taip\
“Tikrai ir ištikimai?”
“Taip.”
“Tada ir rūpinkis manimi”.
Jis sušuko: "
“Rūpintis tavimi? Mano pa

lties namuose? čia‘f Išrodo, tti 
pamišai. Tas reikštų prarasti ta- 

j vė ant Visados; prarasti be ^vil
ties tave atgauti! Tu esi publu- 
duši!”

Ji atsakė pamaži ir rimtai, 
kaip moteris, kuri Rinitai per
svarsto savo žodžius :

“Klausyk, Jacąues. Jis už
draudė man matytis su tavim ir 
aš' nebėlošiu šios komedijos slap
to slankiojimo * į tavo namus, 
fu turi arba prarasti mane, ar
ba pasiimti mane”.

“Mano brangioji Irena, tokiu 
atsitikimu* tu gauk perskyras 
ir aš apsivesiu su tavim.”

“Taip, ttl. apsivesi su maniui1 
—greičiausiai už 1 dviejų metų; 
Tavo yra labai kantri meilė”.

“Žiūrėk! Apšvąrštyk! ' Jeigu1 
jus pUSiiiksit čia, jis ąteiš ry
toj atsiiihti tūve, nes jis yra ta
vo vyras, ifuri tą teisę ir įstaty
mai yra! jb' pusėje”.

“Aš neprašiau laikyti mane 
šdvo namuose, Jacąuės, bet jus' 
galite išsivežti manė kur tik no
rite. Aš maniau, kad jus mylite 
manė tiek, kad tą padaryti. Aš 
klydau. Sudiev!”

Ji apsigręžė ir priėjo prie du
rų taip greitai, kad jis vos spė
jo pasitvertį ją už skverno, ka
da ji jau buvo beišeinanti iš 
kambario.

“Klausyk, Irena”.
Ji priešinosi ir' nenorėjo jo1 

klausyti. Jos 'akys buvo pilnos 
ašarų ir ji kartojo:

“iPalik maiie ramybėj ! palik 
manė ramybėj! palik mane ra
mybėj !”
r Jis privertė ją atsisėsti ir dar 
kartą jis atsikMiięš prie jos: 
kojų patiekė .visą eilę argumen
tų ir patarimų įrodymui kaip 
hėišmiiitiiigas ir labai rizikin-

■‘■y***”—....... .................... .. .... ............ , . ...........

gąs yra j^os projektas. Jis nėap- 
leido nieko reikalingo ją įtikin
ti, dagi apėliųod’a'masi ir į jos 
meilę nedaryti tokį žingsnį.

Kadangi ji tylėjo.ir buvo šal
ta kaip ledas, jis maldavo, pra
šė ją klausyti jo, pasitikėti juo, 
sėk ti j b patarimu.

Kada' jis pabaigė kalbėti', ji 
tik tiek . teatsakė: >

“Ar jųš jau esate palinkę 
leisti man išeiti dabar? Atitrau
kite savo rankas ir leiskite man 
atsistoti”.

“Žiūrėk, Irena”.
“Ar jus leisite man išeiti?”
“Irena' ar jūsų nuospren

dis yra neatmainomas?”
“Ar jus leisite man išeiti”'.
“Tik pasakykite man, ar šis 

jūsų nuosprendis, tas beprotiš
kas nusprendis, kurio jus labai 
gailėsltės, yra neatmainomas?’ 

■ “Taip — paleiskit mane!”
“Tada, pasilikite. Jus gerai 

žinote, kad čia jus esate savo 
namuose. Mes išvažiuosime ry
toj ryta”.

Ji pakilo, -nežiūrint jo pastan
gų ją sulaikyti, ir tarė kietu 
balsu:

“Ne. tlabar jau pervelu. Aš 
nendrių pasiaukojimo; aš neno
riu prisirišimo.'’

“Pasilik! Aš padariau tai, ką' 
turėjau padaryti;. -aš pasakiau 
tą? ką turėjau pasakyti. Iš sa
vo pusės aš nebeturiu jokios at
sakomybės. Ma!hb sąžine yra ra
mi. Pasakykit, ką jus norite, 
kūd ūš daryčiau ir aš klausy
siu”. . , . . •

Ji vėl atsisėdo, žiurėjo į jį il
gą laiką fr tada paklausė labai 
barniu balsu : / \

“Gečai, tai; pasiaiškink”.
“Pasiaiškinįi ? Kokio nori iš 

manęs pasiaiškinimo?”
1 “Viską'— Viską, ką jus ma
nėt pirm hėi atmainėt savo nuo- 
rribnę. Tada-^š nuspręsiu, ką aš 
turi į dūryti.”

' “Bėt aš apie nieką negalvo
jau1. Aš turėjau įsjpėti dėl . j ūsų 
daromos kiūidoš. Bei jus esate 
pasiryžusi; tuo atveju ir aš no
riu prisidėti prie toš klaidos, ir 
net maldauju to”..

“Ar tai yra tokis paprastas 
dalykas taip greitai pakeisti sa
vo nuomonę”

“Klausyk, brangioji. Tai nėra 
klausimas pasiaukojimo ar pri- 
sirišihio. Tą dieną kai aš paju
tau jus mylįs, aš tariau pats 
sau, ką kiekvienas meilužis tu- 
fi pats sau pasakyti: ‘Vyrūs, 
kuris myri moterį, kuris daro 
pastangas ją laimėti ir ją pri
siima, padaro tarp savęs ir jos 
šventą sutartį. Tai, žinoriia, yra 
tik kada liečiama tokia moteris, 
kaip jus, o rie įėhgvaširdė, leng
vai paveikiama motėmis.’

