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1937 metais daugiau darbininkų 
išmesta iš darbo nei 1929 m.

1929 metais firmos dalino esamą darbą juo 
didesniam skaičiui darbininkų; dabar to 
nedaro. Vien geležinkeliai dabar samdo 
600,000 darbininkų, mažiau nei 1929 m.

SUKILĖLIŲ OFENSYVAS TIES TERUELIU
SUSTOJO

J I
WASHINGTON, D. C., sau-'ti depresijų skirstydamos dar

bą, kiek jo buvo, tarp juo di
desnio darbininkų skaičiaus.

šio 4. — Sumažėjimas samdi
nių skaičiaus Jungt. Valstijų 
pramonėje ir 4>iznyje nuo spa
lio mėnesio 1937 metų iki vi
durio gruodžio mėnesio buvo 
žymesnis, negu 1929 metais, po 
skaudžioje biržos kracho, ku
riuo prasidėjo sunkioji šaliai 
depresija.

Taip_ liudijo antradienį Jungt. 
Valstijų senato komisijai, tyri
nėjančiais biznio atoslūgio prie
žastis ir ieškančiai priemonių 
joms pašalinti, Isador Lubiu, 
Darbo Departamento vyriau
sias statistikas.

šiemet sakytu laiku paleista 
iš darbo tarp 1,475,000 ir 1,- 
500000 darbininkų. O tik 1,- 
400,000 darbininkų buvo pa
leista iš darbo tuo pačiu laiko
tarpiu 1929 metais.

Pasak Lubino*, 192^ metais 
įvairios firmos stengėsi- kovo-

Ieško atoslūgio prie-1 Valdžia tuojau pa
žasčių* ir priemohių reikalaus , indžionk- 

jatn pašalinti senus panaikinti
WASHINGTON, D. C., sau

sio 4. — Jungt. Valstijų sena
to speciali komisija antradienį 
pradėjo atsiklausimus, kodėl 
išsivystė dabartinis biznio ato
slūgis ir kokios numatoma prie
monės jam pašalinti. Komisija 
klausinės pramonės, biznio ir 
darbo vadų.

Ji mano, kad atatinkamas 
rekomendacijas turės jau pa
ruošusi kongresui koVo mėne
sį, kai prezidentas Roosevel- 
tas patieks kongresui rekomen
dacijas pašalpai teikti 1938- 
1939 metais.

Pirmą asmenį liudyti komi
sija pakvietė Isador Lubiną, 
Darbo departamento statistiką. 
Dar šią savaitę komisija klau
sinės General Motors preziden
tą William Knudseną, A.D.F. 
prezidentą Wm. Greeną, Sears 
Roebuck & Co. prezidentą Ro- 
bert E. Woodą ir kitus.

Plienas greitai 
sukrus

t ,

PITTSBURGH, Pa., sausio 
4.,— John Lester Perry, nau
jas Carnegie-Illinois Steel Cor
poration prezidentas, antradie
nį išreiškė pranašavimą, kad 
šalies stambieji plieno suvar- 
totojai duos skubių užsakymų 
plieno liejykloms per pirmuo
sius šių metų mėnesius. Perry 
manymu, artimoj ateityje biz
nis parodys iš viso žymaus pa
gerėjimo.
r........... X — 

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

Giedra; truputį šalčiau; vi
dutinio stiprumo ir silpnėją ve
jai; saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:32 valandą.

Tos pačios firmos šiemet, 1937 
metais, nemėgina daryti to, ką 
jos darė 1929 metais. Lubin 
pareiškė, kad jis nežinąs, ar 

‘firrhos pakeitė praeities prak
tiką liuosu noru, ar buvo pri
verstos taip daryti, biznio rei
kalavimų spaudžiamos. Faktas 
tačiau yra, kad 1937 jos neda
lino esamo darbo juo dides
niam darbininkų kiekiui.

Daugiausist darbininkų palei
sta iš darbo, pradedant spalio 
mėnesiu 1937 metų, manufak
tūros, statybos ir geležinkelių
srityse.

Lapkričio mėnesį 1937 me
tų 2,160,000 darbininkų samdy
ta mažiau, negu tą patį mėne
sį 1929 metais. Vien geležin
keliai paskutiniais metais sam
dė 600,000 darbininkų mažiau 
nei 1929 metais.

WASŲINGTON, D. C., sau
sio 4. — Jungt. Valstijų val
džia bu‘vo sutikusi duoti pa
skolų 61 municipalitetui pasi
statyti savas municipalias elek
tros jėgai gaminti įmones.

Privačios elektros kompani
jos gavo iš teismų indžionkše- 
nus, kurie draudė valdžią to
kias paskolas duoti. Praėjus1’ 
pirmadienį Vyriausias šalies 
teismas pripažino valdžiai tei
sę duoti paskolas.

Taigi generalis , prokuroras 
Cummings tuojau imsis akci
jos indžionkšenams panaikinti, 
kad municipalitetai galėtų pra
dėti sakytų įmonių statybą ne
delsdami. Statyba kaštuos 
$146,917,808. Ji1 suteiks darbi
ninkams per 100,000,000 valan
dų darbo.

Prezidentas įspėja 
darbą r kapitalą
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 4. — Pasikalbėjime su 
spaudos atstovais prez. Roose- 
veltas antradienį įspėjo kapita
lą ir darbą sutvarkyti savo rei
kalus ir paremti valdžios pa
stangas pramonei išjudinti. 
Prezidentas akcentavo, kad 
C.I.O. ir A.D.F. turi susitai
kyti.

Jei kapitalas ir darbas ne
rodys valdžiai kooperavimo, tai 
valdžia reikalaus iš kongreso 
atatinkamų įstatymų dalykams 
sutvarkyti. 

I

Kunigai reikalauja 
sveikatos patik

rinimų
* T >

CLINTON, Iowa, sausio 4. 
— Clinton kunigų asociacija 
pradėjo-vajų, kad butų išleis
tas ir Iowa valstijoje įstaty
mas reikalaująs sveikatos pa
tikrinimo asmenims, kurie no
ri susituokti.

i

. / . • [ACME-NAUJIENŲ Foto]

MINNESOTOS BEDARBIAI REGISTRUOJASI PAŠELPA1. — 22 valstijos 
pradėjo mokėti bedarbiams nedarbo apdraudą sulig tose valstijose priimtais ne
darbo apdraudos įstatymais/ Štai minios bedarbių prie raštinės St. Paul, Minu/, 
registruojasi gavimui nedarbo apdraudos. Išlaukę dvi savaites jie gaus nuo $6 
iki $16 į savaitę per 16 savaičių. Bet Illinois valstija tokios apdraudos neturi, 
nes jos legislatura neturi laiko tokius klausimus svarstyti: jai rupi tik kova tarp 
politikierių už šiltesnes vieteles ir pasid d minias grobiu.

Hudson Motors pa
šauks 6,000 darbi

ninkų į darbą
DETROIT, Mich., sausio 4. 

— A. E. Baritt, Hudson Motor 
Car Co. prezidentas, antradie
nį pareiškė susirinkusiems laik
raštininkams,. kad j o vadovau
jama . ^orrtpahįja bėgių keleto 
artimų j ų -^sa^aiėių^^“MTįrąžius 
darbui 6,009 darbininkų. Tai, 
pasak Baritto, yra dalis plano 
darbininkams ir pinigams su
grąžinti į darbą.

Baritto pareiškimu, pašauki
mas į darbą 6,000 darbininkų 
padidins Hudson įmonės dar
bininkų skaičių iki 12,000 ir jų 
algų sumą $1-250,000 per mė
nesį. ■ Jo apskaičiavimu, apie 
$11,000,009 bus išleista įna
giams, gamybos medžiagai ir 
kitokioms reikmenoms.

Egipto premjeras 
kovoja karalių

CAIRO, Egiptas, sausio 4.— 
Egipto parlamento atstovų • bu
tas ir senatas išreiškė nepasi
tikėjimą naujam mįnisterių 
kabinetui, kurį paskyrė 18 me
tų karalius Farouk. vietoj pa
varyto Muštapha Nakas Pasha 
kabineto. Kabinets betgi pasi
lieka veikti. Antra vertus, iŠ 
nacionalistų partijos, vadovau
jamos Mustapha Nakas, paša
linta keturi stambus lyderiai, 
parodę pritarimo karaliaus ak
cijai. 1 . (

Padėtis šalyje įtempta. Lau
kiama ir rimtesnių įvykių.

Fašistas susilaukė 
dar vieno antausio
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 4. — Francuzijos fašistų 
vadas, pulk. Frąncois de la 
Rocųue, patraukė teisman kai 
kuriuos laikraščius už tai, kad 
jię rašė, jogei jis ėmė pinigus 
iš slaptų premjero Tardieu ir 
''premjero Lavalio žinioje buvu
sių fondų, nors viešai rodė, buk 
kovojąs jų vadovaujamas val
džias. Teismas pripažino laik
raščius nekaltus, išėmus komu
nistų organą L’Humanite ik ro
jalistų organą L’Action Fran- 
caise. Teismas šiuos du laik
raščius .pasmerkė už šmeiž
tus. ,

Deficitas sieks bilio-
.» t

WAąHlNGTON, D. C., sau
sio 4, i-’ Pirinadienį prez. Roo- 
seveltas pareiškė kongresui, 
iogėi sekančių f i skalių metų- 
biudžetas rpdvs deficitą. Gerai 
informuoti IVasbingtono rate
liai kalba, kąd deficitas sieks 
$1,000,000,6(16 (vieną bįlioną 
dolerių). '

Iždo sekretorius • Morgen- 
thau paaiškino, jogei; biznio 
atoslūgis padarė negalimu da
lyku biudžetą subalansuoti. 
Prezidentaso'Rooseveltas. pada
rys pranešimą apie biudžetą 
trečiadienį, sausio 3 d.

Japonai reikalauja 
kontrolės tarptauti
niame setlemente
SHANGHAI, Kinija, sausio 

4. — Japonų vyriausybė an-: 
tradienį pareikalavo, kad tarp
tautinio setlemento . atstovybe 
įleistų į savo tarpą stiprią ja
ponų reprezentaciją. Japonai 
kaltina, kad dėl išgverimo tarp
tautinio setlemento policijos 
kinai teroristai užpuldinėja Ja
ponijos karius. Japonai sakosi 
reikalingi esą setlemento tary
boje, kad sti valdyti teroristi
nius kinų žygius.

Tarptautinio setlemento ta
ryba prižadėjo japonų reikala
vimą apsvarstyti. 
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Sudužo lėktuvas, 
6 žuvo

FRANKFOHT ON THE 
MAIN, Vokietija, sausio 4. — 
Pasažierinis lėktuvas, kuriuo 
lėkė iš Milano, Italijoj, į Lon
doną, Anglijoj, trys pasažieriai 
ir trys lėktuvo įgulos nariai, 
sudužo nusileisdamas šio mte- 
stp aikštėje. Visi šeši keliau
ninkai užmušti-nelaimėjė/ 

____ ___ — '

10 asmenų užmušta 
Meksikos balsavi

muose
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, sausio 4. Jalisčo vai-,senatorius Thomas Heflin, prez. 
stijoje, gautais čia antradienį. Roosevelto politikos jfriešinin- 
pranešimais, municipaltuose kas. Pirmieji nominacijų davi-
rinkimuosei dešimt žmonių bu- niai rodė, kad Hįll toli pralen- 
vo užmušta.^ , kė ^Hefliną. <

Po šimto metų atžy
mėjo paminklo pa

skirti <u>
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 4. — 1837 metais skulpto
rius David d’Angęrs užbaigė 
skulptūros darbą prie Pary
žiaus Panteono — t.y. vietos^ 
kur randasi Francuzijos dide- 
]ių žmonių . palaikai. į.■ '

Bet d’Angęrs paminklo figū
rose buvo asmenys, - kurie tuo
laikiniai vyriausybei pasirodė 
nemalonus; Paminklo paskirtis 
todėl atidėta.

Laikai bėgo, valdžios mainė
si ir taip praslinko visas šimt
metis. Ir tik šiomis dieno.mis, 
šimtui metų praslinkus ir liau
dies fronto valdžiai- šeiminin
kaujant tapo d’Angęrs pamink
lo paskirtis oficialiai atžymė
ta-.' ■' ' <

Europoje mažiau be
darbių šiemet

GENEVA,' Šveicarija, sausio 
4. — Tarptautinio Darbo Biu
ro raportas, išleistas šiomis 
dienomis, rodo, kad Danija bu
vo vienintelė Europos šalis, ku
rioje bedarbių į 1937 metų pa
baigą buvo daugiau, negu me
tai laiko atgal tuo pačiu lai
ku.

Danijoje lapkričio mėnesį 
1937 metų buvo bedarbių 107,- 
000, o tą patį mėnesį 1936 me
tais j ii buvo 83.000.

Lapkričio mėnesį 1937 metų. 
Didžiojoje Britanijoje bedar
bių buyo 1,500,000, 0 tą patį 
mėnesį 1936 metais jų buvo 
1,620,000.

Naujosios Dalybos 
šalininkas prie

šakyje
BIRMINGHAM. Ala., sausio 

4, — Sėnatoriui Hugo L. Black- 
ui perėjus/į Vyriausiąjį šalies 
teisiną, jo vietai senate užpil
dyti antradienį įvyko kandida
tų nominacijos.

Kandidatavo z atstovų buto 
narys Lister Hill, \ Naujosios 
Dalybos šalininkas, ir buvęs

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 4. — Nuožmus mušis dėl 
Teruelio tarp Ispanijos lojalis- 
tų ir sukilėlių, pranešimais iŠ 
mūšių vietos, sustojo antradie- 
nį i— sustojo bent laikinai.

Sukilėliai metė į mūšį visą, 
ką jie turėjo ir ką galėjo mes
ti — didžiausį kiekį karių, dau
giausia artilerijos, lėktuvų, mo
torizuotų dalių. Per šešias die
nas sukilėliai ir lojalistai grū
mėsi sniege ir ant ledo, dieną 
ir-naktį lijant, prastai .pasirė
dę ir išbadėję. Dabar mušis su
stojo '— bent laikinai sutojo 
— dėl to, kad išsisėmė jėgos 
kautis.

Sukilėlių planai susmuko, ap
virto. Tai galima pastebėti iš 
valdžios pranešimų, atsargių 
bet aiškių pranešimų, kurie rei

Lietuvos Naujienos
NUO NAUJŲ METŲ ATIDA
ROMA APIE DU ŠIMTU SVEI

KATOS PUNKTŲ

KAUNAS. — Jau buvo ra
šyta, kad Vidaus reikalų mi
nisterija nuo ateinančių metų 
pradžios įvairiose Lietuvos vie
tose atidaro apie 200 sveika
tos ir medicinos pagalbos tie
kimo punktų.

Punktų atidarymo sąrašai 
jaurf sudaromi. Punktai ’bus ati- 
čfAryii ■’ įvairiUSŠe ^Miesteliuose 
ir bažnytkaimiuose ir kai ku
riuose vienkiemiuose.

Kiekviename punkte busią 
po vieną medicinos gydytoją 
ir akušerę.

Kadangi medicinos ' gydyto
jas vargiai tegalėtų iš laisvos 
praktikos išgyventi, ,tai punk
tų gydytojams, per savivaldy
bes, bus mokama pašalpa, ligi 
300 Lt per mėnesį., -

Įdomu ir tai, kad vid. reika
lų ministerija nustatysianti 
punktų gydytojams atlyginimo 
tarifus už medicinos patarna
vimus: turtingesnieji gydyto
jai ir stambesnieji ūkininkai 
turėsią mokėti daugiau, o dar
bininkai ir mažažemiai ūkinin
kai mažiau, bet vis tiek punk
tų gydytojams nereikėsią mo
kėti už vieną atsilankymą dau
giau negu Lt. (k)

, ' -į ' - ■,

MOTINA SUŠALDĖ SAVO 
DUKTERĮ

JONAVOS valsč., Prapadriš- 
kių k. gyventoja Janina Bart- 
kevičiutė-Paulavičienč, 22 m. 
amžiaus, gyveno pas motiną, 
kurF pragyveno iš elgetavimo. 
Vyras buvo ją pametęs. Pati 
neturėjo darbo, o dar reikėjo 
dvejų metų dukrelę išlaikyti. 
Pereitų Kalėdų švenčių ji bu
vo pakviestą pas seserį į Kai
šiadorių valsč. Kartu nešėsi ir 
dukrelę. Buvo šalta. Ji dukre
lę paliko įpiške, o nuėjusi pas 
seserį sakė palikusi pas gimi
nes. Grįždaipa iš sesers iš 
miško paėmė sušalusią (negy
vą) mergaitę ir, nunešusi pas 
vieną moteriškę, pasakė radu
si pagal kelią, sušalusią mer
gaitę. Moteriškei pasiūlius mer
gaitę jį nenušėz pas seniūną. 
Bet netrukus paaiškėjo, kad 
rastoji mergaitė buvo jos. Tar
doma pradžioje aiškino, kad 
nenorėjusi neštis mergaitę pas 
seserį, kuri nemėgstanti ver
kiančių vaikų... Kitą kartą aiš
kino, kad palikusi pakelėje, 
manydama, kad kas nors ras 
•A t

škia viltį, jogei Franco ofen- 
syvas nepavykęs. Net j eigų su
kilėliai ir paimtų vėliau Te- 
ruelj, tai reiškiama nuomonė, 
jogei planuoto ofensyVo atskir
ti Valenciją nuo Barcelonos ir 
Madrido gen. Frankui teks iš
sižadėti.

Kitas dalykas buvo aiškus 
antradienį: lojalistai dar tebe
laikė Teruelį savo rankose. Pa
skelbta smulkus pranešimai 
apie tai, kad pagalios lojalis
tai paėmė dvi vietoves, Terue- 
lyje, kuriose buvo įsitvirtinę 
sukilėlių garnizono likusiai — 
tai gubernatoriaus rumus ir 
Santa Clara vienuolyną.

Vėliausi sukilėlių praneši
mai tvirtino, kad mušis prie 
Teruelio tebesiaučia ir kad su
kilėliai paėmę miestą.

ir paims. Tačiau dukrelę ji pa
liko ne pagal pat kelią, o už 
eglaičių, tokioje vietoje, kad 
nuo kelio nesimato. Nubausta 
dešimčia metų sunkiųjų^ darbų 
kalėjimo.

Japonų lėktuvai ata
kavo Hankową ;

’SHANGHAI. ęinįja, sausio 
L ^Antra^Leuį^ląpon^Jėktu- 
vai mėtė į Jiąnkową,
vieną iš laikinųjų 'Kinijos val
džios sėdybų, kur valdžia per
sikėlė japonams- artinantis prie 
Nankingo. Japonų lėktuvų 
bombos taikyta daugiausia į 
aerodromą ir į arsenalą. Ataka 
mažai žales tepadarė.

Teismas paneigė 
“bukių” legalizavimą

LOS ANGELES, Cal., sausio 
4. — Kalifornijos valstijoje le
gislatura priėmė patvarkymą, 
kurs legalizavo vadinamus “bu
klus”, t.y. vietas arklių lenk
tynių betams priimti. Gruodžio 
31 d. 1937 m. teismas išnešė 
sprendimą, kurs paneigia legis- 
laturos patvarkymą ir pripa
žįsta “bukių” biznį. nelegaliu 
esant.

Dar viena karų prie
žastis

TROY, N/ Y., sausio 4. — 
Ieškotojai suranda . karams 
priežasčių įvairiausių. Kai ku
rie sako, kad dėmės saulėje ir
gi keikia kaip karų ugdytojos. 
O štai p-lė Myrtle L. Johnson, 
namų ekonomijos Russell Sage 
kolegijoje direktorius, įrodinė
ja, kad bent dalis šių dienų 
pasaulio bėdų, jų tarpe karų, 
tenka nevykusiam maistui. 
Esą, prasta dieta daro žmones 
neišmintingais.

Akcijos biržoje pra
dėjo kilti

NEW YORK,. N. Y., sausio. 
4. — New Yorko biržoje an
tradienį pradėjo kilti akcijų 
(šėrų) kainos, žymiausia pa
kilo oria i vi n ink y stės, motorų ir 
plieno akcijų kainos.

Pirkimas plieno ir aviacijos 
išdirbystėse \akcijų aiškinta 
pasitikėjimų, jo$ęi kongresas 
veikiai užgirs' valdžios numa
tytą laivynui stiprinti progra
mą. , •



Maria F. Yokubynienė f

Gyvenimo Klaidos
Rytojaus, dieną, priešpiečiais 

Milda susilaukė tėvo. , Ji puolė 
(tėvui ant kaklo ir kukčiodama 
‘pasakojo:—Matai,, tėvelį, kokia’ 
aš nelaiminga— ir Algutis ...

—Na neverk—■ramino tėvas— 
mes viską' atitaisysim.

Ponas Liepsna jau tą pačią

(Tęsinys)
Apleidusi nuovadą, Milda nir- 

tarė eiti namo, nes ši situacija’ 
taip blogai j ją paveikė, kad ji 
nei galvoti negalėjo ką ji tūri 
daryti ir- nuo ko pradėti. Grį
žusi napio, ji rado Mortą apsi-| 
verkusią, o Algutis nieko nega-j 
ledamas suvokti, kas čia deda- Į dieną dar prieš Mildos prane-

Šimą, apie viską žinojo, nes 
vietiniai policijai žinia buvo 
perduota. Jis ruošė visą gali
mą pagalbą, bet jam aplankius 
kelias įstaigas, paaiškėjo, kad 
nors reikiama suma pinigų jau 
sudėta (tuo pasiriVpino keli Al
bino draugai ir simpatizato- 
riai) bet iš kalėjimo jis nega
lės būti paleistas iki teismo; 
nes afera rišasi su Valstybės 
iždu. Buvo aišku, kad jam gali 
prisieiti gan ilgą laiką kalėjime 
prabūti, ues teismai nesisku
bina.

Tėvas ramino Mildą, kad 
greitu laiku jis bus paleistas, 
o kadangi pinigai grąžinti, tai 
ir visi kiti reikalai gerai baig
sis., Milda nei valgė, nei miego
jo. Vos spėdavo akis užmerkti; 
kaip ir vėl pašokdavo, įvairių 
erzinančių sapnų veikiama.

Veltui Morta bučiavo jos 
rankas, maldaudama neverkti, 
nesirūpinti, nes tas pakenks 
jos sveikatai, jos angeliškam 
groži Ri; o ir Algutis pasidaręs

si, žiurėjo tai į Mortą, tai į 
mamytę. Milda prašė Mortą, 
kad ji išvestų Algutį pasivaikš
čioti, nes jie dų buvo jau pa
pietavę, o ji manė kiek pasiil
sėti. Vos Milda spėjo atsigulti 
sofoje, kaip telefono skambutis 
sučirškė.

—Heilo!
—Heilo Milda! čia Zigmas 

kalba...—bet ji* uždarė tele
foną neleisdama jam nė vieno 
daigiau žodžio ištarti. Nuėjusi 
vėl atsigulė, bet nerimas ją kan
kino. Atsikėlusi vaikštinėjo iš 
kambario į kambarį, stovinėjo 
prie langų, nors4 ir nieko ne
matė, nes ir jos akys, tartum 
rūpesčio šydu buvo užvilktos. 
Galop, ji prisiminė savo tėvą. Ji 
buvo tikra, kad tėvas jai pa
gelbės. Greit ji puolė prie te
lefono. Prašė centralinę su
jungti ją su jos gimtinės paš
to agentūra ir po keliolikos mi
nučių ji jau kalbėjo su tėvu.

—Atvažiuok tėvelį. .. mal
daujančiu balsu kalbėjo Mil
da—Aš turiu, labai svrbų rei- nelinksmas, kad mamytė rėčiaus 
kalą į tave ... su juo kalbanti. Bet Milda bu-

MADOS

akso-No. 4295 — Naujos mados' išėjimui suknelė. Juodas. šilkas arba C___ 
• mas kaip tik pritiks šiai puošniai suknelei. Sukirptos mieros 36/38, 40, 

42, 44, 46 ir 48 coliai per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No.............

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Zigmas jau per kelias, dienas 
nematė Mildos iš namų išei
nančios, kad ir randasi namuos, 
jis sprendė iš iįo, kad Algutis
su Morta nuolatos darže suki- 
nėdavos. ;

Vieną vėlyvą popietį, kai Zig
mas jau buvo grįžęs iš užsiė
mimo, jis pastebėjo Mortą su 
Algučiu išeinančius iš namų, 
žūt būt, jis nutarė pamatyti 
Mildą. Ji tuo laiku sėdėję Algu- 
čio kambary ir žiurėjo pro lan
gą, vedantį į rytpiečius; kurio 
horizontas prasidėjo kęhųynų 
ir 'baigėsi mišku. Mildą apsupęs 
pesimizmas rodė jai tik mažą 
akyratį, kuriame tik kelmai 
matės. Jai atrodė, kad tai tik- 
ras jos gyvenimo paveikslas, 
nes įvairus jos vyro, draugai, 
pavertė jos ■' šeimyninį gyveni
mą kelmynu... Zigmas ateida
mas iš priešingos namų pusės 
nepastebėtas, priėjo prie durų 
ir pabeldė. Milda lyg iš sapno 
išbudusi atsistojo ir nuėjusi 
prieškambarin/ duris atidarė. 
Pamačiusi Zigmą, ji'tartum ža
do nustojo, ar jo dar nebuvo 
atgavusi, nes tylėjo; tik jos, 
akys klausiančiu žvilgsniu į 
Zigmą žiurėjo. Zigmas pažvelgęs 
į Mildos sumenkėjūsį ir išbalę, 
sį veidelį ir tas žydrias, nusi- 
minimč paskendusias akis— 
tartum skaityte, išskaitė, kiek 
ji kenčia.

—Aš su reikalu—linktelėjęs 
Zigmas pradėjo—Ar galėčiau už 
eiti kelioms minutėlėms?

—Prašau — Milda3 atsakė šal
tai ir nuėjo saliono Ihik; Zig
mas ją nusekė.

—Prašau sėsti—Milda nuro
dydama vieną iš kėdžių, tarė 
Zigmui. Zigmas mandagiu ges
tu, kvietė ir laukė kol jį atsi
sės.

—Leisk tamsta man išreikšti 
mano nuoširdų a'pgailestUvimą 
dėl tų nemalonumų, kurie tam
stos šeimą ištikę^—dar vis sto
vėdamas atsargiai" ir su giliu 
atsidėjimu tarė Zigmas.

—Ačiū—atsakė* Milda ir 
užviešpatavo tyla. *

—-Aš užėjau atsiprašyti 
trukdymą tamstos per telefo
ną. Aš visai nepermačiau, kad 
galėjau tamstą taip įžeisti.

—Iš tikrųjų tamsta buvai 
perdaug įsidrąsinęs ne tik te
lefoną panaudot visai neprašo
mas, bet ir vadinti mane var
du. Lyg tai butų bų4vę tamstai 
leista,—kiek aštroku įtarė Mil
da.

—-Užtikrinu tamstą, kad pada
riau tai visai .nieko blogo ne
manydamas. Kartą kai perkū
nas daužėsi, norėjau paklaus
ti, kaip tamsta jautiesi, nes ži
nojau, kad pono šįukždos ne
buvo namuos iKkad tamsta ne
rimavai. Antrą kartą, tai kuo
met žinia apibėgo visą miestą, 
kad ponas šiukžda tapo areš
tuotas. Ir kuomet žmogus vaiz- 
duojies- kalbąs su artimu sau 
žmogumi nei nejunti, kaip pa
vadini jį jo artimiausiu vardu.'

—Aš su tuo nesutinku ir tu
rėčiau daug ko pasakyti, bet 
aš perdaug esu nuvarginta, kad 
galėčiau su tamsta ginčytis. 
Vieną tik noriu priminti, tai kad 
tamsta tuTetum žinoti, jog tele
fono centralinė seka, visus pa
sikalbėjimus, b tuo labiau pa
sektų mudviejų, kuri ir tams
tai nieko gero nežada.’

—Tamstos žodžiais 
aš irgi turėčiau daug ką į tai 
pasakyti, bet nenorėdamas tam
stos varginti—paliksiu tą toli
mesniam išrišimui. Šiuo kartu 
turėdamas laimės būti tamstos 
namų svečiu, norėčiau pasida
linti su tamsta dau'g svarbes
niais šių dienų einamais rei
kalais,—kalbėj o Zigmas akių 
nuo' Mildos nenuleisdamas. Jo 
kalba Mildą labai veikė ir jis 
it kareivis buvo pasiruošęs! 
visokiam pavojui.—Ar galiu 
paklausti, kaip tamsta manai 
sutvarkyti sąvo gyvenimą bent 
šiuo laiku, kol ponas šiukžda

vėl

u z

tariant
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;vo nepermaldaujama; atrodė, 
kad nusiminimas ją visai už
valdė. • /

LĄGME-NAUJIENŲ Foto]

GALBŪT BUS PASIUN
TINIU- — Sun ;Fo, sūnūs 
“Chinijos respublikos tėvo5' 
velionio Dr. Sun Yat Šen, , , " % .r
kuris vyksta iš Chinijos į 
Maskva. Špėjanlaį kad Sun 
Fo, bus paskirtas Chinijos 
pasiuntiniu Maskvoj, sustip
rinimui ryšių <tarp Chinijos 
ir Rusijos. ? x <

grįš? Aš, kaipo tamstos kai
mynas, norėčiau kiek man bus 
leista tamstai • pagelbėti,—visa 
siela kalbėjo Zigmąs.

—Labai ačiū už tamstos gera 
širdingumą,—tarė Milda—bet aš 
tikiuosi t Urėti pilną apsaugą iš 
mano tėvelių pusės. Šiandien 
gavau laišką, kuriame tėvelis 
rašo, kad kurią ■ nors dieną at
vyks mane ir Algutį pasiimti 
pas save, žinoma, tik tam lai
kui, kol Albinas grįš. Po to mes 
ir vėl galėsim gyventi savo na
muose, kaip ir iki šiol. Aš esu 
tikra, kad ši skaudi pamoka at
neš daug naudos Albinui ir jis 
bus pavyzdinga's'4’vyras. Pasi
stengsim abu g’auti tarnybas,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
: " DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447. South Fairfield Avenue

I.AFAVETTE 0727
; '7 r, ■ ’ ._________________

T - 1 , 4,4 koplyčios visose
J—* -1- Chieagos dalyse

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

> P. ŠALTIMIERAS. '' ;

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero

Lietuvių. 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

6834 So. Western Avė.
1410 South 4Vth Court 

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

1. J. ZOLP / Phone Boul. 5203
Phone Boulevard 5566

Boulevard 4089

1646 West 46th Street
i-.... ...y.. .i" ■,I^IW.I.ĮI..i. m■ .................

s. M. SKUDAS
718 West 18tli Street Phone Monroe 3377 v

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman, M70

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

J. LTULEVICIUS
4348 So- Čalifornia Avenue 4 Phone Lafayette 3572 
i'v—1.       Į " I r*  """H*.    "     '• —    - '

A. MASALSKIS
3307 Lituanica > Avenue . Phone Boulevarjl 4139

kad atsiteisti tiems geriems 
žihonėms, kurie sudėjo pinigų 
trukumą ižde, deja, kurių pa
vardės nežinau kodėl nuo ma
nęs slepiamos...
• šiuo laiku negalėdama ki
taip jiems atsilyginti, norėjau 
nors padėkos žodį išreikšti. Bet 
ponas Roberšteinas prašė -ne
sirūpinti iuo ir kad pavardžių 
negalįs išduoti. Todėl prašiau, 
kad jis mano vardu padėkotų. 

’ —Milda pati nežinojo, kodėl 
ji taip atvirai su ZigmU kalbė
jo. Gal. todėl, kad jis pasipai
niojo kaip tik tuo laiku, kuor 
met įvairių įvairiadfeių gyve
nimą slegiančių sunkumų per
viršis tupėjo būti kokiu nors 
budu išlietas z; kad jos širdžiai 
butų nors kiek lengviau. O gal 
ji tikrai jautė jį geru samari- 
tanu esant;. Zigmas žinojo, /kad 
didžiausioji dalis padėkos, ku
rią' Milda perdavė per p. Ro- 
bertšteiną—-teko jam; bet di
džiausias ję , troškimas buvo, 
kad Milda niekuomet apie tai ne
žinotų. Jis tą padarė ne dėl Al
bino gerovės^ nes Zigmas nega
lėjo dovanoti jam už tokį savo 
žmonos apleidimą; apie ką Zig
mas daug kartų su juo kalbėjo 
ir pi\ šė pąmesti girtavimą ir 
kortas, bet Albinas nekreipė į

\ NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje

Ambulance 
K Patarnavi- 

mas Dieną 
; ■ ir Naktį

~v TURIMĖ 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Pnone Cicero 2109

tai jokio dėmesio, atkirsdamąs, 
jog tai nėjo reikalas rūpintis 
jo šeimos reikalais, ar jam per
spėjimus duoti. Ir dabar, ką jis 
, - v n i • ,. . ..I Cor. of 85th i and Halsted StB.darė šio įvykio atitaisymui—jis
darė vien tik Mildos gerovės dė
lei.

(Bus daugiau)

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

,^and Midwife 
6630 So. Western> 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar- ligoninėse, 
duodu masšage 
electric t r e a t - 
ment. ir magno- 
tic btemkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

ADVOKATAI
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1310 .
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS t

7 So. Dearborn St,
, Room 1230

..Ofiso Tel. CENTRAL 1824
•Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių :

‘ atostogų (uakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vakJ 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų

‘ ■ '' ’ I

Daugely atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma metus kaipo patyręs gydytojas chi-

4712 South Ashland Av• Gydo staigias ir chroniškas ligas
Phone Boulevard 7589. ■ vYrU. moterų ir vaikų pagal naujau-

;_________ Lj___________ ; 1 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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Drau^ijjos Nariai*. x 

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

*Seredomis ir nedil. pairai sutarti
Rez. 6631 So. Čalifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
bp nrPT Acn 
756 West 35th St.

Ofiso., valandos nuo 1-3. nuo 6:80-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BI.VD.

nuo

8939

Ofise TeL Vlrgtoia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos^

2—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
t Rezidencija t

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

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

’ 2400 WEST MADISON STREET. 
Vai. 1 iki 3 oo pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 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 

4300. 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. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tcl.t Boulevard 7820 
Namų 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. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’ * i a Ofįsasl ir ‘Rezidencija * r. į , 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, 1LL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: uuo 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 8:80 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

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
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31

Dr. Charles Segal
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 1? vai. ryto, nuo 2 įki 4Nuo „ T
: vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
• vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
'valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas' Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. uuo 10 iki }2
Rez. Telephone JPLAZA 2400

*
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KORESPONDENCIJAMUSŲ SKAITYTOJAI

ŠIS TAS IŠ ROMOS KATALIKU SPAUDOS

Lucille Simanauskas, sekr

•v.-.-i

Ind. Harbor, Ind. 
_____________ -t .

Korespondencijoje “Po Har- 
borą Pasidairius”, kuri buvo 
išspausdinta gruodžio 24 d., įsi-

NAUJIENOS, Chicago, UI_____ L____________ ___ ._ ______ .__ __  - —

T

Kenosha, Wis

t>7~‘Ji'f

3

y' Z. * % »

■X ' /

Prieš Gyvulių Sker
dimą Lietuvoje Žy
diškais Papročiais

Tiesos ieškodamas, rš skaitau 
įvairius laikraščius ir įvairias 
knygas. Kadangi Romos katali
kų bažnyčia sako, kad ji teturi 

, pilną ir gryną tiesą, tai yp:Č 
katalikų spaudą seku. Savo be
dievybę statydamas pavojun, ei
nu ten, kur Romos katalikų baž
nyčia meškerioja ir »ten, kur jo 
žvejoja, štai trumpas raportas 
iš tų mano avantiurių katalk 
kiškoje spaudoje.
• “Draugo’’ laidoje gruodžio 23 

d. 1936 m. yra vyskupo P. Bu
čio straipsnis apie mokslo ir re
ligijos santykius. Jisai ten sa
ko: ‘‘Eilė teriamų konfliktų tarp 
mokslo ir tikybos labai ilga, bet 
joje nėra nei vieno tokio daly
ko, kad mokslas / neigtų kurį 

\dogmatą ar kad dogmatas neig
tų tai, kas yra mokslo nustaty
ta tiesa.”

Visi esame girdėję apie kon
fliktus tarp mokslo ir dogmati
nės teologijos. Bet šiaip jau 
mums paprastiems t darbinin
kams daug daugiau rupi kitokie 
konfliktai. Yra tai konfliktai 
tarp Kristaus mokslo ir Romos 
katalikų dvasiškijos gyvenimo. 
Kas nepripažins, kad dėl šios 
rūšies konfliktų masės atšąla 
nuo Romos katalikų' bažnyčios?

Toliau vyskupas Bučys aiški
na, kad akivaizdoje šių laikų 
žudynių Bomos katalikų Bažny
čios inkvizicija yra nublukus. 
Jisai rašo: “Dabar kaltinti ka
talikybę už inkviziciją yra tas 
pat, kaip smerkti vaiką už ka
tės tąsymą ten, kur žmonių gal
vos krinta, kaip kopūstų.”

Aš-gi sakau: jei Romos kata
likų inkvizicija butų sudeginusi 
arba kitaip nukankinusi tik vie
nę atskalūną arba’ eretiką^, tai 
ir to jai butų perdaug buvę. Be 
to, ar iš savo blogų darbų išsi
teisiname, įrodydami, kad kiti 
papildė dar blogesnių darbų ? Ar 
Adomas rojuje išsiteisino, vers
damas kaltę ant Ievos, Ieva ar 
išsiteisino, versdama kaltę ant 
žalčio ?

“Laivas’ kalėdiniame nume
ryje, 1937 m., turi straipsnį: 
“Kelias, kuriuo daugelis ėjo ir 
tebeeina.” Ten sakoma: “Diena 
iš dienos vis daugiau ir daugiau 
atsiranda tokių, kurie netik ne
nori eiti Kristaus parodytu ken
tėjimų keliu, bet visai nebeti
ki Jo dievišku krauju patvirtin
ta meile, kurią Jis parodė žmo
nijai.... Tai komunistei ir kiti 
bedieviai. Jie nori pasidaryti 
sau rojų šioje žemėje.”

• ------------------------—r--------------

Pirmi, kurie atsisakė eiti 
Kristaus parodytu kentėjimų 
keliu, yra Romos katalikų kuni
gai. Kunigai .pirmi panorėjo pra
sidaryti rojų čia ant žemės ii’ 
pasidarė. Kas geriau ir ištai
gingiau gyvena, negu Romos 
katalikų kunigai?