“Vedybos, kurios turi didelę 
sociafę vertę, didelę legalę vėr- 
tę* mano akyse turi tik menką 
motalę vertę, atsižvėlgiarit į są
lygas, kuriose jos paprastai į- 
vyksita.

“Todėl, kąda mbtėriš, surišta 
šių legalią .ryšių, bet neturinti 
ptisitišimb prie savo vyro, ku
rio ji nėgŪii mylėti, moteris, ku
rios širdis yrk latsVa, susiranda 
vyrą; kurį ji pūriiyli ir atsiduo
da jam ir, jei tas vyras neturi 
kitokių ryšių', priima tuo būdu 
mbterį, tai, aš manau, jiedu su
siriša daug tampresniais ryšiais, 
negu pasakydami “Taip” kuni
go akyse.

Aš rnanau, kad jei/ jie abu y- 
ra garbingi žmonės, tai jų sąry
šis yra daug artimesnis, dau
giau rėklesnis, daugiau patva
resnis, negu kad jį butų pa- 
švėritinę visi sakramentai.

Ši moteris rizikuoja viskuo. Ir 
kkdahgi ji tai žino, ir kadangi 
ji atiduoda' savo širdį, savo ku
lią, savo sielą, savo garbę, savo 
gyvastį, kadangi ji permatė vi
sus vargus, visus pavojus, vi
sas katastrofas, kadangi ji ryž
tasi daryli drąsų aktą, atkak
lų aktą, kadangi ji yra pasiruo
šusi, pasiryžusi perkęs Ii viską 
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SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNE” yra pbpuliarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” Laimioj a • tik du doleriu metams. 

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ” . . 
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. AVlministracija:

■ Čia prisiunčiu $.... ..........už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekaniu adresu:

Vardas .......................     —
Numeris ir gatve ............ .................. ..............................
Mieštas ir valstija .......    u....................... .........

— v^rą,* kuris gali ją nužudyti 
ir draugiją, kuri gali ją paša
linti iš sa^o tarpo, šiai kodėl 
tokia moteris yra verta pagal
bos jos moterystės neištikimy
bėj; štai kodėl jos mėilužis, ją 
imdamas, taipjau turi viską per
matyti ir pastatyti ją aukščiau 
visko, kas tik atsitiktų. Aš ne
turiu daugiau ką sakyti, iš pra
džių aš kalbėjau kaip išmintin
gas žmogus, kurio pareiga buvo 
įspėti jus; dabar gi aš esu tik 
vyras — vyras, Kuris jus myli. 
Įsakykite ir aš klausysiu’*.

Prašvytusi ji bučkiu uždarė 
jo lupas ir tyliu baisu pratarė:

“Tas viskas netiesa, mano 
mielasis! Nieko blogo nėra. Ma
no vyras nieko nenuŽĮuri. Bet 
aš norėjau pamatyti, aš norėjau 
Žinoti, ką jus dūrysitė. Aš no
rėjau Naujų Metų dovanos — 
dovanos jušų širdies — kitos 
doVanoš šalia tų kūriėlių, kur 
riubs tu man prisiUntėi. Jus su
teikėt man ją. Ačiū! ačiū! Ačiū 
Dievui už tavo suteiktą man lai
mę!”

JUOKAI
Tikslas .

— Šitie drabužiai, mieloji 
ponia, tamstai suteiks daug 
džiaugsmo.

— Tai man ne taip svarbu, 
man svarbiau, kad dėl jų ma
no pažįstamos daugiau pavy
dėtų.

Vaiko logika
— Jonuk, ko tu stovi Užsi

merkęs prieš veidrodį?
— Noriu pamatyti kaip^ aš 

miegodamas atrodau.
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DAR APIE SLA 352 KUOPOS VAKARA
DETROIT, MICH. — Kaip 

jau buvo minėta pereitų sa
vaitę Detroito skyriuje, SLA 
352 kuopos vakaras visais at
žvilgiais pavyft puikiausiai. 
Gruodžio 12 d. Lietuvių sve
tainė Buvo prisigrūdusi. Kai 
buvo tikietai patikrinti, tai pa
sirodė, jog žmonių vakare da
lyvavo pėr 700. Dfelėi to pasi
sekimo kreditas tenka komite
tui, kuris pasistengė parengi
mų tinkamai išgarsinti. Prie 
vakaro pašiš'ekifno daug prisi
dėjo dar ii1 tas faktas, kad iš 
biznierių buvo rėhkami skel- 
bimai ir tuo pačiu metu parda
vinėjami iš anksto tikietai.

Be to, ir jaunuolių kontes- 
tas vis dėlto buvo akstinas pu4-, 
blikai sutraukti. Jaunuoliams' 
buvo paskirta 25 doleriai do
vanų. Sveikatos kontestų lai-

skifta: “Kodėl aš turiu priklau
syti SLA?” Kontešto komisijai 
pridavė raštų tik Edvardas Ke- 
blaitis, dvylikos mėtų berniu
kas. Kadangi daugiau rašinių 
nebuvo, tai, aišku, jog ir kon- 
tėstas begalėjo įvykti. Tačiau 
komisija vis dėlto jaunajam 
Edvardui paskyrė penkis dole
rius dovanos. Tai bus jam lyg 
ir paakštinimas toliau darbuo
tis.

Kontešto kaspinėlius prise
gtojo M. Kemešienė, o dovanas 
įteikė C. Martin, kuopos pir
mininkas, kuris faktiškai ir su
manė tuos kontestus pravesti. 
Kitais žodžiais sakant, jis bu-

j vo kontestų iniciatorius.
Dabar šį tų apie programų. 

Buvo suvaidinta komedija 
“Aukso Veršis”. Vaidinime da

lyvavo ir p. J. Dilius. Apie jį 
mėjo šie dalyviai: Lebn Cibui- (jaug netenka ir kalbėti: tai 

dovanų, geriausjas komikas, kokį mes 
i turime Detroite. J. Pilkai te

Anna’s DresS Shop, 4010 
Begley Avė.

Paul W. Petrulis, 1310 West- 
minstėr

Roše Bėauty Shoppe, 8403 
N avy Avė.

Mrš. G. Meisner, 7024 Michi
gan Avė.
• E. Rpse, 1916—25th St.

A. Kaplin, 3546

Visiems profesionalams ir 
biznieriams, SLA 352 kuopos 
valdyba širdingai ačiuoja ir pa
taria visiems lietuviams remti 
sakytas įstaigas.

— Mariutė.

Avė.
Michigan

Vingelis,

skis (14. metų) pirmų
Vito Klimas (13 metų), Alfred
Kybart (14 metų) fr Stasys ko sekretorių Liudvikų vaidin- 
Batulevičius (16 metų). Vųdi- £į šiaip buvo neblogas, tik lyg 
naši, keturi berniukai. Taip gyvumo truko. A Būbėliutė 
pat paskirtos buvo dovanos ir j yra visai jaunutė ir dar nese- 
dviem mergaitėm, būtent, Ka- • nįa- prackjj0 vaidinti. Tačiau 
rolinai Staleriunas (14 metų)! jį vaį^įna tikrai šauniai. Su 
ir krances Mickevičius (16 me- kiekvienu -pasirodymu scenbje 
tv)- ji vis eina geryn ir geryn. Sce-tų). _ ______ __

Visus jaunuolius ir kontešto ,0je jį jau^jasį iaišVa ir atro- 
dalyvius egzaminavo Dr. ’ J. J.1 
Jonikaitis. Buvo pasižadėję ir 
kiti daktarai dalyvauti, tačiau 
jie neatvyko. Tik kiek vėliau, 
kai sveikiausi jaunuoliai liko 
išrinkti, atvyko Dr. Surbis.

Dantų sveikumo kontestų 
laimėjo Edvardas Kavaleskis, 
keturiolikos metų berniukas. 
Kontestantų dantis egzamina
vo. Dr. Peters, Dr. Andrews ir 
Dr. Burba.

Turėjo būti ir geriausių raš
tų kontestas. Tema buvo pa-

do labai naturališka. Iš Viso 
matyti, kad ji mėgsta dramų 
ir visada rimtai 
dinimui.

rengiasi vai*

Linkiu Laimingų Naujų Metų 
Visiems Savo Kostuthėriams ir

Draugaihs

aFrank S. Kuzmarskis
Vyrų, ir Moterų drabužių valy- 

« tojas taisytojas ir naujų 
» siuvėjas
| 2635 W. 29th Place

Tel. Lafayėtte 2358
*** rsar 4?5iar^wrxW« fSpnr&H ■*

Geras buvo ir
Besasparis. Jo 
kalba labai atitiko tų tipų, ku
rį jis vaizdavo. Taip sakant, 
nepasidavė ir K. Užusienis, ku
ris visai . vykusiai savo rolę 
išpildė.

Veikalo vaidinimas paprastai 
daug priklauso nuo tinkamos 
režisūros. Taip buvo ir šį kar
ta: didžiausias kreditas už ge
ra vaidinimų reikia atiduoti 
p-lei Onutei Masalskiutei. Mu
sų Onutė yra ne tik gabi mu- 

§ zikė, bet taip pat gerai nusi
mano ir dramoje.

Kai vaidinimas pasibaigė, 
tai dar K. Ambrose smuikavo. 
Jam akomponavo p~lė Birutė 
Smailytė. Po to Dailės Choras 

padainavo kelias daineles. Cho-

musų Jonas 
judėjimai ir

[ACME-NAUJIENŲ Koto]
, KREINAS APVIRTO. — Prie didinamos Wallėr High School apvirto dėlei perdaug 

didelio krovinio sunkus kreinas. Stovėję kitoje pusėje gatvės du automobiliai liko 
sudaužyti.

’ft

rui vadovavo p-lė O. Masal- 
skytė.

Tai tiek apie vakaro pro
gramų. Turiu4 pasakyti, jog 
publika buvo labai gerai nusi
teikusi. Dalyvavo taip pat ne
mažai profesionalų ir L biznie
rių.

šio vakaro pasisekimas, žino
ma, dideliame laipsnyje pri
klausė nuo gabios komisijos, 
kuri susidėjo iš Kazio Martin, 
Kazio Bučio ir Jono Besdspa- 
rio. Darbavosi taip pat ir sub- 
komisija iš M. Kemėšienės, Mo
tuzo ir Kybarto.,

Sveikinu Visus Savo Kostumerius, Draugus ir Pažįsldmus, 
Linkėdamas Visiems Laimingų 1938 Metų

V. PREIKŠĄ - BAKER Y

šia proga pravartu bus pa
žymėti visas biznio įstaigas, 
biznierius ir tuos asmenis, ku
rie prisidėjo prie sakyto vaka
rė pasisėkimo. Vakarų rėme 
Šios kitataučių įstaigos:

Chas. M. Steponauskas, 7313 
Rentėr

C. J. Walls, 11715 Deąuindre 
St.

Mrs. V. Verpeckienė, 3409 
Williahis Avė.

Al. Jakaitis, 3860 Michigan 
Avė?

B. Debkienė, 6550 W. War- 
rcn Avė.

J. Wal^hj 3680 Trombley 
Avė.,

A, J. Verečkas, 5417 West 
Vernor Hy.

Lietuvių Restoranas, 3325 
Michigan Avė.

John Mažalokas,1 2715 Miėhi- 
gan Avė.