Lietuvos katalikų dienraštis 
“XX Amžius” sp. lių 30 d. 1937 
m. Kristaus karaliaus šventės 
proga rašė: “Be baimes Pijus 
XI popiežiauja, netupčioja prieš 
žemės galiūnus, baug kartų 
juos nustebino savo drąsa, o y- 
pač 1925 m., ne juos, o Kristų 
apskelbdamas tikruoju Viešpa
čiu.”

Iš tikro stebėtina to popie
žiaus drąsa, kad neišdrįsta' lu- 
drausti nė lenkų, kurie smaugia 
lietuvius ir ukrainiečius. Kokia 
nauda iš to, kad popiežius prieš 
12 metų paskelbė Kristų tikruo
ju viešpačiu? Jokios. Lenkai, 
kaip smaugė lietuvius prieš 
Kristaus paskelbimą karalium, 
taip tebesmaugia ir dabar.

Toliau tame pat straipsnyje 
rašoma apie pasaulio subedie
vėjimą ir pareiškiama: “Atski
ram parlamento nariui dar lei
džiama būti kataliku, bet lau
kiama, kad jis religiją kartu su 
kaliošais paliktų rūbinėje. Kar
tais ir kabinetuose dar toleruo
jamas katalikas, bet dabojama, 
kad te s jo “diėvas” iš portfelio 
neišlystų’’.

šios šalies politikoje airišiai 
katalikai griežia pirmą smuiką. 
Niekas čia nereikalauja, kad ka
talikai slvo religiją paliktų su 
kaliošais arba Dievą neišleistų 
iš portfelio.. Airišiai katalikai 
čia galingi ir federalėj valdžioj 
ir valstybių valdžiose ir .miestų 
valdžiose. O k: s iš to gero? Vi
si žinome. Kur tilt katalikai la
biau įsigalėję, ten didesnė ko
rupcija. Palyginkime Chicago, 
kur Romos katalikai poliitik'e- 
riai viešpatauja ir Mįhvr.ukee, 
kur majoras yra socialistas. 
Chicago pagarsėjo visam pasau
lyje su savo korupcija, o Mil- 
vvE.ukee pagarsėjo pavyzdinga 
tvarka'.

Romiečiai yra daugiau, negu 
keisti. Tariasi esą pašaukti grą
žinti žmones Kristui, sukrikš
čioninti pasaulį, o kai turi pro
gą pasirodyti su darbais, tai pa
sirodo su lake tu, kyšių ėmimu 
ir kitokiomis šunybėmis.

Lietuvių jėzuitų laikraštyje 
“žvaigždė” lapkričio mėnesio 
1937 m. laidoje kunigas Bruži-

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos mėtinis susirinki
mas įvyks trečiadienį (Jan. 5, 
1938), 7:30. vai; vakaro, Bur- 
ger svetainėje, 4915 Seventh 
Avė.

Nauja valdyba užims vietą. 
Prašau’ visus' narius atsilanky
ti.

Kaip žinome, žydų religija 
reikalauja tam tikro ritualinio 
gyvulių skerdimo: įdtaip skers,- 
tų gyvtilįų mėsa laikoma ne 
Mkošer” ir ją drJadžiama žy
dams valgyti. Tas žydiškas gy
vulių skerdimas yra labai žiau
rus. Pavyzdžiui, galvijui per
pjaunama gerklė ir laukiJma, 
kol dar gyvo gyvulio beveik vi- 
~as kraujas nutekės; t*a’ip nelai- 
riingas gyvulys kankinasi 8—4 
/alahdcs. Tuo tarpu dabarti
niais laikais kulturinguose krąįš- 
tuosė yra įvestas gyvulių sker
dimas staigiu apsvaigimu, ir

Tu vos skerdyklose. Tačiau žydai 
turi arba atskiras skerdyklas, 
arba prie kitų skerdyklų turi 
savo skyrius, kur skerdžiumi 
gyvuliai ritualiniais reikalavi
mais, tai yra lėtu gyvulio krau
jo nutekinimu.

Kas tiktai yra matęs žydišką 
gyvulių skerdimo budę, tas juo 
yrJTabai pasipiktinęs. “Maisto” 
bendrovė pernai buvo pasikvie
tusi 30 žurnalistų aprodyti 
jiems savo skerdyklas ir kitas 
įmones, žurnalistams buvo pa
lodytas ir ritualinis (žydiškas) 
gyvulių skerdimas. Žarr.alistų 
tarpe buvo ir keturi žydai žur
nalistai, ir šie labai piktinosi ri
tualinio gyvulių skerdimo žiau
rumu. • X

Kuriuose tiktai kraštuose i- 
ma'masi ritual nį gyvulių skeidi- 
mą uždrausti, visur tenka susi-

Lietuvos gyvulių globos drau
gija nutarė kreiptis j vyriausy
bę tam tikru memorandumu, 
kuriame bus prašoma visoje 
Lietuvoje įvesti apsvaiginamą
jį gyvulių skerdimo budę, ku
ris kuo mažiausiai yra kankina
mas, be to, praš ina vis i už
drausti ritualinį gyvulių sker
dimą. Tsb.

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS 
DRĖGNI PLOVINIAI • 4 PABANDYKITE 

GILIUKO PENKTALIENI TIKTAI 
DRĖGNI PLOVINIAI VIRŠ TO

UŽ 10 SVARŲ HOG H G SVAR.
Išgaruodinti Drėgni Ploviiiiai 

GRĄŽINAMI DRĖGNINE ŠLAPI • LIUOSI — NE SUSUKTI 
MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 7^ KIEKVIENI 

ARCHER LAUNDRY CO.
TELEFONAI: Lafayette 9211.' Priemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700

PAIN-EKPELLER

Pečiu muskulus gelia? 
Petys iitampytmr? 

Sutelks malonų palengvinimą 
keli vykrųs H trynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

[ ACME-N AUJIIįNŲ Foto I 

išplaukė su ekspedici- , 
JA.—lone Reed mūviu drą
suolė ir George Palmer Put- 
nam, vyras prapuolusios la
kūnės Amelia .Earhart, kurie 
išplaukė prie ’salų Meksikos 
pakraščiuose rinkti tropinius 
paukščius, žvėriukus ir drie
žus. Ekspediciją surupšė mū
viu direktorius Tay Garnett. 
Mūviu drąsuolė lone Reed 
buvo paimta prižiūrėti pa
gautus žvėriukus.

skverbė z klaida. Būtent, toje gyvulys -'netenku gyvybės per durti su žydų atkakliais protes-
korespondencijos dalyje, kur 
kalbama apie vietos veikėjus, 
pasakyta: F. S. Puidokas. Tu
rėjo būti: p. P. Rindokas.

■■ — A. Lidžius

Kart. Mieli.
t ' ......

žiema jau prasidėjo. — Biznie 
riai.

kelias minutės. Toks skerdimo tais; todėl vyriausybės ir ven- 
budas yra' įvestas ir visose Lie-Jgia (šį klausymą liesti. Dabar

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

Ll N I M E N T

Reumatizmo ir podaigos ligoniai, 
jus susilauksite pagelios nuo seno 
Vienose recepto. Rašykit ar kreipki* 
tės prašydami dykai pranešimo.

DR. P. H. STEVENS
31 N. State St., Chicago. II!

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai S 1.10

NAUJIENOS
Halsted St

CHICAGO, ILL.

kas aiškina apie Romos katali
kų bažnyčią kaipo mistinį Kris
taus kūną. Katalikai žmonės — 
tai to Kristaus kūno dalys. To
dėl: “Jeigu suskaudėjo, sakysi
me, ranką, ar koją, galvą ar 
akį, tai visas kūnas atjaučia ir 
kartu kenčia... Dabar, pavyz
džiui, Ispanijoje, Meksikoje ir 
kituose kraštuose yra persekio
jami katalikai, te.i turėtume la
bai atjausti, o ne sakyti: kas 
man galvoje.”

Reikia pripažinti, kad Romos 
katalikų bažnyčia labai atjaučia 
persekiojamus, katalikus Meksi
koje, .Ispanijoje ir kaikur kitur. 
Pats popiežius daug vra* 
tuo reikalu taręs savo žodį. Vi
so pasaulio katalikai su pasi
piktinimu šaukia apie tai. Ame
rikos ąngliški katalikiški laik
raščiai nuo seniai nuolat pilni 
smerkimų Meksikos vyriausy
bės. Bet vėl klausiame, kur po
piežiaus balsas, smerkiantis len
kus, kurie persekioja lietuvius 
ir ukrainiečius katalikus? Kur 
balsai-katalikiškos spaudos? čia 
tyli popiežius, tyli katalikiško
ji spauda, tyli ir jėzuitas kun. 
Bružikas. Tyli ir visa lietuvių 
Romos katalikų spauda. Išei
na, kad jei didesnė katalikiška 
tauta persekioja ir smaugia ma
žesnę katalikišką tautą, tai tas 
nėra kriminalas, nėra Kristaus 
mistinio kūno pažeidimas, ir 
nėra reikalo kelti balso.

Ar tas derinas su tiesa, su 
iteisingumu ir su Kristaus mok
slu?

' z I
Tiesiog be skaičiaus būt gali

ma prirankioti iš katalikų Ro
miškos ' spaudos panašių citatų 
ir išrodyti jų tuštumą. Bet pą- 
kanka ir' to. Jau ir iš to, kas į- 
rodyta, matosi, kad Romos ka
talikų bažnyčios dvrsiškijos 
raugas jau nebeveikia, druska 
jau neteko savo sūrumo, o švie
sa jau užgeso. Tai va kodėl Ro
mos katalikų bažnyčia nepagau
na manęs nei su savo meškere, 
nei savo tikiu. Nepagauna nei 
kitų. Ir va kodėl ji netenka bu
rių iš tą, kurie dar laikosi jos 
prieglobstyje.

Laikražčių Skaitytojas.

švarus miestas. 
I

žiema pas mus prasidėjo ne
juokais. Sniego iškrito pusėtinai 
daug. Držnai pasitaiko taip, kad 
vienę dieną sninga ir oras ne
šaltas, o kitą diepą pradeda šal
ti ir pasidaro neįmanomai sli
du. Ir Kalėdas teko praleisti la
bai ramiai ir vienumoje, o itai 
vis dėl to, kad oras buvo blogas 
ir keliai neišvažiuojami. Dėl ke
lių blogumo nebuvo galima pas 
kaimynus nuvykti ir pasisve
čiuoja bei jiems linksmų švenčių 
palinkėti.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Prof. M. Romeris.

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

SIUSKn PER 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

' *•, . f

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
^ip pataria Lietuvos banka?

Lietuviai /jau ima įsidrąsinti 
ir kibti į biznius.- Reikia žinoti, 
k:d pirmieji lietuviai čia atvy
ko prieš kokius dvidešimt me
tų. Jie apsigyvend farmose ir 
tuo pasitenkino. ,«Apie biznius 
jie visai ir negalvojo. Tačiau 
dabar štai vienas lietuvis įsidrą
sino ir atsidarė taverną pačia
me miesto viduryje prie U. S. 
31 kelio ir Washington St. Tą 
žingsnį padarė p. Juozas Karpa
vičius, didžiulių sodų savininkas 
ir veiklus vietos visuomenės dar
buotojas tarp lietuvių. Jis drau
ge su žmona priklauso vietos 
lietuvių, organizacijoms. ;

Reikia manyti, kad biznis po
nams Karpavičįams seksis; nes 
jie yra draugiški ir malonus * .
žmonės.

Pereitą vasarą nemažai sve
čių buvo atvykę iš Chicagos ir 
kitų didesnių miestų, žinomą', 
pirmiausia jie sustoja Hart 
mieste ir ima teirautis, kur gy
vena jų giminės ar pažįstami, 
pas kuriuos jie vyksta atosto
gas praleisti. Kadangi miestie
čiams dažnu miesto apylinkėje 
gyveną lietuviai farmeriai (o y- 
pač kiek toliau gyveną) nėra ži
nomi, tai atvykusieji turi ne
maža' vargo, kol’ jie susiranda 
reikiamus fermerius.

Nuo dabar tų neparankumų 
jau nebebus. IŠ kitur atvykę lie
tuviai galės užsukti pas tautietį 
biznierių ir ten gauti visas in
formacijas apie apylinkėje gy
venančius lietuvius farmerius. I

šia proga bus ne pro šalį pri
minti, jog Kart miestukas yra 
nepaprastai švarus. Oras čia 
sveikas ir tyras. Tad vasaros 
metu čia praleisti kelias savai
tes yrą labai; malonu. Reikia ti
kėtis, jog ateinančią vasarą čia 
praleisti kelias savaites yra la
bai malonu.” Reikia tikėtis, jog 
ateinančią vasarą čia atvyks iš 
didmiesčių daug svečių vasaroti 
pas vietos lietuvius ūkininkus. 
O kad jie galės smagiai laiką 
praleisti, tai cjėlei to jokios abe
jonės negali būti. Turiu pasa
kyti, kad vietos lietuviai ūkinin
kai moka šauniai pasilinksmin
ti. Sekmadieniais tuoj atsiran
da armonika ir kaip bematant 
prasideda šokiai iy

Taigi, atvykusieji miestiečiai 
tikrai jausis taip, kaip Lietuvo
je. —Marę Dundulienė

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington,

ATĖJO KULTŪRA 
No. 11 
TURINYS:

Sovietų Naujoji 1936 metų konsti
tucija

Iš socialogijos paskaitų— Prof. P. 
Leonas.

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

joj — J. Paleckis.
Variniai liūtai — J. Marcinkevičius 
Paryžiaus gatves ir liaudis — A. 

Adalas.
Sovietiškoji Arktika.
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti

Naujienose

IŠMOKAM 
DIVIDENTO

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

Statement as of December 31,1937
ASSETS:

Real estate loans .........................-........................
Loan on shares ............................ ............................
Real estate sold on contract ......................... .....
Real estate owned ..............................................
Real estate in judgement .................. .........
Stock: Federal Home Loan Bank of Chicago 
Accounts receivable ...................... .......................

• Furniture and fixtures ...........................................
Cash on hand and in banks ....

TOTAL ASSETS ...... .................

LIABILĮTIES:
Shareholders’ interest ......... ..
Advaricės from Federal Home Loan Bank 
Dividends on anvestment shares, payable 
in cash January 1, 1938 .... .............
Taxes accrued on real estate owned .... 
Accounts payable .........................................
Loan ih process .......-.......................... .
Bonus on installment savings accounts .

; RESERVES:
Deferred credits on loan charges 
rėceived .....................

.Uncollected interest 
Federal Insurance . 
Contingencies" ........
Real estate .............
Undivided profits .....

Totai Reserves
TOTAL LIABILĮTIES

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilnę apdraudę auto
mobiliams

... $2,193,524.14 
...........17,740.00 
..... • 28,630.98 

10,264.08 
4,765.44 

....... 35,700.00 
146.05 

3,053.00 
$34,359.71

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

rakandų
nuo vagių 

i <
langų
gyvasties

gausite
$2,328,183.40

$68,421.86
2,982.31

10,663.96
65,709.63
14,223.58

9,957.48

$1,671,779.16 
400,975.00

> 22,810.97 
196.00 
645.35 

59,395.43.
• 422.67

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. '

$171,958.82
... $2,328,183.40

OFFICERS and DIRECTORS:
Justin Mackiewich, presidpnt 
Michael Jasnauskas, vice-president
Helen Kuchinskas, secretary-treasųrer
S. A. Szymkewicz

_ Zenon Pocius
( Bruno Shukis

Leon Giniotis •
Dionizas Jankewičius
Adam Bartus

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET

Phone CANAL 1678-9
CHICAGO, ILLINOIS

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

tfith the best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the peraon whc ia most attrao 
tive. In business lite as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
worat of faults.

Unfortunately everybod/ opffers from thls 
offensive condition at some tirae or otner— 
many morė regularly than they thi.k. Fermen- 
tatlon of fooa partides skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to i m pro ve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
avery morning and everv night.

Listerine ha!ts fermeutation, a msjor cause 
of odors, and overcomes the odors themselvM. 
Your breath becomes sweet and agreeable.

not offenjj others.
Yi you value your job and your friends, usy 

Lirterine, the safe antiseptic, regularly. Lan> 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

h

skaitydami 
<\ M J IENAS” lietu- 

Yiai įgyją naudingu 
Žinių ir gerų pamo
kinimų.

»
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

PnbMshed Daily Except Snnday
The Lithuaniaa Nen'VPub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subscriplion Rates:
$8.00 per year in Cariada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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 Canal 8500.

$8.00
. 4.00

2.00
. 1.59
.. .75

... 3ė 

. 18c 

.. 75c

1 Užsakymo kaina
Chicago jė—paštu:

Metams 
Rusei metų ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ........ .

Chicagoje per išnešiotojus
Viena, kopija 4......^..^...^ 
Savaitei .............. ..........
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..................... ..—i..;... $5.00
Pusei metų ,....................  2.75
Trims mėnesiams .................. 1.50
Dviems mėnesiams ............... 1.00
Vienam mėnesiui ..........   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ............... ;................. $8.00
Pusei metų ..................— ..... ■.*. 4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mohey 

Orderiu kartu su užsakymu.

Grindys ir lubos
Kiekvienas asmuo, kuriam teko aiškinti publikai so

cialinės įsta.tymdavybės terminus algų “minimum” ir 
darbo valandų “maksimum”, žino, kaip sunku jų pras
mę išdėstyti populiarioje kalboje taip, kad klausytojai 
juos suprastų. 'Dažnai klausytojams pasirodo, kad; kal
bėtojas nori tokio įstatymo, kuris nustatytų juo žemiau
sių atlyginimą ir juo ilgiausią darbo laiką darbini^ 

* kams.
Taigi jdomu yra pastebėti, kaip šitą keblumą nugą- 

Įėjo savo pranešime kongresui prezidentas Rooseveltas, 
kurio kalba buvo skiriama, gal* būt, ne tiek atstovams 
ir senatoriams Washingtones kiek plačiomsioms žmonių 
masėms — todėl ji ir buvo sakoma j r'adio mikrofoną. 
Štai kokiais žodžiais prezidentas išreiškė savo mintį 

. apie algų minimumo ir valandų maksimumo įstatymą:

“...žmonės šioje šalyje, milžiniška balsų dauguma, 
pasisakė už tai, kad kongresas — šis kongresas — 
įdėtų grindis, žemiaus kurių algos pramonėje ne
privalo kristi, ir lubas, virš kurių pramonės darbo 
valandos neprivalo kilti?’ 
Grindys ir lubos!

Labai paprastas ir kiekvienam žmogui aiškus vaiz
das. “Grindys” tai — algų minimum,. kad jos nekristų 
žemiau,- o “lubos” tai — darbo valandų maksimum, kad 
jos neitų ilgyn.. .

f i' y v \ > *■ 1 . I < » t
f * •* .

Rooseveltas labai geras kalbėtojas, ir jisai moka sa
vo mintis išreikšti taip aiškiai, kad ir mažiausia apsi
švietę žmonės gali jį lengvai suprasti.

Ispanijos sukilėliai sustabdyti
Pasibaisėtina kova tarpe Ispanijos respublikos gy

nėjų ir sukilėlių dėl miesto Teruel eina prie pabaigos. 
Teruel dar tebėra vyriausybininkų (lojalistų) rankose 
ir atrocįo, kad fašistai nestengs to miesto atsiimti.