Thortias Jurėnas, 1405 West- 
minster.

V. PREIKŠĄ, Savininkas

2457 W. 46 PI Tel. Virginia 1250 |
ii
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Laimingų Naujų 1938 Metų j

Visiefriš Kostuffigfiarnš, Draugams ir !
"Visiems Lietuviams - J

RėO Packing
Company

NAPOLEONAS C.POCŽULP
President /

4538-40 So. Marshfield Avė. Tel. Yards 6040

Acme Toasted Pieš, 2286 
Milwaukee Avė.

Proctor Creamery, 5804 Proc
ter Avė.

Star Metai Weathėr ’ Strip 
Co., 5610 Alter Rdt

Kemp Wholesalc Grocery, 
2812—18th Street.

Rosenbęrg’s Dept. Store, 30th 
and Michigan Avė.

i Gilbert Poultry, 6021 Gilbert 
Street.

Alter Lager Beer, Detroit.
Eeonomy Furniture Co., 4816

Tillman Avė. \
Conerete Block and Products 

Co., 5740 Martin Avė.
O štai tie lietuviai, kurie 

prisidėjo prie vakaro pasiseki
mo ir vienokiu ar kitokiu bu- 
du jį parėmė:

J. G'rabauckas, 4734 Mt. 
Elliot

• Leon* širvaitis, 9258 Cordoni 
AVe»

Kazys Rųkštela, 9500 Greė- 
ley St.

W. H. Wall, 1713—24th .St.
Joiias Knezis. ir Tom Walis, 

34^15 Michigan Avė.
Gailiunaš ir Miller, 1400 Ca- 

niff St.. f
S. Pangonis, 9425 John R.

St. ' , ,

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems 

Drhugams ir 
Pažįstamiems

Justin Mackiewich
2324 So. Leavitt St.

GHICAGO, IEL.

Čhas. Steponau*skas, 9503 
Cordoni Avė.,

Wilber W.1 Parks, 3444 Beg- 
lėy Avė.

Goetz’s Market, 3346 Michi
gan Avė.

Men’s Weaf, 4208 W. Ver
nor Hy.

J. Kardakis, 4017 W. Ver- 
!nor Hy.
t A. Petrulis, 2807—24th St.

Jos. Sliviski, 3467 Michigan 
Avė.

• Ahibrose' Meats, 5444 Livėr- 
nois Avė.

Jacobson, 3416 Michigan 
Avė. ., • /

Jonas Giraitis; 4336 W. Vėr- 
nor Hy.

Vėgetablės Market, 24th and 
W. Vernor Hy.

G. šeštokas, 12510 Deąuin- 
dre St.

B. Masaitis, 9315 Prairie 
Avė.

H. P. Boldt, 3430 Michigan 
Avė.

M. S. Grušhis, 4608 W. Ver
nor Hy.

Red Arrow Bottling, 3900 
Martin St.

D. B. Brozis, 1930—25th St.
M. Narusžewicz, 3644 Michi

gan Avė.
Antanas Vėgėla, 4400 West 

Vebnor Hy.
Mariutė Karr, 3527 Michi

gan, Avė.
A. J. Rudžius, 8124 Fuller- 

ton Avė. •
Lticky Tailėrs, 2238 Cariiff 

Avė.
Cleaners hnd Dyers, 3706 

Michigan Avė.
Frank Mostėiko, 2714 Michi

gan AVė. '
Red Airow Beer Store, 4034 

W. Vernor Hy.
Maršcl’s Hardware, 10631 

Harper St.
; K. Yasbutis, 10327 Wood- 
ward Avė.

Bdrin Brėš., r 1635 Westmin- 
ster.

Rosoiiberg’s, 8000 llarpėr.^
- P. Būrius, 3010 McNiehols 

E. 6 mile
Gėo. Novick, 1835 Spring- 

wėlls Avė.

J. Dailidėnas ir J.
499 W. 8 mile road

Jonas Zemnickas, 3546 Por- 
ter St.

Paul Molis ir Chas. J. Mar
tin, 19Š2—25th St.

B. Beiley, 3559 Porter St.
Walk-More Shoe Store, 5432 

W. Vernor Hy.
t)r. J. C. Peters, 8530 Wood- 

ward Avė.
Dr. J. Jonikaitis, 3732 Mi

chigan Avė.
Dr. A. Andretvs
Dr. M. D. Palevich, 8709

Jos Campau
Advokatas Aleksandra Con- 

rad
Advokatas F. J. Bagočius, 

So. Boston, Mass., SLA. pre
zidentas.

Detroito Lietuvių Kliubas, 
9236 Cordoni St.

Jonas Žyrinas, 3570 W. Ver
nor Hy.

Uršulė Kličius, 5858 Mt. 
Ėlliott

J. P. Vaitkus, 9249
St. >

Jošeph Kulbokas, 
Springwells Avė.*

P. J. Pešlis, 4836 W.
Hy.

Franklin’s, 2884 Ewald Circle
Joe’s Meat Market, 3174 

Ewald Circle
Marcella Grinius, 15811 W. 

Warren Avė.

Aiškus susitarimas
— Ar galiu paprašyti su 

tamsta pasimatyti, gražioji ne
pažįstamoji?

— Taip. Progai pasitaikius 
prašau paskambinti.

— O kuris tamstos telefono 
numeris?

— Jis yra telefono knygo
je?

— O pavardė?
— Ji yra šalia numerio.

Muskulų skaudėjimas/'^  ̂
kuri sudaro persldtrbimas, 
drėgnumas ir nuovargis *

NUSIPIRKITE BONKUTB 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 71c.