Atkaklios rungtynės dėl Teruelio jau eina beveik 
trys savaitės. Pradžioje padarė smarkią ataką vyriau
sybininkai, kurie netikėtai tą stiprų strategišką siikilė- 
lių punktą, po kruvinų mūšių, paėmė. Po to vyriausybi
ninkų jėgos ėmė stumti fašistus tolyn į šiaurę ir į ry
tus, stengdamosi savo laimėjimus išplėsti, — tuo tarpu 
kai pačiame mieste keli tūkstančiai sukilėlių dar bandė 

' atsilaikyti, užsidarę gubernatoriaus rūmuose, šv. Ceci
lijos vienuolyno mūruose,-Valstybės banke ir kai kurio
se kįtbse vietose. O tuo laiku sukilėlių vadas, gen. Fran- 

, co, siuntė į Teruelio frontą vis daugiau ir daugiau at
sargos pulkų su smarkiausiais generolais, artilerija ir 
karo lėktuvais.

f t A

Sukilėliai sulaikė vyriausybininkus ir pradėjo kohtr- 
ofensyvą su tikslu atkariauti Terueli ir išvaduoti liku
sią jos viduje dalį savo įgulos. Čia kilo nuožmiausios 
kautynės. Fašistai dėjo didžiausias pastangas atstumti 
vyriausybininkus atgal ir atsiimti savo prarastas pozi
cijas. Sakoma, kad toje baisioje kovoje dalyvavo abie
jose pusėse ne mažiau, kaip 200,000 kareivių, ir užsienių 
korespondentai savo pranešimuose atkarto tinai sakė, 
kad šitie mūšiai dėl Teruelio gali nulemti viso Ispani
jos karo likimą. / •

Gen. Franco kontr-ofensyvas tęsėsi ištisą savaitę, 
bet, galų gale, jo pajėgos išsisėmė. Vyriausybininkai ta
po atstumti beveik ligi Teruelio priemiesčių, bet toliaus 
pasivaryti sukilėliai nestengia. O pačiame mieste vy
riausybininkai sudaužė dar likusias fašistų tvirtoves ir 
baigia naikinti paskutinius jų lizdus.

Tokiu budu šitame kruviniausiame Ispanijos karo 
susirėmime pergalę* laimėjo respublikos jėgos. Aišku, 
kad liaudies armija jau yra stipresnė už sukilėlius1 ir jų 
fašistiškus talkininkus.

Dar ims laiko ir be galo daug aukų, iki bus perlauž
tas sukilimo nugarkaulis, bet svarbu, kad fašižhio vil
tims jau yra suduotas neatitaisomas smūgis.
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mitetas pašib'ntė raštą visiems 
jos nariams, tai ‘jisai esąs ne
slaptas 1 Ęėt koM, jeigu aplink
raštis’ buvo skiriamas' viėšdmai* 
jisai nebuvo paskelbtas “Drau
ge”, “Darbininke” ir kituose 
klerikalų spaudos organuose? 

i Juk jeigu nė “Nau j ienos’’, tai 
visuomenė apie jį dia ir šiandie 
nieko nežinotų.

'“Naujienų” gi redakcija jį 
gavo visai’ ne dėl to, kad kun. 
Balkuhas norėjo $ėr socialistą 
spaudą v painformuoti kataliką 
visuomenę apie kunigų politiką 
(nors, tiėsą pasakius, jisai ne
būtą padaręs klaidos, kreipda
masis į musų 4 dienraštį, ties 
daug didesnį kataliką skaičių 
pasiekia "‘Nąttjieąols”, negu vi
si klerikalą laikraščiai šddėti į 
kruVą!). Tą aplinkraštį mums 
athešė, kaip minėjome, Santa 
Claus — gaf būt,, net per klai
dą. Kalėdų Diedukas, veikiau
sia, buvo aplankęs Kunigų Vie
nybės valdybos narius ir jisai, 
palikęs pas jtiOs dovanas, nety^' 
čia įsidėjo į savo maišą vieną 
to aplinkraščio kopiją— na, ir 
paskui, atkeliavęs į Chicagą, 
įmetė ją į “Naujienų” kaminą. 
Tokiu budu kunigų raštas pate
ko ant mūsą stalo.

Dabar, kęi “Naujienos”

Akivaizdoje šitų faktų, kaip
gi “Draugas” gali sakyti, kad 
Lietuvos klerikalizmas neturįs 
privilegijų? 

z
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Apžvalga
NAUJOJI DALYBA NEIšGY- [ 

DĖ VISUOMENĖS 4^—r'
“The Reading Labor Advo- 

catę” kritikuoja Naująją Da
lybą, nurodydamas, kad ji ne
atliko paties svarbiausiojo < da
lyko : nepasnierkė kapitalizmo 
sistemos, o tik bandė ją patai
syti. Laikraštis sako:

“Pirmiausia, kaš reikia dai
ryti neturto pAšAlinimtti, tai 
— pripažinti tą faktą, kad 
pelnų sistema dąugiati nebe
gali tarnauti žmonią masių 
reikalams.

“>‘Naujoji dalyba’ šito fak
to nepripažino. Vietoje to, jį 
prieš' visuotinos gerovės ga
limybę statė planingo truku
mo programą. Užuot ėjęs 
prie to, kad gausinga gaųlY1-. 
ba parūpintų vartotojams Į 
gausybę produktų, prezidėh- 
tas^ stengėsi tiktai sugrąžln- 

' ti darbininkus į dirbtuvės, 
kad jie dirbtų privatiniehlš 
pelnams.

‘štai dėl ko 1938 m. prieš 
mus vėl stovi 1937 m. padė
tis.- Visuomenė nėra’ išgydy- 

; tas kadangi nebuvo bandoma 
ji išgydyti. Visa, kas buvo 
atlikta, tai buvo ‘ mėginama 
pašalpomis sumažinti skaudė
jimą.”
Yra naudinga priminti, kad 

Naujoji Dalyba nėra tiktas 
vaistas nuo^ kapitalizmo siste
mos blogumų, kadangi ji visai. 
nesistengia tą sistemą, pašalin
ti.

Bet sakyti, 
politika nieko daugiau neatliko, I 
kaip tik bandė, sušelpti bedar
bius, tai reiškia prasilenkti są 
tiesa. Toje politikoje labai svar-l 
bią vietą užima socialinė išiar 
iymdavybe. {. ąpdratida ritiO 
nedarbo, pripažinimas teisės 
darbininkams organizuotis ir 
kolektyviai derėtis su darbda
viais ir t. t. Kaip tik dabar 
Rooseveltas kovoja, kad kon
gresas priimtų algų ir darbo 
valandų įstatymą, kuriam kapi
talistai labai priešinasi. I Lietuvoje Girdi 
\ Iki Naujosios Dalybos laikų prikaišioja 
Amerika visai neturėjo jstaty- gauti dar daugiau privilegiją, 
mų, reguliuojančią socialinius Luo farpU ^aį katalikai Lietu- 
santykius visame krašte. Šio- voje esą visokiais budais per- 
kiartokia socialines įstatymda- sekįojami. 
vybės pradžia’ buyo padarytai 
tiktai kai kuriuose pramonin
guose šleifuose.

Socialiniai įstatymai, žinorha, i 
kapitalizmo sistemos nopašklL 
na. Jie tiktai, kaip Readingo 
laikraštis sako, ŠVelnih^ visuo
menės skausmus. Bet tuo pačiu 
laiku jie paruošia pagrindą 
naujai ekonominei ir socialinei , .
Sistemai. Be įstatymą apie dfer-1 katallkt^ veikimas. Rei-
bo Valandas jr. algas pramoi1®“ į? tannyti, k&d &ą dalykų 
je, apie bedarbius* apie santy- įskaito
kių reguliavimą tarpe įmonės • priv 1 egijomis. f 
vedėjų ir darbininką — nė šo- Uždarymą! ir suvaržymai* ži- 
cklizmo tvarka negali būt įs- Loma', nem privilegijos. Bet 
teigta. a . tai, kad klerikalizmo naudai

Tiesa1, kai kurie žmonės ma- yra valstybes lėšomis užlaiko- 
no, kam čia tokiais dalykais Imas teologijos-filosofijos, fakul- 
šiandie rūpintis: kai “ateis šo- tetas (ir dagi visai ne "‘apkar- 
cializmas”, tai viskas busx tih- .pyti.s, kaip pripažįsta brpokly- 
kamai sutvarkyta.. Bet kaip ji- hiškė “Amerika” f), 'tai — labai 
sai “ateis”, o dar svarbiau — didėlė privilegija.
kas “tvarkys’? Kad katalikų veikimas, nors

šiandie visi matome, kas pa- L*.. varžomas* bet visgi yra ga- 
sidaro iš “socializmo”, kai Viš- iįmas, tai -4 taip pat stambi 
ką pasiima “tvarkyti” vyriati- privilegija, nes, pav. socialde-

. i pipkptą ir-'vai. liaudininką vei
kimas Lietuvoje yra visai už-

4 draustas. - • ■\ ■ ■
| Toliaus (ko “Draugas” nemi
ni)* kad Lietuvos valstybe mo
ka algas vyskupams it kuni
gams; tai — irgi didelė privile
gija. ,

Kad gimimų ir mirimų rekor
dų vedimas yra klebonų ranko- 
ąejtaii -4-taipgi labai pelningi 
privilegija..

į Kad < žmonės yra v priversti 
tuoktis (imti šliubus) bažny
čioje* nežiūrint ar jie religinei, 

i ar ne, tai — Rita neabejotina 
Jeigu kunigų organizacijos ko-Į kunigų. privilegija.

t

kad Roosevelto

ap
linkraštį paskelbė, tai visuome
nė patyrė, kad, kunigai dano 
politiškas konspiracijas už vi
suomenės nugaros, bandydami 
pakinkyti katalikus į savo kle- 
rikališkos politikos vežimėlį.

Dar sykį klausiame: jeigU 
kunigai norėjo, kad tikintieji 
žmonės sudarytų kartu su jais 
“katalikų bendrą frontą”* tai 
kodėl jie bandė pravesti tą sa
vo planą slaptais cirkulioriais, 
o nesikreipė viešai į visuome
nę? ,

■J', . , u " .'‘.t1'

NUSKRIAUSTI KLERIKALAI

Naiviai užginčijęs Kunigų 
Vienybės aplinkraščio slaptu
mą, “Draugas” bando savo 
skaitytojus sugraudinti verkšle- 

| nimu apie “katalikų skriaudas” 
“Naujienos’’ 

klerikalizmui norą

“Uždaryta visa eil&j katali- 
| kų privatinių mokyklų”, pa

sakoju' Marijonų organas, 
“neleista 'atidaryti Katalikiš
kojo Universiteto, apkarpy
tas (? -- “N.” Red.) Teolo- 
gi j os-Filosof i jos Fakultetas, 
uždaryta moksleivių ateiti
ninkų organizacijų, varžo
mas katalikų veikimas

Jisai bando dagi mus ap
šmeižti, prikAišiodamAs mūms 
“hitlerišką laisvės supratimą”

- kad įneš, girdi, reikalaują : 
Laisvės “tik šbciaiist’attis”. Tai 
aiškus melas. , Mes nereikalau- - 
jame, kad katalikams laisvė 
butų atimta arba suvaržyta. 
Meš'1 tik reikalaujame, kad bu
tų visiems lygios teisėk

Jeigu tikintieji žmonės nori 
tuoktis bažhyčfojč, tai jų rei
kalas — mes nieko prieš tai 
neturime. Bet kodėl Lietuvos 
kunigai atkakliai priešinasi ci- 
vilinei metrikacijai, kuri duotų 
teisę netikintiems žmonėms im
ti šliubą pas teisėją? Ameriko
je šitokia tvarka; gyvuoja! jau 
per pusantro šimto metų — ar 
tai hitlęrizmas ?

Jeigu tikintieji nbri turėti 
bažnyčią ir Užlaikyti kunigą, 
tai čia. jų reikalas. Bet kodėl 
turi kunigams' mokėti algas 
valdžia iš valstybės iždo, į kurį 
deda mokesčius ne tik katali
kai, bet ir “bedieviai”? Ameri
koje kunigai algų iš valdžios 
negauna, bet ar tai yfa musso- 
linizmąs ?

Pagalios, grįžtant prie to te
ologijos fakulteto Lietuvos uni
versitete, dėl kurio tiek triukš
mo kelia musų kunigai. Jie ver
kiu kad tą kunigiškų “moks
lų” skyrių valdžia apkarpiusi 
(nors tai netiesa), bet ką jie 
pasakytų, jeigu Lietuvos lais
vamaniai pareikalautų įsteigti 
universitete laišvamanybėš fa^ 
kultetą* paskiriant jo dekanu, 
Sakysime, Dr. Joną Šliupą? Ar 
jie pripažintų ‘"bedieviams” tei
sę turėti valstybės Užlaikomam 
Universitete tokį skyrių, kur 
profesoriai viešai kritikuętų re
ligiją, dėstytų “šventosios” In
kvizicijos istoriją ir kitokius 
dalykus, priešingus bažnyčiai?

Kai “Draugas” ir kun. Bal- 
'kuhas su koniratrais pasisakys 
už civilinę metrikaciją, už baž
nyčios atskyrimą nuo valstybės 
ir mokyklos nuo bažnyčios .ir 
pareikalaus, kad laisvamaniams 
butą suteiktos tokios pat tei
sės, kaip kad šiandie yra teikia
mos 
met 
mas privilegijų atsižadėjo. Bet 
mes 
niekuomet nepadarys, nes kle
rikalai yra saumyliai. Jie ver
kia ir Verks apie savo “skriau
das’’ ne dėl to, kad jie butų 
skriaudžiami daugiau už kitus, 
bet dėl to, kad jų apetitai yra 
didžiatisi.

jiems patiems, tai mes tuo- 
šUitiksime, kad klerikaliz-

žinome, kad geruoju jie to

E LIETUVOS

sybėi
t-’ta : ....

“NESLAPTAS” KUNIGŲ 
APLINKRAŠTIS

“Draugas” sako, kad tas 
nigų Vienybės aplinkraštis, ku 
rio tėkštą ^Naujienos” ahą 
hą, paskelbė, hėbūvęs dafetąs*

“Jau tas faktas, kad ap-l 
linkraštiš iŠfeiuhtinėtas vi
siems kunigams ir kad jis1 
pateko į socialistų laikraščio 
redaktoriąus rankas, parodo, 
jog raštas nebuvo slaptas*” 
Tai juokingas pasiteisinim&š.

KU-

die-

-i ? / • . '■

Į Lietuvos Iškilmes 
Siiiiičiaihas Tiesioginis 
Laivas.

■* ____ ,

' NEW YORK. — Dvidešim
ties metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių proga Cu- 
iiard White Star Line paaky* 
re laivą LANCASTRIA plaukti 
iš Ne\v Yorko ir Bostono tie
siai į Klaipėdą. Tasai laivas 
išplauks iš New Yorko gegužės 
21, o iš Bostono — gegužės 2!Ž 
dd. Šiam išplaukimui keleiviai 
naudosis pigėshėiiiis kainomis, 
neš Vasaros sezonas prasideda 
tik gegužės 23 d. kuomet kai
nos Už laiVakottes į abu galu 
pakeliamos.

Laivo maršrutas; sutvarky
tas taip, kad keleiviai ne tik 
turėtų tiesioginio sUsisiekimd 
patogumus, bet ir kelionės įvaj* 
Luinus, pakely pamatąnt žy
miuosius miestus Flyinouth, 
Osteifd, Kopenhagą, o ypač 
gražųjį Kiel kanalą, kuriuo 
plaukimas* ima visą dieną per 
puikiausius Vokietijos laukus.

• Chicagos muitinė pernai 
muitais, surinko arti $22,500,- 
000, arba $4,000,000 daugiau* 
negu buvo surinkta 1936 m.

(Tęsinys) .
J

Vokiečiai kelia triukšmų
Valstybės reikalams, aeropla

nams stotį statyti ir uostą pra
plėsti jau seniai buvo Klaipėdo
je reikalinga žeme. Miesto savi
valdybė darė viską, kad tik že
mės neduoti. Vokiečiai savinin
kai taip pat atsisakė parduoti ir 
liko tik viena išeitis įstatymo 
keliu kelis Klaipėdoje Žemės 
sklypus nusavinti, viso net ma
žiau kaip kelintą ha dalį. Vokie
čiai tuomet didžiulį triukšmų 
pakėlė, net Vokietijos spauda' a- 
pie tai pradėjo rašyti, kad lie
tuviai skriaudžia vokiečius, nes 
iš jų žemes atiminėja. Nors f ak
linai tų žemių savininkams ge
ra kaina sumokama ir, be to, 
ne vien tik iš vokiečių savinin
kų tas žemės sklypas įstatymo 
keliu išperkamas, bet ir iš lietu
vių.

Klaipėdos krašto seimelis net 
tam reikalui tyčia posėdį sušau
kė į kurį pasikvietė žurnalistus 
iš Vokietijos. .

Aišku, nieko iš viso to neiš
ėjo, o Europos spauda tik visa 
tai pusėtinai pašiepė ir išjuokė.

Komplikuota kova
Bet vokiečių spauda ir dar 

dabar nesiliauja puolusi Lietu
vą, kad ji skriaudžianti vokie
čius. Kažin ką vokiečiai pas sa
ve PrUsų Lietuvoje padarytų, 
jei kas iš lietuvių nebejranorėitų 
jų valstybės reikalams ^užleisti 
saVo žemę. Greičiausiai tokiam 

, protestantui, kaipo tėvynės iš-
■ davikui, nukirstų galvą.

Taigi, ko Kaune siekia lenkai, 
tai daro Klaipėdoje vokiečiai, o

• jų senas tikslas neduoti mies- 
. tuose įsigalėti lietuviams. Jei 
. Klaipėdoje šios rūšies kova yra 
; žymiai sunkesnė ir komplikuo- 

tešnėj tai Kaune jos visai galėtų
■ 'nebūti, jei tik Kauno miesto sa

vivaldybė butų apsukresnė ir 
drąsesnė. Pridėsime, kad Kauno 
miesto savivaldybės daugumą 
sudaro tautininkai ir burmist
ras arba jūsiškai sakant miesto 
meras . taip pat tautininkas.

Taigi, Lietuvoje daugelio mie
stų kertės hera lietuviškos ir 
šios kertės darko tik miestų 
bendrą išvaizdą. Dėl šitų miestų 
kerčių eina kova, tai 
kovaj kuri eina nebe 
valstybių įtakos.

Rusų biurokratijos
Tai ką rusų akla biurokratija 

padarė, tai dabar lietuviai turi 
atitaisyti. (

Bet svarbiausia, kad net da
bar yra tokių neišmanėlių, ku
rie šios kovos prasmės nesu
pranta ir leidžia svetimų valsty
bių agentams, varyti visam kraš
tui pragaištingą politiką.

Netenka abejoti, jei Lietuve - 
j e butų įsigalėjusi demokratinė 
santvarka šios kovos nei šešėlių 
nebūtų likę. Greičiausiai tose vi
sose kertėse dabar želėtų vi
suomeniški pastatai, kurie tar
nautų ne privačių asmenų jų as
meninėms Užgaidoms, bet pla- 
Resniems žmonių sluogsniams. 
Šitokiems pašiįjuteliams ponams 
ragai jau seniai butų nulaužyti.

Dabar mes turime visai kitą 
vaizdą, kaip sakoma,, kaip šuo 
ant šieno begulįs, nei pats jo ė- 
Ja, nei kitiems duoda.
' Stovi* lėpsų ttiažni naudojami 
mediniai namai, o čia šalimais 
auga, muminiai namai.