W O R L D fAMOUI

U N I M E N T

Russell

1248

Vernor

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ

LINKIME VISIEMS 
DRAUGAMS IR 

KOSTUMERIAMS

Green Mill Bread
Bakers
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t T0WN 0F LAKE GARADŽIUS
ALBERT JACOBS, Savininkas 
Dienų ir Naktį Patarnavimas 

4553-59 So. Marshfield Avė.
Tel. Yards 0748-0749

APS1DRAUSK!
Nežinai, kada ir J<ur netikėta nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savč Šeimos narius, tuomi užtikrinsi saū 

,, rytojų. * •• ••'.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje paŠelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir' ligoje pašelpds, Susividnijiihas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančius fdhdų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gduna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NĖVIRšKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkalitie Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėže Tik už 50 centų /.
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida ILaboratonės
A. G. KARTANAS, S»T.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318
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LAI KO RAS T A S KORESPONDENCIJA I Nau jiems metams - naujų
i

Galvoja Juozas J. Gertmanavičius

Vienų kartų Kroniką susigin- užrašo, ir tas pavienių asmenų 
čijo. su Kalendoriumi dėl jų 
svarbos žmonių gyvenime. Kro* 
nika tvirtino, kad bė jos žmo
gus negalėtų žinoti praeities, ir 
todėl visas žmonijos patyrimas 
dingtų be naudos, ir joki pa
žanga nebūtų galima. Kalendo
rius sutiko su ta išvada, bet pri
dūrė: jeigu manęs nebūtų buvę
— jeigu laikas nebūtų padalin
tas į tam tikrus vienetus, tai 
kaipgi galėtum įamžinti, kas ir 
kada įvyko? Kokios vertės butų 
tavo užrašai ? '

Kronika padūmojo ir tarė: 
Tiesa! bet jeigu manęs ir tavęs 
nebūtų, pasaulis visvien eitų sa
vo keliais, o laikas veiktų ir 
rašytų visus įvykius, bet be mu
dviejų tas laiko raštas butų la
bai neaiškus, ir žmogus negalė
tų pasiekti aukštesnio tobulu
mo laipsnio, negu kiti gyvūnai, 
kurie ir be manęs ir be tavęs 
apsieina. Be manęs ir tavęs 
gamta sudarė laikotarpius — 
kiekviena diena turi keturias 
dalis: naktis, rytmetis, diena ir 
vakaras; yra tai vienas vienatas
— antras gi didesnis vienetas 
yra metas, jis irgi turi keturias 
dalis: žiema’, pavasaris, vasara, 
ruduo. Kiekvienam tų vienetų 
yra' paskirtos tam tikros parei
gos, į kurias reaguoja visa gam
ta, visos kokybės, — žemė ir 
saulė, oras, — visi sutvėrimai. 
Viskas gamtoje susidaro iš tri
jų svarbiųjų veiksnių: kūno 
(medžiagos), minties ir jausmų. 
Nustatytais gamtos įstatymais 
visi tie trys veiksniai nuolatos 
veikia, ir tas veikimas yra ku
riamoji jėga’, kurios nuopelnus 
laikas užrašo. Protas yra suteik
tas gyvūnams, o pirmoje eilėje 
žmogui ir jame sudaro kuria
mąją jėga, kurios vaisiu yra ci
vilizacija. Visiems gi gyvūnams, 
o pirmoje eilėje žmogui, yra su
teikta antra kuriamoji jėga — 
jausmas, ir kada protas susiko- 
ordinuoja su jausmais ir veikia, 
tada tai, darosi tikrai graži pa
žanga civilizacijos ir kultūros.

Aš, Kronika, pagimdžiau duk
relę, Istorijų, rūpinaus visų 
pirm žmonių grupėmis ir jų va
dais — jų politine padėtimi, ir 
tuo kų jos nuveikė. Pavienių as
menų veikimu ir likimu nega
lėjau domėtis, nes mano išgalės 
buvo tam per silpnos. Bet lai
kas kiekvieno asmens gyvenimų

Rhinelander, Wis
Iš LIETUVIŲ KOLONIJOS

Rhinelander miestas ir jo 
apylinkes Chicagos lietuviams 
yra gerai žinomi. Chicagiečių

veikimas sudaro grupių veiki- 
mą.

Iš tokių žmonių grupių senes
niais laikais buvo pą’sižymėjusi 
viena savo karišku narsumu ir
užvaldžiusi buvo didelius plotus tarpe galima rasti tokių pa 
žemės, ir tos grupės vadų k!au- triotų, kurie kiekvienų vasa- 
sė keletas svetimų grupių — ta 
grupė vadinosi lietuviai. Pakol 
kariškas narsumas turėjo dide
lę reikšmę, jų svarba pasauly 
buvo didelė, bet -kada apšvieta 
pradėjo imti viršų ant kariško 
narsumo, .tai svetimų grupių į- 
taka paveikė juos, jie pakeitė 
savo būdų, kalbą, papročius ir 
pagaliau nustojo savistovumo. 
Jie tapo belaisviais — įnagiais 
kitų grupių pasiekimui jų savi
myliškiems tikslams. Pagaliau 
atsirado vadai tų nutautusių ir 
nusavintų lietuvių, ir tie vadai 
įkvėpė jiems meilę savo praei
ties, savo prarastos laisvės, sa
vo prarastos galybės. Vargšų 
tarpe prasidėjo švietimasis ir 
siekimas gražesnės ateities. Tas 
atgaivino jų savų tautiškų susi
pratimų, kuris privedė prie at
gavimo laisvės daliai savo šalies 
— atgavimo nepriklausomybės 
nuo svetimų. Nepriklausomybe 
ir laisvė sudarė galimybės plės
ti gerbūvį savo šaly, kultūrinti 
savo tautų. Bet ne visa dar šalis 
tapo išvaduota iš svetimos ga
lės. Daug dar trūksta prie pil
nos nepriklausomybės visos Lie
tuvos. čia tai reikalingos yra 
pastangos visų vienetų tos gru
pės žmonijos.