“Kerčių naikinimas”
štai KUunė Mickevičiaus gat

vėje, beveik jos viduryje, stovi 
mažutis medinis namas, kokių 
jau dabar retai ir kaime užtik
si. Eina gandai buk tuose na
muose kadaise gyvenęs dainius 
Mickevičius. Miesto savivaldybė 
norėjo tuos namukus iš lenko 
savininko išpirkti,' bet jis tokią 
kainą užlaužė, kad visai neįma
noma jos mokėti. Taip ir stovi 
šalimai universiteto tie mędi-

niai namukai, kurie kliudo mle 
sto susisiekimui ir kartu ben 
drą vaizdą darko. Nususėlis' len 
kas geru pasiduoda, pats skurs 
ta' ir kitiems tinkamai neduodi 
įsikurti. Greičiausiai ir čia tek; 
įstatymo keliu tasai namukas 
nugriauti ir, žinoma, dėl jo nu 
griovimo kils triukšmas, štai sa 
kys visokios tradicijos laužomo 
lenkai skriaudžiami. Taipgi, Lic 
tuvoje dar daug esama tokii 
verčių, kurios kliudp krašto pli 
myneigai ir nėra kas stipri 
ranka tas kertes panaikina, ta 
kliūtis 
Šiokių 
kaime.

Tos
nugriautinos ir panaikintinos 
kad jas valdo lenkai, kaipo te 
kie, bet jos todėl naikintinoj 
kad jos kliudo krašto pirmyr 
žangai ir tarnauja privačių aj 
menų užgaidoms. Nebėto, ka 
pasitaiko kaip kur. kad ir lieti 
viai yra tokių nepageidaujam 
kerčių savininkai.

—Betka
(GALAS)

pirmyneigai pašalins 
kerčių rasite nemaža* i

kertes ne vien tik todi

Baltijos Valstybių 
Saugumas Sustip

rėjęs

A* izV. < U. •-> fcft*: ' -ji*-.-d

politiška 
svetimų

pasėkos

Generolas Laidoneris, ėst 
kariuomenes vadas, laikoms 
tarptautinių santykių ir kai 
reikalų dideliu žinovu. Su i 
nuomone skaitomasi ir didži< 
siose valstybėse. Pavyzdžiu 
gen. Laidoneris buvo pakvie; 
tas ir sėkmingai išsprendė did< 
lį Mosulo žibalo versmių ginČ 
Taigi įdomu, kaip gen. Laidom 
ris vertina Baltijos yalstybi 
saugumo reikalus. Estijos tėvą 
nes sąjungos posėdyje gen. La 
doneris pasakė kalbą, kurioj 
nušvietė Estijos tarptautinę p; 
dėtųir paliete Baltijos valstybi 
saugumo klausimą.. Jis pareišk 
kad anksčiau per Baltijos kra; 
tus ėjo svarbus tarptautini; 
keliai ir juose kryžiavosi dai 
gelio didžiųjų valstybių inter 
sai. Dabar aplinkybės esančk 
kitokios. Kai Rusija perkėlė s; 
vo sostinę iš Petrogrado į Ma; 
kvą, šios valstybės sunkurr 
taškas nutolo nuo Baltijos kra; 
tų. Žiūrint geografinės padėtie 
Baltijos valstybėms, — Lieti 
vai, Latvijai, Estijai, — negn 
šia didesni pavojai negu ki 
rioms kitoms valstybėms. Gei 
Laidoneris neskiria daug reik; 
mes Baltijos kraštų neutralum 
tarptautiniam patikrinimui, je 
gu toks patikrinimas ir butų pf 
darytas. Baltijos valstybė; 
glaudžiai bendradarbiaudama 
ir būdamos pasiruošusios, ga 
pačios patikrinti šavo saugum 
ir apsiginti nuo galimų užpuol: 
mų. Anot gen. Laidonerio, m 
teisinga esanti pažiūra, kad d 
Jžiosios valstybės galinčios kr 
/vai mažąsias valstybes “prar> 
ji”. Pavyzdžiui, per pasaulir 
karą žlugo kai kurios didžiosio 
valstybės, o mažosios kai ko

Irios.tautos atgavo laisvę bei ne 
priklausomybę: po karo mažės 
hiųjų valstybių skaičius yra žy 
miai padidėjęs ir jos tarp di 
džiųjų valstybių vaidina taiko 
vaidmenį.

Jeigu net Sov. Rusija ir Vo 
kietija susitartų ir nustatyti 
glaudžius santykius, tai ir tad; 
Baltijos valstybių padėtis nėpa 
blogėtų, nes nei viena šių di 
džiųjų valstybių nepanorės, kai 
antroji įsitvirtintų Baltijos ju 
ros rytų pakraščiuose. Ir ši ui 
atveju Baltijos valstybėms pri 
klausys pusiausvyros palaikyto 
jų vaidmuo. Tsb

• Miesto dūmų inspekcij: 
pradėsianti apžiurinėti 300,00< 
triobėsių ir dirbtuvių pečius 
tikslu nors kiek sumažinti Clri 
cagoj domite.

. .. /- . U-'-.Cv i.--------  ' -------
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VISUOMENINIS DARBAS IR “ATLYGINI
MAS” NUO BLOGOS VALIOS ŽMONIŲ

t

Peiktinas paprotys.
TORONTO, ONT. — Kam 

tenka imtis kokio nors visuo
meninio darbo, tas žino kokį 
“atlyginimą” gauna iš blogos 
valios žmonių. Nors tokių žmo
nių plepalų mažai kas paiso, vie
nok atsiranda ir tokių, kurie 
noriai sutikdami kur nors vi
suomenei pasitarnauti, bet už- 
girdę blogus užmetimus — už>- 
sigauna. Ir todėl pasitraukia iš 
gerų drabų sakydami, kam man 
reik klausytis visokių nesąmo
nių ir net “įtarimų”, lai dirba 
patys. Ko gi reikt, kad jie dirb
tų ! Tokie žmonės dirbti arba 
nenori arba pradėję dirbti ir pa
matę, kad reikia pasiryžimo —- nes, kurie netiki, kad jų auka 
neištesi ir metus, bet kitus dir- papuls j tikslą, 
bančius su pasiaukojimu, be jo
kio atlyginimo, plusta kaip iš
gali drumsdami ramybę visuo
menės tarpe. Rodos, kad visuo
menė be panašių “faktorių” ne
sugeba atskirti blogo nuoi gero.

Liūdna, kad panašias roles i- 
masi vaidinti ir moterys, ir ne
pasisekus ką nors pažeminti iš 
visuomeninės darbuotės, grie
biasi kurti visokių plepalų iš as
meninio gyvenimo, pavelinda- 
mos sau kalbėti netik nebūtų 
dalykų, bet begalo skaudžių ir 
nesąmoningų. Ir tokius darbus 
atlieku kartais labai artimi žmo
nės, akyse rodydami savo “kil
nią širdį”. Panašius darbus at
likę, jaučia visai ramią sąžinę 
ir šypsosi, kad pavyko ką nors 
sukiršinti, ar nuo ko nors įšal
dyti. Tokie darbai nors ir su
kiršina kartais žmones, vienok 
dažniau susiėjus, arčiau susipa
žinus, pamato, kad “netoks jau 
velnias baisus kaip jį maliavo- 
ja”. Ir supratę tikslą blogų ple
palų, pamano sau “A^isergėk 
Aukščiausias nuo tokių draugų”. 
Jie šiandieną drįsta' smerkti sa« 
vo artimą, jie smerks ryt ir 
mane, ir šios nuomonės prisilai
kant, pamaži blogos valios žmo
gus nustoja pagarbos visuome
nės akyse. Ne bereikalo patarlė 
tako: “Nekask kitam duobės, 
nes pats įpulsi”.

rūsio lietuvio palaidojimo teko 
rinkti aukos, ir nekurįos rinki
kės pirmininkui nusiskundė, 
kad iš aukotojų pusės girdin
čios užmetimų, jog jų pinigais 
rinkikės pasipelnę. Pirmininkas 
savo atsišaukime apgindamas 
rinkikes, pasiūlė tokiems žmo
nėms ateiti pas jį ir patikrinti 
aukų sąrašą, kuriame visi auko
tojai ras savo vardus, ir kiek 
aukų surinkta, kiek išleista ir 
kiek įteikta velionio šeimai. Pir
mininkas patarė neklausyti pa* 
našių paskalų ir niekuomet ne
atsitraukti dėl jų iš visuomeni
nio darbo.

Geriau butų, kad tokie žmo-

bet jąja kas 
nors pasinaudos* neaukauitų vi
sai. Jie nesupranta, kad jų au
ka neatstoja tų nemalonumų, 
kuriuos nukenčia rinkėjai. Vi
siems turintiems palinkimą kal
bėti tik bloga, patartina šu šiais 
metais mesti šį paprotį ir dėtis 
geriau prie kilnesnių darbų. Ten 
rasite daugiau malonumo ir ge
resnio įvertinimo. Visuomeni
niam darbe visiems vietos 
ir “garbe” visi pasidalins.

Naujų Metų šokiai

yra

pas.

Teko nusistebėti kuomet pe
reitam Sūnų Dukterų susirinki
me, pirmininkas turėjo atšauk
ti visą jau nekurį laiką praėjusį 
dalyką, ir vis tai dėl blogos va
lios žmonių nesustojjmo skleisti
neteisingų gandų. Del vieno mi- kėjimų įvairių — įvairiausių ne-

šįmet sūnų ir dukterų 
draug. metinis “balius” įvyko 
Naujųjų Metų dieną erdvioje ir 
gražioje unijos svetainėje, žmo
nių pasišokti susirinko labai 
daug, tik visa' bėda, kad muzi
ka buvo perdaug “modemiška”, 
žmonės pratę smagiai lietuviš
kai pasišokti, turėjo spoksoti 
pakampiuose. Tai? gerokai pavei
kė į narius. Kai kurie pradėjo 
net išmėtinėti, jog taip nepaisy
ti narių, kurie ir taip mažai te
mato draugijos parengimų — 
negali. Keista atrodė, kad muzi
kantai, paprašyti pagroti polką, 
atsakė nežiną net ką toks žodis 
reiškia. Tikrai Nuostabu ko
kiems “galionams” jie tarnauja, 
žmonės, nerasdami smagumo 
šokių salėj, pradėjo rinktis į 
“žemutinę’’ salę,' kur įsigėrę a? 
lučio, pradėjo linksmintis dai
nuodami lietuviškas dainas. Ne
trukus ūpas pas visus taip pa
sitaisė, kad linksmumui galo ne
buvo. Bendrai, “balius” buvo 
gyvas, visi Naujų Metų' proga 
sveikinosi, o jau linkėjimų^ lin-

MIKLIAI NUMEGSTA STALTIESĖ

to
CROCHETED MEDALLlOh) PATTERN 1345

No. 1345 — Staltiesė nuniegsta iš medalionų. Dabar 
kios staltiesės labai madoj.

No. 1345NAUJIENOS - NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

I
. čia jdedu 10 centų ir prašau' atsiųsti man Pavyzdi No. ...

į Vardas ir pavardė ....

Į Adresas .................. :...

I Miestas ir valstija
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sigailėta. Malonų' įspūdį darė 'Kalėdinis siurįjrizas 
gražus moterų pasipuošimai, ku- ; : , . .
rie dar labiau gri žino ir taip N^si pasidzmugb ir Ksigir 
gražias mdteris. Labai 
pą ir malonų įspūdį 
kiekvienas šių šokių dalyvis.
Linkėtina,- kad per visus šiuo 
metus taip draugiškai elgtųsi vi
si Toronto lietuviai. r’

-7f,", -—jsiraiK.;-.     s
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gerą u- 
išsinešė

Toronto Lietuviams
1937 itin skaudžius ir nema

lonius nekurtais nesUgyVenimO 
atžvilgiu klausimu palaidojus, 
nuoširdžiai, linkiu, kad atvertus 
dar visai naujutėlį ir švarą 
1938 metų gyvenimo puslapį, 
stengtumės jį užpildyti pavyž- 
dingais darbais ir kilhiais viens ~ <
kito įvertinimais. Lai Visokiems 
kiršinimams, ir blogos valios no* 
rams vietos šių metų puslapy 
nebūna.

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
1938 metus pradedant

TORONTO, ONT. — šis tie- 
čiddienis yra pirmas pradedant 
šiuos 1938 metus. Tad, lai bu- 
nie maą leista, kaipo Kanados 
Lietuvių žinių korespondentei, 
15: sveikinti ir palinkėti su šiais

ti, kad SU šitį Kalėdų “Naujie
nų” laida išėjo labai įdoihi apy
saka “Gyvenimo klaidos” imta 
iš rea'laus^gyvehimo; Kadangi 
autorė šios apysakos yra mus 
kanadiete M. Jokubynienė, kilti, 
kaip man žinoma, neturi labai 
palankių sąlygų rašymui, nes, 
kt.ip dauguma motetų, pralei
džią brangų laiką dirbtuvėj, Vite- metais geriausios kloties Vi-

....... .

LIETUVOS ŽINIOS

hok noras ir pasišventimas pa
sitarnauti laikraščiui ir paten
kinti skaitytojus, nugalėjo nuo- 
Viatįį it poilsio laika sunaudoį 
jo šios pLVyzdingos apysakos 
parašymai, kūfci daugeliui buvo 
tiesiog sidrprlzu. Su šiais Nau
jaisiais motais linkiu tau, Mary, 
ue, dar daug daug parašyti pa
našių dalykų, ‘ kurias mes noriai 
skaitysinie. O. L

slėnis, kas’ tik sueina į kontak
tą ŠU. gerinUsiib lietuvių išeivi
joje laikraščiu—^‘Naujienomis”!

Naujuosius Metus Pradedant
TORONTO, ONT. — Dar tik 

neseniai, Vos kelios valandos, 
kaip užbaigėm audringus 1937 
metus, kurie ištikrųjų buvo dau
geliui netik nemalonus, bet sta
čiai skaudus. Gal būt ta audra 
kuri siautė Toronte per pasku
tines 1937 metų valandas, nusi
nešė su savim visas žmonių 
kančias ię mes 1938 metais bu
sim laimingesni?.

To linkiu aš iš tikros širdies. 
Linkiu, kad nors kartą žmogus 
pažintų save ir atsistotų jam 
prideramo] vietoj! Visos žiau
rios žudynės tuomet . išnyktų 
momentaliai, nes juk žmogus 
žmogaus skriausti negali! Todėl 
mano Naujų Metų šūkis — žmo
gau' pažink save ir atsistok 
prideramo] vietoj! .

Dėl Kalėdinio “N.” 
Numerio.

■ ff

Kalėdinis “Naujienų” nume
ris buvo labai geras. Ypatingai 
gražiai atsižymėjo moterys! Mo
terų skyriaus raštai buvo įdo
mus ir pagirtini. Geriausiai man 
patiko p-nios Pr. Lapienes “Ka
lėdų Varpai”. Manau už tai visi 
“Naujienų” skaitytojai p. La
pienei yra dėkingi. Man, kaipo 
toronliečiui, smagu pažymėti, 
kad tame garbingame 
savo raštais dalyvavo 
rontietės moterys.

Rodomi su sekančiu

tau

darbe su 
ir 3 to-

nenorime su Abraomu pasima
tyti. Bet gyvenant Kanadoje, 
nors ir burtui zinėj šalyj, pri
sieina tiktai stebėtis tokiu ko
munistų neapgalvotu gazdinimu, 
ir tiek. Iš kitos pusės, matomi 
nepaprastas komunistų noras 
kontroliuoti netik savo “masią”, 
bet ir kitų pažvalgų žmonių 
mintis ir jiems diktuoti. Iš tos 
diktavimo ligos Amerikos lietu
viai, kbmunistai, įrodo pamą- 
žėli sveiksta, bet kanadiečiams 
dar ims nemažai laiko. Svar
biausia, kad pas Kanados komu
nistus, ypatingai pas torontie- 
čius, užsispyrimas viršija jų ži
nojimą, kas neretai ir pakenkia' 
bendram'sugyvenimui.

Tas pats oužsispyrimas nelei
džia jiems pažvelgti į praeitį ir 
pamatyti visas padarytas klai
das ir kaip'd 'geriems kovoto
jams jas prisiimti ir iš jų pasi
mokinti, bet nevien tik visuo
met kaltiinti socialistus. Gyve
nimas parodė, kad socialistinė 
tiktika yra* Visais atžvilgiais 
Iinkambsnėy todėl socialistams 
nėra reikalą daryti kokios nors 
giminystes su žmonėmis, kUrie 
socialistų neapkenčia; ktirie pa
sirengę Popiežiui kantaplį bu
čiuoti, o Naujienas ir Grigaitį 
niekina kiek tik jų “išmintis” 
leidžia! Dar pianau šiuo reika
lu teks nekartą kalbėti,, todėl 
šiuo syk užteks.

“Naujienų” Kalėdinis 
leidinys.

Atsimenu kaip šiandien, kad 
metai atgal, aš rašiau dėkingu
mo pilnus žodžius “N-noms” už 
nepaprastai turiningą didelį ir 
gražų Kalėdinį leidinį. Ir, štai, 
šiandien aš pasiryžus dėkoti vėl, 
už kitą, už 1'937 m. K. leidinį 
tik dar su didesniu entuziazmu 
su labiaus plakančia širdimi
“Naujienos” praeitomis Kalėdo
mis ne tik musų — visų skai
tytojų neapvylė, bet davė mums 
kur kas daugiau! 32 puslapiai 
gruštinai prigrūsti įdomių, nau
dingų -ir kalėdine nuotaika dvel
kiančių straipsnių. Drąsiai gali
ma sakyt, kad nė vienas lietu
vių laikraštis pasauly, tokio lei
dinio nedavė. Tas mums . dar 
kartą primena, kad “N-nos” yra 
demokratiškiausias laikraštis. 
Jos netarnauja kuriai nors vie- 
hai srovei, bet visiems lietu
viams, nešdamos šviesą ir tei
singumą kiekvienon pastogėn, 
kur tik joms durys atidaromos. 
Tad, lai nebūna pastogės, kur 
negilakytų “Naujienos”!

. NAUJAUSIOS ŽINIOS
ima brolis Bill ir Torontas laimi T T^rpTYVAG
pirmenybę. Futbolininkai di- Ulik 1U V Vo
džiausiu įsikarščiavimu kė.ė o* 
vacijas Annis Stukūi, tuo mo
mentu gulinčiam ligoninėje, nes
esą jie tik dėl jo dėjo didžiau- švenčių proga dovanojo baus 
sias pastangą išlošti.

Neseniai laikraščiai rašė, kad 
ir jauniausias Frank stoją į tą 
pačią komandą ir tuomet, anot( 
kikraščio, visa Stukų lietuvių Pasirašyta Lietuvos ir Sovietu 
šeima bus '‘bėgikais^’ ir kaipo .Rusijos prekybos sutartis 1938 
tokia, vienintelė Kanadoje. Tai
gi matot, kas butų, jei ne Stu- 
ka'i ? —Frances

KAUNAS, gruodžio 27 d.— 
Valstybės prezidentas Ktftėdų

mes dešimčiai nubaustų ūki
ninkų ir pehkiems klaipėdie
čiams.