Didelė dalis tos tautos paskli
do po platųjį'pasaulį. Koks jų 
likimas? Man įdomu yra, ką tie 
pasklidę po visų pasaulį lietu
viai veikia’ užtikrinimui sau gra
žesnės ateities. Man rupi suži
not, ar jie turi kokį bendrų pla
nų, ar jie turi pastatę kokitfs 
sau bendrus siekinius? Tau, Ka
lendoriau, tas irgi gali rūpėti, 
mes tu stebi, ką kokie žmonės 
nuveikė laiko vienetoje, kokius 
jų nuopelnus Laikas užrašė. Da
bar baigiasi senieji metai, ir a- 
pie nuveiktus darbus gal tie lie
tuviai dabar mąsto, ir pastebė
ję kokius trukumus praeity, gal
voja sau, kas prisieis bendromis 
jėgomis veikti ateity,, kad Nau
ji Metai butų našesni nuopel
nais, pasižymėtų pažanga. Kiek 
tai visokių minčių kyla šiuo lai
ku?

Laimingų Naujų Metų visiems musų draugams ir 
kostumeriams velija

JOHN’S BARBER SHOP
JOHN WALENTYN, Sav. '

4652 South Western Avė.

t

Širdingi Linkėjimai Sulaukus LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 

Pažystamiems

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted Street, Chicago, III.

Linksmų ir Laimingų 
NAUJŲ METŲ 

Visiems Musų Rėmėjams
Draugams ir Pažįstamiems

JAMES ORLAKIS
1730 So. Halsted Street Chicago, III

ŪSE

Write for Free Eye Book

Night and Mornlng I
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lasų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dept. II. S., Chicago

rą vyksta ten atostogų. Juos 
ten traukia ne tiek graži gam
ta, puikus ir vėsus oras, kiek 
“seni ir geri pažįstami”, su 
kuriais tikrai malonu yra su
sitikti, pasikalbėti ir pasilinks
minti.

Kažkodėl likimo buvo lemta 
gerokam būreliui lietuvių su
sispiesti aplink Rhinelanderį. 
Tai atsitiko senais, gerais lai
kais, kada iš viso lietuviai leng
vai pasidavė ant meškerės pa
galinami. Iš ūkių suvažiavę kai 
kurie lietuviai dideliame Chi
cagos mieste nerimo: jie troš
ko daugiau erdvės, daugiau 
saulės, daugiau oro. Gyventi 
mieste jiems buvo ankšta. Tad 
kelis šimtus susitaupę, jiems pa
nūdo įsigyti koks žemės skly
pas ir ten apsigyventi. Tuoj 
pasisuko ir “geradariai” viso
kių agentų pavidale, kurie pa- 
simojo miesto gyvenimu nepa
sitenkinusius lietuvius “koloni
zuoti”.

Tas “kolonizavimas” buvo 
pravestas. prieš keliolika me
tų. Tais laikais Rhinelanderio 
apylinkės atrodė kitaip: dau
giau buvo .miškų, daugiau 
“lomberdžekių” ir iš viso di
desnis judėjimas. Iškirsti miš
kų plotai buvo paverčiami far- 
momis. žemę buvo galima pirk
ti, kaip sakpma, pigiau nei gry
bus. Bet nusipirkęs sklypų to
kios žemės, žmogus per daug 
nesidžiaugė. Jis, turėjo sunkiai 
dirbti, daug prakaito išlieti, 
kol kelmynus pavertė ariamais 
laukais, žodžiu, per kelis me
tus teko naujakurio gyvenimu 
pasitenkinti.

Aiškus daiktas; kad kai ku
rie lietuviai nusivylė tokiu gy
venimu. Vienus kitus metus 
pagyvenę, jie pasirūpino savo 
farmomis atsikratyti ir vėl į 
miestų grįžti. Bet kiti, labiau 
ištvermingi, pasiliko žemelę 
knisti. Ir reikia pasakyti, kad 
klaidos nepadarė.’ Apskritai 
imant, Rhinelanderio apylin
kės lietuviai farmeriai visai 
neblogai susitvarkė, žinoma, 
yra ir išimčių: pasitaiko ir to
kių farmerių, kurie gana skur
džiai gyvena, bet jie greičiau
siai nekitaip butų gyvenę ir 
mieste.

šiandien Rhinelanderio apy
linkės lietuviai farmeriai tiek 
susigyveno ( su naujomis aplin
kybėmis, jog jau į miestų grįž
ti ir nemano. Ir tegiil nemano 
miestietis, kad jie nuobodau- 
ja. Nieko 'panašaus. Jie daž
nai laikų praleidžia net links
miau nei miestiečiai. Kadangi 
beveik kiekvienas farmerys tu
ri šiokį tokį automobilį, tai 
suvažiuoti jiems į kokį baliu
kų visai nieko nereiškia. Na, 
o kai suvažftioja, tai jie ^ik
rai šauniai pasilinksmina.

Kai susikūrė apie Rhinęlan- 
derį lietuvių farmerių koloni
ja, tai pačiame n^este atsira
do ir lietuvių biznierių. Fak
tiškai tie biznieriai iš pradžių 
pradėjo verstis iš “lomberdže- 
k^ių”, kurių praeityje buvo la
bai daug. Tais laikais buvo ne
maža ir lietuvių “lomberdže
kių”, kurie suvažiuodavo į 

, Rhinelanderį paūžti.
Reikia pasakyti, kad kai ku

rie tų biznierių šiandien visai 
neblogai laikosi. Mat, jie mor 
kėjo prie bekintančių aplinky
bių prisitaikyti ir įsikibti į 
naujos rųšies biznį. ,

Jei žiemos Rhinelanderio 
apylinkėje yra šaltokos, tai va
saros Čia tikrai ideališkos. Gra
žus gamtos vaizdai — miškai, ?