MASKVA, gruodžio 23 d. —

• Du plėšikai, vienas kurių 
yra pabėgęs iš kalėjimo, liko 
suimti bandant apiplėšti Wm. 
Butters, 4507 N. Damen Avė., 
sankrovą.

metams.
KAUNAS, gruodžio 27 d. — 

Atlasines vedybos ir krikštynos 
Kaune. Per Kalėdas Kaune su* 
sitUokė 109 poros ir pakrikš
tyti 248 vaikai.

Garsinkitės “N-nose”

■

Sniego pūga.
TOronto miestas, iki Kalėdų, 

galima' ’težfe^t, kaip ir beturėjo 
žiemos, bet Naujųjų Metų išva
karėse, susilaukė tokios" pūgos, 
kad ir pėstiems ir važiuotiems 
buvo labai vargu. Nors sniego 
ir nebuvo gausus, bet pašėlęs 
vėjas, rodos, buVo pasiryžęs vi
sus gatvėje? pasirodžiusius su
plėšyti į skutus. O čia kaip tik 
toks laiki.s, kuomet visokios 
saugumo įstaigos maldauja au
tomobilistus važiuoti atsargiai, 
nedaugiau kaip 30 m. per valan
dą. netenka abejoti, 
oras prisidėjo'prie 
skaičiaus nelaimėse.

kad toks 
didesnio

■

■

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
f

Mes pasiųsinie j u s ų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit . savo užsakymus . tuo- 

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
mūsų gražų kalendorių dykai.

Jaus, 
gaus

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois /

Didelis ačiū Naujienoms
• - ■ ' ‘ s 1 . 4 :

. Naujienų Redakcijai ir .admi
nistracijai tariu labai labai di
delį ačių už kalėdinę dovaną, 
kuri man labai patinka*;

—J. Jokubynas

...

V : .
Jeigu

numeriu 
Moterų skyrius švęs savo gyva
vimo metines sukaktuves. Nuo 
savęs linkiu Moterų skyriaus 
vedėjoms ir bendradarbėms dar
buotis ir toliaUs Su tokia pat e- 
nergija, o 'ateitis tikrai bus švie
sesnė! x t ;•

Bendras frontas su 
popiežium...

Toronte išeinantis lietuvių 
komunistų laikraštis “L. B.” sa
vo pirmą puslapį papuošė su Po
piežinis paveikslu, pažymėda
mas, kad pastarasis leidžia sa
vo pasekėjams šudov—*■; 
frontą su komunistais,
kas nors butų išdrįsęs prana
šauti, k:,d komunistai puoš savo 
.■aikrašČių puslapius su Popie
žiaus paveikslu, tai toks žmO-< 
gus butų buvęs iškolįotas ptasr 
čiausiaįs žodžiais, kaip jau ne
kartą tas buvo padaryta. Matyt, 
mainosi laikai. Kaip atrodo, tai 
komunistai visiems pasirengę 
nlišileisti išskyrus socialistus. 
Prieš • socialistus tai jie piestu 
stoja ktip ir pirmiau. Štai, kad 
ir tame pačiame “L. B.” nume
ryje, yra įdėtas redakcinis 
straipsnelis, kuriame socialis
tams stačiai grasinama', jeigu, 
pastarieji palaikys ryšius šu 
sklokininkais, kuriuos komunis
tai vadina Trockistais.

Ištikrųjų, jeigu mes gyvehtu- 
me Sovietų Rusijoj, tai toks IMJ1N LzElK 1 
grasinimas butų ženklas, kad Vasarip-Fėb. 13 d. 1938 
mes turime susičiaupti/ jeigu SAKALŲ Svetainėje 

• £

l ACME-NAUJIENŲ Fotol

Garsusis mūviu aktorius 
Douglas Fairbąnks Sr. su 
savo žmona, buvusia Lady 
Asliley, kurie šiomis dieno
mis lankėsi Chicagoj, kely 
į Hollywood.

NAUJIENŲ
METINIS 

KONCERTAS

Jei ne Stukai . . .
Labai dažnai galima sulikti 

žmones,, kurie stebisi, hieko ne
žiną apie Lietuvą ar lietuvius. 
Kur gi, tokia nedidelė Šalis> sU 
taip negausia populiacija..-. Kiti 
dar pašiepia, girdi kad tik Vo
kietija a.r Lenkija* norėtą, tai 
joms užtektų tik išsižioti ir . . . 
Bet, matyti, kad tas kąsnis ne- 
taip jau lengvai apžiojamas. Ir 
taij hėžitirihL kaip Lietuvei ma
ža' ir kaip lietuvių nedaugio jų 
višUr rAsi. Ypač spurte be lietu
viu hė jbkis pasaulio kampelis 
heapsėiha.

Kada tai esu minėjus apie ke
letą Toronto lietuviu •- 
kų. Šį kartą noriu priminti tik 
apie p.p. Stukų tris sūnūs. Jie 
visi trys kt t. Annis4 Bill ir 
Frarik Stukai yra dar tik au
ganti jaunuoliai nUo 19-23 me
tų amžiaus,’ bet jie jau sutepėjo 
užkariauti Toronto ir visos ry
tų Kanados gyventojuose ge
riausią Simpatiją, kaipo Rugby 
lošėjai. Jų paveikslais dairiai 
puošiami Toronto laikraščiai. 
Neseniai, vidutinysis Dili buvo 
sužeistas kulnely; jam dar hė- 
spėjuš gerai šusveikti tapo su
žeistas vyriaiisis, Ahhis, kiek 
rimčiau ir turėjo ilgesniam lai
kui gulti ligoninėn, o čia. arti
nosi “dvikova’’ už Kanados pir
menybes., Rytai — Toronto “Ar- 
gonaUts”, turėjo perteįimti su 
vakarais \Vinmpego “Blue 13om- 
befs’V Tuomį Annis Vietą Už-

LIETUVOS-AMERIKOS

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

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

Siųskit money orde
ri arba čeki —

CW’

I

1H

60

< 1E 
*9 5 ,

90

60
59
40
30
10

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHIGAGO, ILL.
11     ' 1   i i ■ ■ iii-i ii  ................................

40
35
30



Tad, dar sykį išreiškiame mu 
sų širdingą padėką.

Duktė Estella
Sūnūs Vytautas
Vyras Augustinas Zilte

SPECIALUS

INTERNATIONAL

Šmotų

JUSTIN MACKIEWICH

ThisNihaT
was

TIKTAI Už

Setas
72 gabalus dėl 12

Su 6 Kanonais

DIRECTORY
finansinė

Jacqu.es Grandmesnil

Pažįstamas

Naujų 1938 Metų Sulaukus

Pirmieji
veikti

HOSPITAL

'Siunčiu kuponus.. Taipgi pinigais

Vardas

Adresas

Miestas Valstija

Tai buvo septintossu mokesčiais, prašomi apsimo Garsinkites “N-noseKupono Nr. *19 Sausio 5 d
Kunevičia, rašt

Loan In
Washing

with
per-

Avenue
5727.

auto- 
ir ji

sau- 
3834 
kuo
duos

Pirmoji suimta 
automobiliste 
gavo kalėjimą

Serga
4254 

tavern 
savaites

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

788,000 bedarbių 
Illinois valst.

PREZIDENTAS 
Standard Federal 
Savings and Loan 
Ass’n of Chicago

“Faun”
Design
Gražus

• LIGONINES— 
HOSPTTALS

Tu, Senoji 
Musų Motina 
Žemė

Reikalauja
Perskirų

t
Estelle Barstaitis nuo James

Barstaitis

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

Nors valandėlę vieną, bent 
kartą į metus reikia pagerbtį 
ir musų geriausią motiną-že-

Žvelgiant į musų motinos 
žemes istorijos lapus ateina 
mintis, kad jau yra sena mu
sų močiu tė-žemė, labai sena! 
Daug daug jau ta musų moti
na sulaukė naujų metų ir dar 
daug jų sulauks.

Štai, tu, musų brangi moti
na, ir vėl vienais metais pase- 
nėjusi... Bilijonus metų begy
vendama daug vargelių išvar-

, )O kiek 
skausmų,

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

k. Kuchinsko, iš
Florida, kuriame 

kad jis serga. Ausy- 
skaudulys ir turėsiąs 
operacijai.

Senas Petras.

• Gyvnašlė Bobbie Bennett 
27 (/m., motina 5 metų mergai
tės, netekusi darbo kabaretuo
se, bandė nusižudyti šokant ; 
upę nuo Wabash Avė; tilto 
Bet tai laiku pastebėjo polici
ja ir ją sulaikė.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1730 Sp. Halsted St., Cricago, III.
I Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš Šių 

setų, ai* dėžę

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti 
i* ‘ . z
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa 
kavinio išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš 
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Atsiųskit man
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE 

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA

ALFABETO 
TVARKOJE

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

DAILY
BUSINESS

Serga Viktoras 
Mazurkevičius

T0WN OF LAKE. — 
Viktoras Mazurkevičius 
South Ashland avenue, 
savininkas. Jau dvi 
laiko išbuvo daktaro priežiūro
je. Ligonis pamažu eina geryn 
ir netrukus vėl galės darbuo
tis savo įstaigoje.

Senas Petras.

setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si- 
nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau- 

kad dėžė

Friday’s rchcarsal will be at- 
tended by a groitp of enthusi- 
astic cįioristers, who Will be 
preparing to sing a t two af- 
fairs Sunday, thc 16th. The 
first appcarance will be at the 
Lithuanian Auditorium in the 
afteriioon, where a happy 
crowd will commeiporate the 
anniversary of Klaipėdos re
tu rn to Lithuania. This affair 
is being promoted by Consul 
Daužvardis. / ,

In the evcning Birutė will 
participate in thc program of 
the Chicago Lithuanian Sočie- 
ty’s Annual Concert. We will 
not be the only chorus on thc 
progpam, so lot that špirit bf 
fricndly competitjon pervade 
both us and our rivals, 
the result that both will 
form with excellence.

kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ai1 dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus, ir $1.75. '

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti 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-

Larg* S.rvlng Spoon 
■utt.rknlfo, Sugar Spooa

Victor, Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

■ 3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

gai, daug, iškentėjai 
tavo širdžiai buvo 
kada tavd tvariniui slenkant 
amžių amžiams, vienas kitą 
tik žudė, draskė ir pyko, šian
dieną jie ilsis tavo giliuose 
kapinynuose.

Nors gyvendama savo am
žių tokioj ^neapsakomai bai
sioj revoliucijoj, tu, motina- 
žemė, vilties visgi nenustojai.

Dabinaisi puošeisi kaip jau
na mergaitė rengeisi gyveni-

Kuchinskas Serga 
Floridoje

McKINLEY PARK. — Ma- 
rijona Kuchinskienė, 1858 W. 
Pershing Road, gavo laišką nuo 
savo vyro 
Jacksonville, 
praneša, 
je auga 
pasiduoti

Joe Grajauskas, who works 
at Sandara, is trying his best 
to rush our Elednor Platkaus- 
kas, bus John Jiishka -seems to 
have the inside track... Why 
don’t you bring him to the 
chorus, EI? . . . Florence JCor- 
sak is in New York ahd might 
remain if she can find employ- 
ment of her choice: -siriging-.. 
Joe Temas rodė the Street cars 
until 6 a- m. Christmas morn- 
ing, trying to find his way 
home from a party . . . Birutė 
was represented about 50% at

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

John Ėaraske, 36, su Martha 
Bukis, 33

Edward Chocholek, 22, su 
Helen Mankus, 21

Andrew Timick, 25, su Alyne 
Underwcod, 17

Stanley Potocki, 23, su Irene 
Sawicki, 25

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ............

RKZAMTNAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

SLA 36 kuopa laikys metini susirinkimą sausio 5 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Auditprijoj, 3133 S. Halsted St. Prašau 
pribūti visų narių, nes yra svarbių reikalų.

Jos. , Balchunas, rast.
SLA 22& kuopos metinis susirinkimas Įvyks trečiadienį, 

šio 5 dieną, 7:30 vai. vakare, J. Grigaičio svetainėj, 
W. Armitage avė. Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
pos valdyba išduos raportą. Bus Dr. A. Montvidas, 
raportą ir aiškins apie sveikatą. —Užr. rašt. Ben Aluzas.

12 Wardo Lietuvių Demokratų Organizacija šaukia svarbų su
sirinkimą, kuris Įvyks sausio 5 d., 8 vai. vak., John Yuš- 
kos svetainėj, 2417 W. 43 St.

Morning Star Kliubas laikys metinį susirinkimą sausio 6 die
ną, GrigaiČ.o svetainėj, 3804 Armitage avė., 8 vai. vakare. 
Draugai, malonėkite susirinkti visi, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti ir nesi vėluokite. —Rašt. Mike Chepul.

SLA 63 kuopos įvyks metinis susirinkimas 6 d. sausio, 7:30 v. 
vakare, Tuley Rarkp svetainėj, 90 St. ir St. Lawrence avė. 
Kuopos nariai kviečiami skaitlingai atsilankyti. Bus kalbė

lio jas adv. K. Gugis, kuris paaiškins apie Susivienijimo 
reikalus, taip pat bus daugelis kitų dalykų svarstoma.

P. Pivorunas, sekr.
Sausio mėn. 7 dieną 7:30 vai. vakaro Lietuvos Jaunimo Kultū

ros Ratelis laikys visuotiną narių susirinkimą Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Nariai yra prašomi visi atsilan
kyti, peš bus svarbių dalykų. —Sekr. Alfred’as J. Butkus. 

SLA 109 kuopa laikys metinį susirinkimą trečiadienį, sausio 5 
dieną, 7 vai. vak., W. Neffo s'vet., 2435 S. Leavitt St. Visi 
būtinai turite atsilankyti, nes turime labai svarbių reikalų. 
Nauja kuopos valdyba užims savo vietą ir bus senosios 
valdybos raportas, bus taipgi programas ir pasilinksmini
mas. —Kviečia valdyba. f

Lietuvių Namų i Savininkų Sąjunga laikys metinį susirinkimą 
trečiadienį, sausio 5 d., 7:30 v. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
8133 S. Halsted St. Visi malonėkit susirinkti, nes yra daug 
reikalų aptarti, o pasilikę 
kėti

Šios sidabro 
dabriniai daiktai 
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kupdnus. Jei norite 
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. z «

žmogų.
Tu, motina-žeme, dėl to 

tiek daug vargelių jau išken
tėjai, juo daugiau dabar busi 
pasiryžus dėl tos savo saujos 
gražiausios šeimos—dabarti
nio žmogaus! Dar kantriai tau 
priseis kentėti daug dar nah- 
jų metų —• amžių vis laimin
gesnių su lūkesčio ašaromis 
lauksi, bemokindama tuos sa
vo naujagimius kūdikius — 
žmones, tatai, kolei jie visai 
pasiliuosius nuo savo protė
vių žiauriųjų jausmų;

' — Juozas.

mui ir beieškodama savo šir 
džiai malonumo, vis tvėrei 
auklėjai vis naujos vis gėrės- 
neš .savo ateinančia^ šeimas 
kpl pagalios išauklėjai ir da
bartinį kūdikį

“Geri
Medžiotojai”

Antanas Cukrus, 732 West 
Cermak Road, ir Felix Gede- 
minas, 10001 Commercial avė., 
iš South Chicago, abu taver
nų savininkai ir geri draugai, 
pereitą savaitę, baigiantis sezo
nui, išvažiavo medžioti. Ištik- 
rųjų, turėjo “gerą liukę” su 
zuikiais. Išvažiuodami jie grei
čiausiai įsidėjo kišeniuosna po 
pasaga ar kiškio koją, kad pa
sisekė taip daug zuikių prišau- 
dyti. Senas Petras.

Chicagos lietuviai turi įstei
gę kelis desėtkus taupymo ii- 
paskolų įstaigų, čia žmonės ga
li saugiai taupyti savo atlieka
mus nuo kasdieninių išlaidų pi
nigus. O jei kuris nori pasi
statyti arba pirkti namą, tai 
šiose finansinėse Įstaigose ga
li pasiskolinti pinigų.

Tarpe tų finansinių įstaigų, 
randasi STANDARD FEDER
AL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CH1CAGO, 
2324 So. Leavitt St. šios sėk
mingos finansinės įstaigos Pre
zidentas. ir ofiso vedėjas yra 
žinomas finansierius p. Justin 
Mackiewich.

Jis prie šios įstaigos darbuz- 
jasi nuo pat jos įsikūrimo, h 
reikia pripažinti, kad jis šiai 
įstaigai darbuojasi su visu pa
sišventimu. Jis šiai įstaigai 
atiduoda visą savo žinojimą h 
gabumą. Kuomet tik nueisite 
į Standard Federal Savings and 
Loan ’Association of r Chicago. 
visuomet ten rasite p. Justin 
•Mackiewich. Jis šią . įstaigą taip 
prižiūri, kaip savo akį. Užtai, 
kaip matote “Naujienose”, ši 
Ištaigi užaugo virš dviejų mi- 
lionų dolerių.

Čia kiekvieno asmens pini
gai apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings and 
surance Corporation, 
ton, D. C. .

Pasitikėjimą ši 
įstaiga turi tarp žmonių kuo- 
did^iausĮ.

Reikia džiaugtis, kad tarpe 
lietuvių randasi tokių sėkmin
gų finansinių įstaigų.

Linkėtina Standard Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago dar didesnio pasi
sekimo. *

• Į Chicago' buvo atskridęs 
armijos bandomas didelis stra
tosferos lėktuvas, skiriamas 
skraidymams didelėse augštu- 
mose. Jis dalyvaus ir pabaigoj 
šio " mėnesio Chicagoj ruošia- 
noj aviacijos parodoj.

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. Ih GRYBAS
3267 S. Halsted St.

Tek Calumet 7937

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI J

Pirmadieny pradėjo 
teismą! ir prasidėjo pirmosios 
šių 'metų bylos.

Pirmas patekęs kalėjiman 
automobilistas buvo moteris, 
Mrs. Elsie Danick. Ji gavo pen
kias dienas kalėjimo už nęat- 
sargų važiavimą., ,

Pirmi šiemet išsiėmę vedybų 
laisniųs buvo bedarbiai Edward 
Aykroyd, 21 m. ir Grace Wil- 
kinson, 20 m. Jie tuojaus ir 
susituokė pas teisėją Jonės.

Pirmoji šiemet gavusi, per- 
skiras buvo Mrs. Renee Lun- 
ney, 26 m.. 1507 E. 64 St. Pir
mas perškiras laimėjęs vyras 
buvo John Klauser, 2031 Lin
coln Avė 
Klauserių vedybų sukaktuvės

Vieša Padėka
NORTH SIDE. — Nesuran

dame žodžių, kuriais galėtume 
atsic.ėkoti savo draugams ir 
pažįstamiems už suteiktą mums 
paramą laike musų didelio liū
desio, kai žiauri mirtis išrovė 
iš musų tarpo mylimą musų 
motinėlę ir draugę Kotryną Ži
lienę.

širdingai dėkojame Chicagos 
Liet. Dr-jai, Laidotuvių Di- Yra 
rektoriui J. Liulevičiui už taip.P08 
nuoširdų patarnavimą, taipgi 
dėkojame už gėlių vainikus ii 
visai taip skaitlingai miniai 
kuri sykiu mum padėjo paneš
ti tą liūdną valandą ir pasku
tinį syki atsisveikinti su mu
sų mylima motinėle ir drauge

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof \
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką t su 
karšta arbata, paša- 
tinsit slogas.
Mes parduodarti tik j 
.avemus. Ten if rei
kalaukit.
■ kitus miestus te- 
ernams orderius pa- 
iiunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų tabelį

Apskaitoma, kad Illinois val
stijoje šiuo laiku yra 788,000 
bedarbių.