I ežerai ir kalneliai — traukia

lūkesčių pasaka
' 11 '■ ■■ ' \ll

Tai buvo seniai, labai seniai, apniko, didės nelaimės ištiko. 
Taip žmonės sakų. O gal ir ne- 

J taip seniait buvo, gal dąbar taip 
yra. Niekur apie tai nėra pasa
kyta, niekur parašyta, bet taip 
žmones sako. 

a O žmonės sako šitaip.
Ir prasidėjo Lietuvoje nejau

kus laikai. Tai buvo neramus 
metai, žmogus žmogui nepasi
tikėjo^ Žrpogus žmogaus bijojo. 
Visi juste jautė, kad taip to
liau gyventi negalima. Reikia 
daryti, bet kas daryli, kur išei
ti^ rasti? *-

Plito gandai, ėjo kalbos po vi
sų Lietuvą plačią. Busią geriau, 
busią tikriau' gyventi, jei Lie
tuva karalių sau parkviesia'nti.

Oi, oi, kaip žmonės abejoti 
pradėjo, šitiek Lietuva karalių 
Visokių turėjo. Vieni jų tik sve
timus kraštus teriojo, tėvynei 
nieko gero nežadėję. Kiti jų Lie
tuvą į didelius vargus įtraukė ir 
jos pasienyje kryžiuočius su ka-< 
lavijiečiais sutraukė. Ir tuomet 
prasidėjo žmonių neišbrendafnį 
vargai, Lietuvos neišmatuojami 
skausmai. Lietuvos savus die
vus išvijo, miškus iškirto, sve
timą dievą garbinti reikėjo ir 
jokios palaimos nežadėjo. Musų 
kraštą vien tik bėdos ir vargai 
........................................ . / ", '1 ........ ............................................................. .

todėl, 
ir ga-

metais

žmogaus akį. Tačiau svarbiau
sias dalykas — tai oras, kuris 
tiesiog gaivina. O tai 
kad naktys yra vėsios 
liina tinkamai pailsėti.

Paskutiniais keleriais
į Rhinelanderio apylinkę pra
dėjo suvažiuoti nemažai vasa
rotojų. Iš jų tai ir yra daro
mas biznis. Pirmiausia jiems 
yra reikalinga vieta, kur su
stoti. Vadinasi, vasarnamiai. 
Kai kurie lietuviai turi po ke
lis vasarnamius, kuriuos vasa
ros metu išnutomuoja. Pavyz
džiui, p. Chėšna iš Rhinelan- 
derio (82 Brown St.) prie 
Woodboro turi net šešis vasar
namius. Ir pernai per visą va
sarų jis turėjo’ daugiau vasa
rotojų, negu galėjo aprūpinti. 
Chicagietis p. J. Lukas, taip 
sakant, buvo tų vasarnamių 
‘‘urėdas”, — juos prižiūrėjo.’ 
Kitų vasara jis ir vėl pasiren
gęs ten vykti. Juo labiau, kad 
ponai Chesnos juo buvo pa
tenkinti ir per Kalėdas neuž
miršo. .

Tai tokios tokeles iš to to
limo lietuvių kampelio, žiemos 
metu čia įvyksta lyg ir savo
tiškas apsnūdimas. Mat, papra
stai . pusėtinai šalta ir daug 
sniego. Bet po kelių mėnesių 
gyvenimas čia ir vėl .atgys, — 
suvažiuos vasarotojai, prasidės 
užimąs. Lauks svečių ir vietos 
lietuviai: iš Chicagos ir kitur.

, ' Nix

Lietuviui į širdį gilus skausmas 
krito. Skausmo pagautas lietu
vis keiitėjo, nieko gero neregė
jo. Smutkelius jis drožė, pake
lyje juos dėjo ir tuo savo skaus
mus žymėjo. Lietuvių žemė ma
žėjo ir vargai vis didėjo. Iš' ki
tur į musų žemę atėjo svetimi 
atėjūnai ir gausiai veikė jųjų 
bizūnai. Oį vargas vargelis vi
sus suspaudė ir vien tik liūdnos 
dainos visame krašte gaudė. 
Amžius lietuvis kentėjo, amžius 
vargus regėjo.

* Bet iškentėjo, bet išgalėjo. 
Priešą išvijo, savo atgijo. Nors 
nevisą savo žemę atgavo, bet 
priešai lietuvio kerštą paragavo. 
Lietuvos žmonės savo tvarką at
statė ir kitiems pasakė: mes e- 
same laisvi, nors tėvynėje dar 
ne visi, svetimo negeidžiam, sa
vųjų neapleidžiami Musų žemė 
amžiais biivo, jį tokia ir bus, o 
lietuvis pats nepražus. Tiek ken
tėjom, tiek vargo regėjom. Da^ 
bar laisvą gyvenimą išvydom ir 
kitiems nępavydim. Gyvensim 
kaip mokam, tvarkysimos kaip 
galim. Svetimi nereikalingi, jie 
mums bereikalingi. Lietuvos že
mė žydėte žydėki pradėjo žmo
nių dainos skambėte skambėjo, 
bet vargai sunkiai mažėjo.

Sunkus metai atėjo ir žmonės 
tvarkos neturėjo.

Kas daryti, kad žmogus žmo
gumi liktų, kad vienas kitam 
nebYitų piktu.