Bedarbių cenzo žiniomis, Illi
nois valstijoj buvo 638,000 be
darbių, bet nuo to laiko, mano
ma, dar apie 150.000 darbinin
kų neteko darbo ir atsidūrė 
bedarbių eilėse.

tų bedarbių, bent 500,000 
reikalingi skubios pašei-

Vertė
$2-5°

R 6 G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKAL1O

Jus Galite Gąuti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

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

A magnificent gesture 
made ,by the Petrauskas 
when they presented Mr. By- 
anskas and Mr. Miller with a 
holidąy gift as a token of tlieir 
esteem and apprcciation. Too 
\infrcquently do our members 
remember the wonderful Mr. 
Byanskas is doings against 
great odds, and the šatisfaction 
of having 'done a good job 
as his only reward< Their ad- 
miration for Mr. Miller is al
so easy to understand. He is 
a fricndly person, our best re- 
/nilar tenor and a hard wor- 
ker...

CR ANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repnblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Srrpened 1 .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ..........v.........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

• \Villiam Ashton, 80 m. 
3304 Fuiton St., nusižudė iššok
damas per ketvirto augšto lan
gą Frankiin Blvd. ligoninėj 
3240 Franklin Blvd., kur jis bu 
vo gydomas.

Tiuo Appearatices on 
The ICdh!

Aukštos Rūšies—Visam Amžiui Garantuoti
-,.1 • ■ 1 ■ ■ ■

Jums patiks šie aukštos rųšieš 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. .

Ekstrą Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

H
 Puikus 3-jų ir 2-jų' ■'7__  J ■■ "7

šmotų ROGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už t Y
kiekvieną setą J
su 6 kuponais ***«»?**

Pasiūlymas!
Musę NAUJIENŲ SKAITtTOJAMS

Servizas 
Vienam 

k Žmogui

Overtones

• FOTOGRAFAS
CONRAD «

FOTOGRAFAS fSET
Studija įrengta pir- 
mos rųšies su moder- ■ jMMBĮ 
niškomis užlaidomis irnrcL&į 
Hollyvvood Šviesomis.
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
TpU ENG 58RR-5R40

• RESTAURANTAI
UhiversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

Pirmas šiemet suimtas 
mobilistas buvo moteris 
susilaukė kalėjimo už neatsar
gų ir perdaug greitą važiavi- 
ma. t.

Ji yra Mrs. Elsie Danick, 26 
m., 1730 N. La Šalie St., kuri 
buvo sugauta Naujų Metų ry
tą važiuojant 57xm. į vai. grei
tumu Lake Shore Drive. Už tą 
ji gavo 5 dienas kalėjimo ir 
negalės naudoti automobilį per 
du mėnesius.

Per Naujų Metų šventes bu
vo areštuoti 76 automobilistai, 
arba 23 mažiau, negu buvo 
areštuota per Kalėdų šventes.

*<•

Jacqu.es


CLASSIFIED ADSj Iš Draugijų Veikimo į

Northsai

West

Halsted St.

dist

RADIO SERVICE

VAKARAS

SmilgisBronislava
BRA2IAI IŠSIUVINĖTOS MONOGRAMOS

Suimti užmušėjai

Ward

No. 1665

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardš

Adresas
1110

mo 
vie

$6.00
5.75 
6.00 
6.00
5.00

PAGARSINKIT 
SAVO BARBENUS

“Turi Laikytis 
Įstatų, Ne Viską 
Gali Išpildyti”

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

Daug kūdikių 
serga kautės 
ligoninėje

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate lor Sale
N amai-Žemė Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SLA 55 Kuopa 
Rengiasi 20 Metų 
Jubiliejui ,

vagy- 
žemo 
visus 
2.835

COAL 
Anglys

Northsidės “Seniai” 
Apsnūdę, Bet Veikia
Jaunuoliai

“Pažinkime 
Chicago”

Iš Joniškiečių Lab
darybės ir Kultūros 
Kliubo Veikimo

alphabei'
No. 1665

“Nepąpiasti” Nauji 
Metai Oak 
Foreste

SLA reikalai įdomiam SLA
260 kuopos mitinge

Trejų Melų Mirties 
i Sukaktuvės

šiuo pašau
ti. 1935 m 
6 d., 8 vai

TAUPYMAI, ] 
VIMAI, PASK

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
grosernę su namui namą arba f ur
mų.. 3403 So. Wallace St,

Penktadieny, 
“Už kulisų 
peticijose 
moderninėje šokių 
Susirinkti 2:30 ' 
645 N. Clark St.

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

REIKALINGA patyrusi MOTERIS 
skudurams sortuoti.

Lev. Paper aud Metai Co.
1840 W. North Avė.

nuolatinis
BERGER BROS, 2248 West

• Pernai automobilių 
stės pasiekė nepaprastai 
laipsnio Chicago j e. Per 
metus buvo pavogti tik 
automobiliai. *

suaugusi MOTE- 
prie namų darbo

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

1739 50. HALSTED STREET '

Joniškiečių L. ir K. Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, sausio-Jan. 9 dieną, 
1938, p. J. Juškos (Hollywood) 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 1:30 vai. po1 pietų. Bus 
išduotas raportas komisijos 
patikrinimo Kliubo knygų, ar
ba finansinio stovio.

sausio 7 d— 
Apsilankymas re
ktorių centre ii 

okyklp j e 
popiet

NAŠLĖ moteris priversta parduo
ti arba mainyti aut mažesnio, 4 fia- 
tų mūrinį namą labai geroj apylin
kėj.

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

Z. S. M1CKEVICE ARD CO.
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800 ?

tainėje, 3800 W. Armitage avė. 
Suvaidins muzikalį veikaliu- 
ką ) “Raudonas Parasolis” ir 
triip jau pateiks kitokių pro
gramų gabalėlių — dairių, šo
kių ir tt. Pradžia 7 vai. vaka
re, įžanga tik 30 centų. Po 
programo šokiai prie Andy 
Narbuto ' orkestras ir vaišės. 
Reikia tikėti, kad northsaidie- 
ęiai ir šį kartą riepasididžiuos 
atsilankyti pas “Bijūnėlį’’ ir 
sykiu pasilinksmins ir jau
nuoliams suteiks moralę ir 
materialę paramą, kad tuomi 
duoti galimybės “Bijūnėliui” 
ir toliaus darbuotis ir lavin
tis. —Draugas

SCREENINGS (Indiana) 
PIRKIT DABAR!!

KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

REIKALINGA patyrus MOTERIS 
skudurams skirstyti 
darbas. J 
Lake Street.

TAVERNAS PARDAVIMUI prie
šais didžiųjų vartų į stock yardas 
Labai pigiai pigiam pardavimui — 
naminiai vargai.

Boulevard 8775

Persiskyrė sti 
liu sausio 11 
Rytoj, sausio 
ryto už velionės Bronisla- 
vos sielą bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos šv. 
Gabrieliaus parapijos baž
nyčioje, 4500 S. Wallace

Furniturė & Fixtures 
' Ką kandai-{taisai

Pastaromis dienomis kauntės 
ligoninėje mirė 7 kūdikiai ir per 
3.0 kūdikių susirgo viduriavimo 
apidemijoj.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bundesen tikrina, kad jokios 
kūdikių epidemijos kautės ligo
ninėj nesą ir kad kūdikių su
sirgimai nieko bendro neturį su 
pasireiškusią kitoj ligoninėj vi
duriavimo epidemija,.

Pasak l)r. Bundesen susirgi
mų tarp naujagimių kūdikių, 
kurių kauntės ligoninėj gimsta 
iki 300 į mėnesį, nebuvę. Visi 
susirgę kūdikiai buvę atvežti iš 
narnų ar kitų ligoninių ir jie 
sirgę paeinančiomis dėl oro li
gomis —A pk učių uždegimu ir 
viduriavimu.

PATTERN 1665
Monogramas galima išsiūti ant baltinių ir 

knelių. Galima Vartoti baltus arba spalvotus siutus.

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .......
MINE RUN
EGG ...........
NUT ........b

Mums. Uvąrg£ams-lietuviams 
baigų nt senuos.uš me>us, gr. 
31 d., p4a J. Maekevičįenė, 
žmona p. Justino Mackevičiaus, 
su sūnumi Justinu atvažiavo 
mus pasveikinti... Naujais /Me
tais. Ir, 'pagalvok, skaitytojau, 
p. Mackevičienė ir sudus dirbo 
prieglaudoje sunkiai' per tris 
valandas, kol virš siuitą lietu
vių senelių ir invalidų apdova
nojo, kiekvienam įteikdami po 
dolerį. Jie neaplenkė nei vieno. 
Apėjo visas ligonines. Mes, ku
rie galime vaikščioti, susirinko
me į valgomąjį kambarį. Ten 
mums įteikė po voką su doleri-

MARQUETTE RADIO
. SERVICE

AL Enzulis
5610 So. Maplevvood Avė.

Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas viępieuis 
metams. Tel. Hemlock 2343

NORTH SIDE 
diečiai per laikus yra žinomi 
kaipo išeigųs ir vaišingi žmo-, 
nes: mėgstą sueigas, pasilink
sminimus, parengimus, drau
giškumą. Gaila, kad sumažė- 
jus organizacijų skaičiui, ir 
toms pačioms, kurios dar gy
vuoja, aptingus veikime —- 
mažiau įvyksta parengimų bei 
sueigų pasilinksminimo tiks
lais.

Bijūnėlis” Rengia Savo Va 
karą — Ruošiasi Aplankyti 

Oak Forestą.

PARDAVIMUI 40 KAMBARIŲ 
ruimingauze -*■ benda $60.00—5 me
tų lysas — $1200 cagh—5 mėnesių 
dykai renda, jei paimtas tuojaus.

1515 Madison St.

ILLINOIS EGG ......................... $6.85
STOKER GOAL  L- ....... 5.50 
MULCAHY COAL CO.

4028 WENTWORTH AVĖ, , 
Boulevard 4028.

PAŠAUKIT MUS TUOJ Ali

CANAL 8500
Musų apgarsiuiniM kalno* 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodama rerą nuo
laidą. * ~

Trečiadieny, sausio 5 
Lankymas automobilių 
rikto. Susirinkti 2:30 1 
piet, 2220 Sę/Michigan Avė.

Ketvirtadieny, sausio 6 d—— 
“Ispanija dailėje”. Susipažini
mas su Ispanijos dailininkais 
ir Ispanijos istorija dailėje. 
Susirinkti 2:30 vai. popiet 
Dailės Institute.

WEST PULLMAN. — Sekan
tį sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Bimbos svetainėje, 635 W. 115 
St., įvyks SLA 55 kuopos me
tinis susirinkimas. Susirinki
me bus išduota metinis rapor
tas, bus renkama darbininkai 
busiančiam kuopos 20 metų ju
biliejaus vakarui, kuris įvyks 
sausio 23 d., Lietuvių parapijos 
svetainėje. Bus kalbėtojas. Taip 
pat bus svarstoma ir kiti svar
bus reikalai. Visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite pa
skirtu ląiku.

J. Tamašauskas, Raštin.

Tik pamąštykit, kiek nelai
mingu lietuviu- širdžių dabar p. 
Mackevičiene užkariavo. Links
mą ir graudu yra žiūrėti kaip 
po gerosios viešnios išvt Žilvi
no .seneliai kalbėjosi ■ apie ją. 
Daugelis net prie savo lovos 
klaupėsi ir kalbėjo ' maldą už 
jos sveikatą.. 1

Brangi p. Mackevičienė, nors 
mes vargšai' negalime , niekuo 
jamstai i tsilyginti už tamstos 
užuojautą ir duosniimą, bet lin
kime, kad rorš sveikata tams
ios butų stipri ir podraug lin
kime visai itamstos šeimai link* 
smų, laimingų ir pelningų 1938 
metų. . .-j.

Varde' visų šios prieglaudos 
rietuvių, tariu širdingiausi ačiū 
visai tamstos šeimynai.

Jonas Rusteika, Inst
52, Oak Forest, J1L

PARDA- 
RAUDOS 
3 ir Lie

tuvos Spulkos—galite' taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

Urba Flower Shoppe 
Cfelėš Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue 

, Phone LAFAYETTE 5800

REIKALINGA patyrusio gėralų 
seilsmano tavernuose pardavinėti— 
proga persidaryti daug pinigų —■ 
didžiausi biznio namai Chicagoje, 
turintys visus destiliacijos ryšius. 
OLD GOLD DISTRIBUTORS, Ine.

2241-2255 So. Pulaski Road, 
Chicago.

MERGINA; 18-25; lengvas namų 
darbas; northwest side; būti į ar 
eiti; Haymarket 4451 tarp 7 ir S> 
vakare. . ,-z r -/ 1 , - ’■ •

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
RIUS 1937, visokio didžio su Cob 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storu 
Likėerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius „ ir ic« 
baksi us. CaAh arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi 
te kitur. “"'l ‘

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

ŲALumet 5269.

REIKALINGA VEITERKA į res 
tauraną,— gyvenimas ant vietos.

3740 So

/ (ACME-NAUJIENŲ Foto] 
KALTINA JOS ADMINIS- 
TRACIJĄ.—Meras Doris W. 
Bradway iš Wild!wobd’, N. J., 
vienintėlė moteris meras 
New Jersey 'valstijoj, kurios 
administraciją / tyrinėjo legi-\ 
slatur^s komitetas ir rado ją 
visai įugedušįą. Jos adminis
tracijoj yra įsigalėjusi ko
rupcija, kyšiai ir visokios 
suktybės, nuo kurių skau
džiai kenčia ; visi to miesto 
gyventojai. Todėl reikalau
jama ją ir visą miesto val
džią apkaitinti.

WPA ruošiami turai arti 
mesniam pažinimui' Chicagos 
šią savaitę įvyks šiose vietose:

Antradieny,, sausio 4 d.— 
“Militaririįs gyvenimas Ghica- 
goję”. Lankymas Illinois mili 
ei jos stovyklos..;; Susirinkti £ 
vai. vak., Armory, 2^53 
Madison St.

Gruodžio 10 d. buvo plėšiko 
peršauta Windsor teatro, 1225 
N. Clark St., kasierės pavaduo
toja Jean Riley. žaizda iš į>n> 
džių neišrodė pavojinga, bet ji 
vistiek neatsigavo ir pabaigoj' 
pereitų metų mirė.

Dabar liko suimti trys jau
nuoliai, kurie prisipi žino prie to 
Cęatro plėšimo ir kasierės nušo
vimo. Suimti Arthur La Frana, 
2'4 m., 2621 Cortland-St., Alfred 
Davis, 23 m., 1349 N. Bell Avė 
ir Richard J^eabody, 25 m., 
1423 Bertau Avė. Jų prisipažiT 
nimu, Davis it Peabody pasiliko 
automobily, kuomet La Fmia 
vienas nuėjo apiplėšti teatrą, 
peršovė kasierę ir atėmė iš jos

PARSIDUODA TAVERNAS tarpe 
dirbtuvių —*• vieta išdirbta per 18 
metų Labai pigiai.

611 West 59th St.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki. 
1 pppiet ir nuo 4 Iki 7;30 

vai. vakaro.
Tel 'CANAL 8500

BUČERNĖ ir GROSERNĖ parda 
vintui. Turi būti ’p&rduOta šią savai
tę — Matykite savininką. > 

2526 West 39th Place

Sausio 8 dieną, ateinančio 
šeštadienio vakare, “Bijūnė
lis” vėl rengia smagų pramo
gų vakarėlį J. Grigaičio sve-

REIKALINGA
RIS ar mergina 
Kambątys ir valgis ant vietos 
nėra skalbimo.

4422 So. Artesian Avė.

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-r-vaka- 
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė., 

Chicagos didžiausia kailių pirklys.

Penktadieny, sausio 7 d.— 
“Meksikiečių gyvenimas ir, 
kultūra”. Lankymas meksi
kiečių kolonijos Hull House 
apielinkėje su jų bažnyčio
mis, kliubais, restoranais ir 
sankrovomis. Susirinkti 8 vai, 
vak., Hull House, 800 Soutli 
Halsted St.

šeštadieny, sausio 8 d.— 
“Chicagos Darbo Federacija”. 
Lankymas didžiausio Chica* 
gos darbininkų unijų centro 
ir WCFL radio stoties. Susi
rinkti 2:30 vai. popiet, 20 auk
šte Furniturė Mart, 666 Lake 
Shore Drive.

Dalyvavimas šiuose turuose 
yra nemokamas.

TAVERNAS turi būt parduotas 
Šią savaitę — prie dirbtuvių. Priei
nama kainą.

4342 So. Ashland Avė.

OAK FOREST, III. — Ger
biami dienraščio “Naujienų” 
skaitytojai, me$, šios prieglau
dos lietuviai, šiuomi norim 
tamstoms pr šigirti, kad, kaip 
Mitą prieglauda' gyvuoja, dar 
mes nebuvom^ matę tokių Nau
jų Metų kaip''Šįmet, Tik paklau-

... i 1 ■.: i •. ■

PARSIDUODA TAVERNAS — 
pilnai įrengtas — geroj vietoj — 
biznis gerai išdirbtas. Priežastį pa
tirsite vietota. Richmond Itin, 2919 
West 39tK St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
dernas 35 pėdų baras — gera 
ta. Partneriai nesutinka, turi 
parduota prieinamai.

1219 West Madison St. 
Haymarket 8368.'

MERGINA; 25-30; bendram na 
mų darbui; virimas; nėra skalbimo 
savas kambarys, maudynė; $10; 

Fairfax 3362.

Tavernas ir lunchruimis 
pardavimui, priežastis — Ii ga. Aš 
esu našlė -r- negaliu prižiūrėti biz
nio viena.
1834 W. Pershing Rd. ar 39th St.

Prašome visus: gimi
nes, draugus ir pažįsta
mus ateiti į bažnyčią į 
pamaldas.

‘Nariai neužsimokėję duoklių 
už 1937 m., privalo užsimokė
ti, nes neužsimokėję bus su
spenduoti.

Prašoma visų narių pribūti 
ir atsivesti nors po vieną nau
ją narį.

B. Vaitekūnas, rašt.

Nuliūdę
Vyras ir Giminės

Kartu mirė
Du senukai :iš Oak Park kas- 

die, tankiai tiA) pačiu trauki
niu važinėdavo dirbti vidur- 
miesty. Kartu jie ir gryšdavo. 
Betgi jie niekad nesusitiko^ir 
vienas kito nepažino. Susitikti 
jiems teko tik mirty. Vienas 
jų, Barton įLittlė, 69 mį stai
giai mirė Lake-Morgan eleva
toriaus stoty,' o kitas, Jacob 
Bos, 53 m. lygiai tuo pačiu lai
ku mir.ė State-Van Ęūreh sto
ty. Abu mirė laukiant traitki- 

važiuoti"riairio.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

. ■ ..... . ............................... ... ..... .............. mn,

PARDAVIMUI TAVERNAS su vi
sais įrengimais ąnt gero gatveka- 
rių mainymos kampo. Geras biznis' 
priežastis pardavimo turiu kitą biz
nį užmiestyje. . '• /

5842-44 So. Kedzie Avė.

I hVFIKKL U I Elniu Visas Pasaulio 
Dalis.

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

NORTH SIDĖS SLA 226 kp. 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 5, 8 vai. vakare, Grigai
čio svetainėj; 3806 W. Armi
tage Avė.

Šis susirinkimas bus įdomus.. 
Dalyvaus svečias, SLA Centro 
Iždininkas, p. K. P. Gugis. Jisl 
pasakys ir prakalbą susirinku
siems šios kuopos nariams. Ta
tai kuopos nariai nepamirški
te būti šiame susirinkime.

—K. Č.

Help VVanted—Male
Darbininkų Keiktu

10 SEILSMONAI
Amžiaus 30-50 skubus lengvi par

davimai^—žinios Nuteikiamos — pui 
kios pajamos. Tikra proga gy
viems tyrams. Kreiptis. ' *

SALES MANĄGER, Suite 500p
,. 1116 .South . Michigan....... <t,

MARQUETTB PARK,— SLA ' 
260-ta kuopa sausio 3. d. laikė 
savo pirmą šių metų susirinki
mą. Po tam tikrų mitingo for- ' 
mališkumų senoji kuopos val
dyba išdavė raportus iš 1937 
m. > Paaiškėjo, kad kuopos sek- 
ietoi?ių knygų ir visos kuopos 
tvarka ' yra pilnai gera. Visa 
kuopos valdyba, visi komitetai 
tikrai parodė savo nuosaikų ir 
širdingą darbą kuopos labili 
1937 m. , ■

Toliaus paaiškėjo, kad kuopa 
turi gert m stovyj 91 narį ir 4 
vaikų skyriuj. Kuopos ižde ran
dasi $240. Kuopos susirinkimai 
per visus metus buvo, lankomi 
narių gana skaitlingai ir susi
rinkimuose nariai gyvai domė
josi kaip SLA, taip ir kuopos 
reikalais. Kuopa priklauso prie 
SLA 6-to Apskričio ir1' Chicagos 
Lietuvių Kongreso skyriaus. 
Priėmus raportus, prisaikyta 
kuopos nauja valdyba 1938 m.

I

Pakviesta kalbėti Pild. Komi
teto narė E. MikužiuteK Ji sa
vo nuosaikioj gn žioj kalboj nu
rodė kuopai Pild. Tarybos dar
buotę, pabrėždama tą faktą, 
kad Pild. Taryba nevisuomet 
gali išpildyti kuopų ir narių rei
kalavimus, nes Pild. Taryba tu
ri k ikylis SLA konstitucijos 
lėsnių ir patvarkymų ir todėl 
yriuose atsitikimuose kuopų rei
kalavimai nebūna išpildyti.

Dr. A. Montvidas vaizdingai 
nupiešė SLA praeitį, blogus in- 
ves'tmentus, ragindamas naiius 
lyva'i §ekti SLA reikalus ir tuo 
x čiu laiku ugdyti SLA., kaipo 
v’eną iš lietuviškų didžiausių 
frąternalių organizacijų. Abie- 
jų. kąftLtoą Raibas draugai pri
ėmė nuoširdžiais aplodismen
tais. Ačiū jiems!

Po mitingo draugai linksmi
nosi iki vėlyvam laikui užkr n- 
.ižiais, gėrimais, šokiais ir dai
nomis, pasižadėdami dar dau
ginus veikti SLA labui 1938 m.

K. Liutkus, koresp.

PARDAVIMUI mažai vartotas 
General Motors Trokas tinkantis 
moving iv coal bizniui.

3600 So. Emerald Avė. 2 fl.

Viena gal iš veikliausių ir 
gyviausių paliko jaunuolių or
ganizacija “Bijūnėlis”, ši lai
kas nuo laiko vįs surengia vie
nokią ar kitokią pramogą, 
kaip savo šeimynij taip ir vie
tinių gyventojų, patenkini
mui.

Gruodžio 26 Kalėdų antrą 
dieną įvyko mažiukas “siu 
riim-burum”, popiečio laiku, 
tuojau po pamokos. Susirinko 
“mainės” ir “papeš”, atsineš
dami, pagal susitarimą įvai
rios užkandžių mantos. Bežiū
rint tapo parengti stalai ap
dėti įvairiais dalykais ir kaip 
jaunieji dainininkai, taip ir 
suaugusieji pakviesta prie vai
šių. J. Grigaičio mažoji “audi
torija” buvo beveik pilna. La* 
bai buvo malonu matyti visut 
sykiu vaišinantis. Vėliau jau
nieji persikėlę į didžiąją sve
tainę žaidė ir šoko, o suau
gusieji tarpe savęs šnekučia
vosi ir planavo apie tolimesnę 
“Bijūnėlio” darbuotę. Pasita
rus su mokytoja Onuku Ske- 
veriute nutarta, kad sausio 23 
dieną . padaryti vizitą į Oak 
Forešt prieglaudą pas lietu
vius senelius ir suteikti jiems 
keletą linksmesnių valandėlių 
jiems padainuojant bei pašo
kant. Gaila, kad “Bijūnėlis” 
nebūdamas turtingu finansiš
kai negalės geneliam pateikti 
vaišių, bei kitaip sušelpti. Bu
tų malonu, kad atsirastų or
ganizacija, kuri sykiu galėtų 
tuom prisidėti.

Help Waiited—Female
________DarbininkiŲ Reikia

MERGINA 25—30, visa priežiūra, 
referencas — savaš kambarys — 
geri narnai — mokestis. Greene, 
1410 Argyle, Sunnyside 2604.

Miscellaneous
(vairus

Tel. Victory 4965 
STOGJNENGYSTt

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Financial
Fihahsai-Paskoloe
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Seniai Alinėse, Jauni — Viešbučiuose
18 KOLIONUA. —- Naujų Stella Staškiutė* (seserys) su 

Metų išvakarėse mėginau pa- palydovais Juozu Adomaičiu 
tirti, kokių metų laukia musų ir Petru Adams apie 5 yala < 
tavernų savininkai ir kiek jie dą ryto grįžo Adomaičio aiftu 

prie Sta- 
W. 18th 

mašinoje, 
nežinomi 
revolve-

t f ’ ‘ ‘
(galima aiškiai matyti. Nume-gaus naują konstituciją. Tie, “BĮadder” zy tulžies. Blogiau- EClkžllžlU
riai turi būti nemažiau trijų kurių aplikacijos jau yra pri- sja> pavojingiausia tai yra 7 ,

. . „ vadinama ja didesnių
colių. Uždangalai awnings-ir- atvykti priėmimui, Siame su- Norway Rat—Norvegų žiurkė-'almi 
gi turi būti numeriuoti. Kas sirinkime dar reikės išrinkti Sveikatos departamentas tu-i 

i20 pėdų (nuo durų iki durų) komitetus bei' komisijas, nes rj rekordus kur yra daugiau-' Mipq
[turi turėti savo numerį. Tie, priešmetiniame susirinkimo šiai- rasta skylių ir daugiau-1
kurie nežino kokį numerį už- nesuspėta. Viši Aariai privalo Rjai nuodų sudėta. Jeigu po
sidėli, gali atsiklausti: Bureau būti šiame mėtiniame susirin- tuo antrašu suserga kas nors

. v . . .. 7 . . . i nas kitamiš znionių ir randasi simpto-! 
mų, kad liga paeina nuo žiur
kių, tai sveikatos departamen- 

' Ponas Antahas Gudas sun- tas kuoveikiausiai !

colių aukščio. Bizniams — 6 duotos yra ypatingai prašomi geltona žiurke

Rado negyvą 
redaktorių

Ralph W.. Thompson Jr., 31 
m., redaktorius National Safe- 
ly Council leidžiamo žurnalo 

,u’i Public Safety, buvo rastas ne- 
i gyvas ant krovimo platformos 
elej užpakaly 79 W. Lake S t. 
Jo galva buvo suskaldyta. Dar 
nenusčt.tyta, ar jis žuvo kokia-

i Miesto tarybos komitetui, ku- 
! ris svarstd patiektąjį miesto 
biudžetą, buvo paduoti du vie-j 

priešti raują reikala-kime.of Maps and Platės, kambarys 
410, City Hali.

Miestas neduoda ir neužde
da numerių, tą turi pats žmo-

vimai.
Kuomet

$

Serga viena grupe pareika-f?

| iš baliaus ir sustojo 
škiučių namų, 1019 
gatvėj. Kalbėjosi 
Tuo momentu du 
vyrai, apsiginklavę 
riais, išvarė visus keturis iš 
automobilio ir pakamantinė- 
ję, visus keturis pasiėmė su 
savim Marę Staškiutę, pareik- 
šdami, kad jie vežasi ją išža- 

[ ginimui. Kiek pavažiavus Ma
rė Staškiutė pradėjo spiegti.i 
Ji pamatė, kad jos morenai 
pradėjo baidytis. Ji dar dau
giau spiegė ir morenai suma
žino greitį mašinos. Marė pa
sinaudodama proga šoko iš 
mašinos ir pabėgo. Maxwell 
policija piktadarių ieško.

tikisi svečių sulauktuvėms.
Apie 10 valandą vakare ap- 

skaičių aludžių. 
su savininkais, 

liet jie negalėjo pasakyti 
ko konkrečiu, nežinojo 
jie /turės svečių, mat, 
mus ne “Downtounas” ir 
tos nėra registruojamos, 
negalėjo suprasti ir vis 
nenorėjo kalbėti.

Artinantis 12 valandai nak
ties “biznis” kiek pagerėjo ir 
nors pas mus “tavernų” yra 
užtektinas skaitlius, visos da
rė gerą “biznį”. Kostumcriai 
d a ugi a usi a i pagy ve n į
nes. Pastebėtina, - kad 
nio mažai kur matėsi, 
mas nėra pratęs tai 
mes. Manau, kad jis-jaunimas 
buvo į “downtown” 
Kiti jaunuoliai turėjo savo pa-DuTŲ? 
res viešbučiuose. Visos “taver-Į T . 
uos” buvo atdaros iki anksty
vo ryto.

Lietuvaitė Gerų 
Plaučių Ištrasdino 
Du Užpuolikus

Tūlas amerikonų laikraštis ti nubaustas 
talpina šitokį aprašymą ir pa- pabaudos kas mėnesis kol ne
veiksią. Marės ir Stellos Staš- uždės numerio. Numeriai turi reikės mokėti 
kiučių ir Juozo Adomaičio.1 būti pridėti prie įeinamų du- kestį. Draugija yra bepartinė, imti, 
Aprašymas sekamas: Marė ir rų, aiškioje vietoje, kad butų laisva, šiame susirinkime visi išmeta laukan. Žiurkė neturi

ėjau gerą 
Kalbėjausi 
liet jie nie

ki ek 
pas 
vic-

zmo-
jauni-
Jauni-

p kaip ■ Ar jyg Turite
«tinimas -»T ■ . .
išvykęs.l Numeri Ant Savo

tai pridekite. K i-

skubinasi Javo kiek galima labiausia su- me nos nelaimingame atsitiki* 
gus atlikti. Vertėtų žmonėms kiai susirgo. Randasi namuo- teikti reikalingą pagalbą. Kuo mažinti miesto išlaidas, >tfi po- mę, ar jjs buv0 nužudytas.

gali likviduoti,licistai, Ugniagesiai ir kai ku-l 
epidemiją kilusią nuo žiurkių? rie kiti miesto darbininkai pa-| Raigęs jis buvo Northyestem

Kidnapinti”
I > '

Pp. Juozas ir Teresė Kikai 
(ir vėl buvo “kidnapinti” į 
1 caro Naujiems Metams ir sve
čiavosi per dvi dienas. Sve
čiavosi pas pp. Mozerius. Iš 
namų, 644 W. 18 gatvės, dai- daug dirbti, tai kiti miesto dar
bai “makabiliu” buvo -išvežti, bininkai, turį politinius darbus, 
ir vėl parvežti, po dviejų die-1 visai nieko nedirba, bet ima 

aukštas algas. Unija prižadėjo 
patiekti konkrečių Įrodymų ir 
dagi įvardyti nedirbančius as
menis, bet kartu nurodė, kad 
pats komitetas galėtų lengvai 
ti i sužinoti, jei jam tas dalykas 
nors kiek rūpėtų.

apsižiūrėti, nes man gerai yra se, 1816 So. Ruble st., užlaiko greičiausiai gali likviduoti, licistai, Ugniagesiai ir kai ku-l 
žinoma, kad daugelis žmonių grosernę, bot pareigų eiti ne- ' , 
visai net nežino, kad jų namas gali. Duktė veda tėvo biznį. a
—gyvenimo vieta nėra nume- Linkiu greito pasveikimo, 
riuotąs. Tai atlikus bus dve- e v
jopa nauda: 1) nereikės mo- Virs 900 ZRlOniŲ 
kėli pabaudą. 2) Paštas ir te- Chicfl'g'OJė j ;
legramų ofisai turės, prista- ( 
tyti jums adresuotus siunti-Į. 
nius. Numerio nesant, piekas Ąr j^s ^įppte, kad 
už nepristatymą siuntinių ne
atsako, o kartais yra gana
svarių siuntinių bei laiškų. , laiko daugiau kaip 900 žmo-

Clrica- 
gos Sveikatos Departamentas 
su pagalba Dėd$s Šamo už-

nių, kurie eina iš vieno kiemo 
į kitą per visą Chicagą ir 
kiekvieną “ėlą”—alley ieško
dami žiurkių. Radę skyles— 
plyšius deda nuodus žiurkėms 
Nuodai susideda iš “Red 
Squil” -sūrio bei žuvies; mil
tų—žalių bei kruopų — žalių, 

vai. po pietų, Apvcizdos Die- j Apvynioti į popicrėles. Į kiek-

Jei norite priklausyti 
prie geros draugijos

Dabar yra paskutinė proga 
prisirašyti prie “Draugystė 
Susivienijimas Brolių ir Se
serų Lietuvių’’. Ateinantį sek
madienį, sausio 9-tą dieną, 1

limo.

reikalavo pakelti algas bendroj universitetą, 
somoj $5,225,009 j metus.

Miesto drrbininkų unija, kuri’ Policija vidurmiesty areš-
į Ci- priklauso prie CIO gi sukėlė ne- tavo 50 automobilistų, kurie 

mažą sąjūdį, kada ji viešai ai>'neturėjo šių metų laisnių. 
kaltino, kad kuomet vieni mies-' 
to darbin'nka'i yra verčiami per-

—“Bynsas’'

Tess

taip galite būti nubausti $10. vo parapijos mokyklos kam-j vieną žiurkės skylę dedama j 
Pagal pravestą įstatymą 1931 bariuose įvyksta metinis su- nemažiau kaip du prirengti 
metais, kiekvienas namas pri- sirinkimas ir čia bus galima nuodai, šie nuodai nekenkia 
valo būti numeruotas ir jeigu įstoti be įstojimo mokesties,1 niekam kitam, kaip tik žiur- 
savininkas tokio numerio ne- kaip vyrams taip moterims kėnis. Žiurkės dvesia urve, ją 
uždeda į 30 dienų, tas gali bu- nuo 18 iki 48 metų amžiaus, suparaližuoja ir ji daugiau ne

sumokėti $5-00 Nuo šio susirinkimo įeina ga- išeina iš savo urvo. Žmogus, 
lion naujoji konstitucija ir jau šuo, katė nuodų nevalgo, bet 

įstojimo mo- jeigu per klaidą papuola pa
tai tik kiek suserga —

Elektrikininkai 
streikuoja

Elektros konstrukcijos dar

Seserys ieško 
perskirų 
nuo broliu

Dvi seselrys Fern ir
Žemei, kurios 1936 m. ištekė
jo už brolių Morris ir Harry 

b Melnik, dabar pareikalavo per
skirų nuo savo vyrų. Jos abi 

įkartu dirbo Melnikų sankrovoj bas prie viešųjų darbų ir sa-j 
ir viena birž. 2 d., o kita lic-j nitarini-o distrikto statomos 
pos 31 d., 1936 ištekėjo. Bet į srutų ųaikinimo dirbtuves piet- 
abi vyrus pametė vieną ir tą, vakarinėj miesto daly apsisto- 
pačią dieną ir dabar vieną ir, jo sustreikavus 25 elektrikinin- 
tą pač’ą dieną i/žvedė perskirų (kams. Streikas liko paskelbtas 
bylas. Gyvena gi abi irgi kar-j unijai nenorint pripažinti si?b-' 
tu. kontraktorių.

Vasario 13 Į

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

[ ACME.NAUJlhlM Ų Koto I

I ACME-NAUJIENŲ Foto] AUJ1J1.1N Ų Foto]

KUR PATAIKĖ JAPONŲ BOMBA. — Jungt. Valsti
jų kanuolinio laivo Panay denyje Japonijos lėktuvų 
bombų pramušta skylė. Laivas paskendo Yangtzc upėj, 
už 30 m. nuo Nanking.

[ ACME-NAUJIENŲ FotoJ

SUIMTA JAPONIJOS DI

DŽIŪNĖ. — Baronessa Shi- 

zuc Ishimoto, kuri liko su
imta Japonijoje neva dėl 
komunistinio sąmokslo prieš
valdžią, bet veikiausia už 
nepalankumą Japonijos go*- 
džių militaristų pradėtam 
Chinijoje karui.

PASIDARĖ PLANETARIU
MĄ. — Frank D. Korgosz iš 
Springfield, Mass., technikas 
vietos gamtos muzėjuje, sū
nūs neturtingo lenko anglia
kasio, po trijų metų darbo 
pats pasigamino planetariu
mą, kokį gali naudoti nedi
deli muzėjai. Planetariumas 
jam kainavo $12,000, kuo
met iš .užsienio importuoja
mieji kainuoja per $100,000.

IACME-NAUJIENŲ Foto]
■ w

ANGLAS PADEDA JA
PONAMS. — Trcbich Lin
coln, buvęs Anglijos parla
mento narys, paskiau vir
tęs dideliu Anglijos prieši
ninku, prieš kiek laiko pa
tapęs buddhistų vienuoliu, 
dabar vykstąs į Tibetą, ten 
su japdhų pagelba pasigrob
ti dvasišką ir svietišką val
džią ir tuo visiškai sunai
kinti Anglijos įtaką Tibeto 
kalnuose.

ŽUVUSIŲJŲ ŠERMENYS. — Vėliava padengtas 
karstas vieno žuvusiųjų ant japonų paskandinto J. 
Valstijų kanuolinio laivo Panay, žuvusius ir išsigel
bėjusius atvežus į Shanghai, Chinijoj. Karstas neša
mas į prie Shanghai stovintį Jungt. Valstijų vyriausį 
karo laivą Augusta.

IŠSIGELBĖJUSIEJI CHINIEČIŲ VALTYJE. — šeši iš išsigelbėjusių, jų tarpe
trys sunkiai sužeisti, iš japonų paskand’nto Jungt. Valstijų kanuolinio laivo Pa
nay plaukia chiniečių valtimi į krantą. !

I ACM h-M AUJlEPi Ų r OVO J

VADOVAVO KOVAI SU JAPONAIS. — Chief Boat- 
swain’s Mate Mahlmann (stovi) ir Įeit. Anders, kari- 

0 %

įlinkai paskandintame Jungt. Valstijų kanuoliniame 

laive Panay, kurie vadovavo kovai su japonais, Japoni
jos lėktuvų bomboms sužeidus laivo komantuotoją. 
Abu gynėjai irgi liko sužeisti..

I AęME-NAUJIENŲ Foto j

PIRMOJI PAGELBA SUŽEISTIESIEMS. — Leit. Grazier Panay gydytojas ir 
jurininkas Rider teikia pirmą pagelbą Kozak, sužeistam Jungt. Valstijų kanuoli
nio laivo Panay jurininkui, vos jį atgabenus į Yangtze upės krantą.

i