Karalių, karalių rinksim ir vi
si kaip bitės į savo avilį spie- 
sim. Taip vieni kalbėjo ir. kitus 
prikalbinėjo. Karalių turėsim, 
vargų neregėsim.

Tokie ėjo gandai po Lietuvą 
plačią.

Tokie plinta gandai po musų 
žemę daug vargo mačiusią. i

Oi daug daug karaliais būti 
atsirado, kaip šitokius gandus 
pagavo. _ y •

.. Vieni jų žadėjo Lietuvos, kal
nus auksu paversti, žemę tur
tais nusėti. Kiti žadėjo Lietu
vai garbę skinti, musų žemę 
nuo svetimų apginti.

Žmonės nerimavo, žmonės 
rinkosi, žmonės tarėsi, kas da
ryti, kaip tų karalių apsiginti.

Geri išminčiai, Liėtuvos ga
linčiai susirinko ir savo žodį ta
rė: geras bus tik tas karalius 
nužymėtas ir pakylėtas, kas ka
rūną-amžinai ant galvos dėvės 
ir jos niekuomet neišsižadės, 
kas ją pakels ir į žmonių var
gus pažvelgs.

Kaip tarė, taip ir padarė. Ge
riausi auksakalviai buvo su
šaukti ir karaliaus karūnai kal
ti pakviesti.

—Kalkite, kalkite tokią, kad 
ji Lietuvos galvai atitiktų, žmo
nėms patiktų ir karalius ją ne-

; šiotų,- amžinai dėvėtų.
! Kalviai įuvo vyrai neprasti, 
; savo darbą žinojo ir žmonių no- 
: rus gerai pažinojo.

Kalė dieną, kalė naktį ir nu- 
: kalė karūną tokią, kokią niekas 
l dar neturėjo, kokios Lietuvoje 
; niekas nenešiojo.

Ji buvo didi, brangi, galinga 
ir garbinga.
(Lietuvos žmonių galinčiai, 

Lietuvos žmonių išminčiai su
šaukė, sukvietė visus norinčius 

' karaliais būti ir pasiryžusius 
dėl Lietuvos gerovės žūti:

-—Šia imkite, dėkite šią karū
ną ant savos galvos, kas ją už
dės, kas įgalės, tas amžinai ka
raliaus, kraštą Valdys* 'Lietuvos 

j žmones tvarkys, vargo nema
nys... ■'* <
| Visi ėjo, visi dėjo ir niekas 
jos nuo žemės pajudinti nega

ilėjo. Kalviai žiurėjo, kalviai ty
lėjo, kalviai mįslę turėjo ir žmo
nių norus atspėjo, jų troškimus 

JOHN T. ZURIS || žmonės kalvių mįslę atspėjo 
» ir praregėjo ir sušnekėjo:

TEISĖJAS g —Kas šią karūną pakels, tas 
tikrai... Lietuvos karaliumi bus,

niekuomet nežus, amžių amžiais 
musų kraštą valdys ir kaip tin
kamas Lietuvą tvarkys!

Bet tokio nebuvo kas butų 
karūną kalvių nukaltą pakėlęs 
ir ant, galvos ją sau uždėjęs. Ir 
čia įvyko tai, kas įvykti turėjo, 
kas įvykti turės! Visi Lietuvos 
žmoAės subėgo, karaliaus karū
ną nuo Žemės pakėlė ir sau ant 
galvos uždėjo.

Išminčiai kalbėjo, galinčiai 
šnekėjo tik visi Lietuvos žmo
nės karalių karaliumi gali būti, 
savo žemę valdyti, jos reikalus 
tvarkyti. Kito • tokio Lietuvoje 
karaliaus nebuvo ir nebus, kas 
šią karūną pakels, sau ant gal
vos uždės ir kitus valdys, kraš
tą tvarkys. Kas Lietuvoje tos 
karūnos nepakėlęs, ant galvos 
neuždėjęs norės karaliumi būti, 
turės žūti!,

Tokia tai pasaka Naujiems 
Metams gimusi, naujų lūkesčių 
nupinta ir čia žmonėms pasaky
ta.

Kas šią pasaką išmanys, tas 
žmonėms daug gero pasakys.

7 —Vistaspats

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto 
z mobiliems

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

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

gausite

NAUJIENŲ
raštinėje

per A. Rypkevičių

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

■ niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 
po pietų.

_________________________________________________________________________________

VIEŠAS PASKELBIMAS
GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fairfield Avenue

Chicago, Illinois Ląfayette 8248
1. šiuomi skelbiame, kad visi, kurie padės savo pinigus j

musų bendrovę iki Sausio (January) 10 d. 1938, gaus 
nuošimtį už visą mėnesį; *

2. Kad Gedimino statybos ir paskolos bendrovė per perei
tus trejus’ metus mokėjo po 5% už taupomus Šerus ir 
po 4% už investuotus Šerus; ,

3. Kad Gedimino statybos ir paskolos bendrove užaugo 
$6,000«00 per šešius pereitus mėnesius, t. y. nuo $146,- 
000.00 iki $1'52,000.00;

4. Kad mes esame Nariais Federal Home Loan Banko, ir 
darome pirmus morgičius ant real estate Chicagoje ir 
apielinkėje po nauju planu, t. y. Direct Reduction Loan 
Plan, kuriame nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip 
greitai yra mokama skola.

JOSEPH C. ENCHER, President
ROSE ENCHER, Secretary

Ilaimingų nau-I 
į JŲ METŲ ! 
I Linkiu Visiems

Lietuviams I

V

Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
graj’ina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
Įtiek nėra brangesnė.

ROOSEVELT
FURN1TURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 87.60
CHICAGO, ILLINOIS




