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NUTEISTI DAR DU SUVALKIJOS ŪKININKAIf

PASKUTINĖ BYLA DEL ŪKININKU 
NERAMUMU SUVALKIJOJ

♦ A

Gelažius nubaustas visą amžių kalėti. Šid
lauskui paskirta 8 metai sunkiųjų 

darbo kalėjimo
Ką tik gautos Chicagoj “Lie- (lauskas ir Gelažius neprisipa
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teises Sodinama daug vaisi
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tuvos žinios” aprašo paskuti
nę bylą, nagrinėtą kariuomenės 
teismo Kaune ryšium su bu
vusiu Suvalkijos ūkininkų su
kilimu.

Teismas prasidėjo lapkr. 25 
d. š.m. ir ėjo tris dienas. Kal
tinami buvo du ūkininkai — 
Viktoras Šidlauskas ir Mečis
lovas Gelažius. Šidlauskas kal
tintas pakurstęs ir bendrai vei
kęs, o Gelažius nužudęs Gižų 
policijos nuovados viršininką 
Lietuvninką lapkričio 9 dieną 
1936 metų.

Apie dvejus metus Gelažius 
slapstėsi Suvalkų krašte. 1938 
m. balandžio 18 dieną saugumo 
policija jį suėmė. Kvočiami šid-

žino Lietuvninką nužudę. Gela
žius prisipažino, kad jį suimant, 
jis priešinosi policijai.

Kodėl besislapstančioj o Gela
žiaus taip ilgai nesuėmė? Po
licija aiškino, kad jis “nakvo
jo ir pusryčiavo Marijampolės 
apskrity, pietavo šakių apskri- 

' ty, o vakarieniavo Vilkaviškio 
apskrity”.

Karo teismas nubaudė Gela
žių visą amžių kalėti, o Šidlau
skui paskyrė bausmės 10 me

stų sunkiųjų darbo kalėjimo. 
Bet jam, kaip Lietuvos kariuo
menės savanoriui, bausmė su
mažinta dviems metais, taigi 
viso paskirta 8 metai sunkiųjų 
darbų kalėjimo.
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• ZURICH, Rumunija, gr.
16. — Rumunijos karalius Ka
rolis penktadienį išleido prokla
maciją, kuri pripažįsta Rumu
nijoj tik vieną partiją legalia1 
esant, būtent vyriausybės par
tiją.

. • BERLYNAS, Vokietija, 
gr. 16. — Paul Joseph Goeb- 
bels, Vokietijos propagandos 
ministeris nurodo, kad Vokie
tijoj 360 žmonių gyvena vie
nos kvadratinės mylios (ame-

ROMA, Italija, gr. 16. — 
Ispanijos sukilėlių vyriausybė 
išleido patvarkymus, kurie su
grąžino buvusiam karaliui Al
fonso civiles teises, šitas tei
ses jam buvo atėmęs Ispani
jos parlamentas pirm įvykusio 
sukilimo. Patvarkymai sugrą-
žino Alfonsui taipgi turtus.

Gavęs civiles teises, Alfon
so dabar galės grįžti į Ispani
ją. Tačiau, ar jis sugrįš, ir 
jeigu grįš, tai kada — kol kas 
nežinoma.

Naciai gavo bute
lius, bet heliumo 

negavo
HOUSTON, Te*, gr: 16. — 

Penktadienį iš čia išsiųsta į 
Vokietiją 200 didžiulių plieno 
bonkų. Jos buvo atvežtos į 
Jungt. Valstijas heliumui pri
pildyti ir jį parvežti į Vokie
tiją-

Helium yra dujos lengves
nės už orą. Jos neliepsnoja. 
Pageidaujamos Zeppelino ba
lionams pripildyti. Tačiau Jungt. 
Valstijų vidaus reikalų sekre
torius Harold Ickes atsisakė 
vokiečiams heliumo duoti, tai
gi ir bonkos grąžinamos Vo
kietijai tuščios.

Nusižudė subankru
tavęs vaistų firmos 

viršininkas
NEW YORK, N. Y., gr. 16.

— Prieš porą savaičių suban
krutavo trečia didžiausia pa
sauly gyduolių (drugs) firma
— McKesson & Robbins, Ine. 
Firma savo knygose priskaitė 
turto $87,000,000. Ji darė apy
vartos $174,000,000 metuose. 
Ji užsidarė turėdama skolos 
$18,000,000. Kai firma užsida
rė, tai pasirodė, kad jos kny
gose įrašyto turto nebuvo san
dėliuose.

Ir kitas dalykas pasirodė. 
Patirta, kad firmos vedėjas, 
frank Donald Coster, tikrumoj 
yra prieš dvidešimt metų pa
garsėjęs sukčius Philip Musica, 
sėdėjęs kalėjime už suktybes, 
o vėliau ir iki šiol žinomas var
du Coster.

Penktadienį Coster nusižudė, 
paleidęs kulką sau į galvą.

Pan-Amerikos kon
ferencija priėmė J.V. 
prekybos programą

LIMA, Peru, gr. 16. — Pan- 
Amerikos konferencija penkta
dienį priėmė Jungt. Valstijų 
delegacijos rezoliuciją, kuri už
gina tarifus nustatytus komer
cinėmis sutartimis, taikomomis 
kiek galima lygiau visoms ša
lims. Faktinai konferencija ne 
tik priėmė Jungt/ Valstijų pa
siūlymą, bet priėmė jį kaipo 
savą, t.y. visos konferencijos 
rezoliuciją. Tik dvi delegacijos, 
būtent Chile ir Costa Rica lau
kė dar savo vyriausybių in
strukcijų.

Cordell liuli, Jungt. Valstijų 
užsienio reikalų departamento 
sekretorius, veda derybas ko
mercinėms sutartims padaryti 
su Ecuadoru ir Venezuela. 
Kaip greitai pavyks pašalinti 
kai kurios kliūtys, Jungt. Val
stijos pradės prekybos derybas 
su Argentina, Peru, Chile ir 
Urugvajų.

Daugiau mergaičių 
už barų, negu ko

legijose
COLUMBUS, Ohio, gr. 16. 

— Penktadienį čia prasidėjS 
Anti-Saloon League 39-ta me
tinė konvencija. Konvencijos 
dalyviai sako, kad jų tiksiąs 
yra kovoti už įvedimą kokių 
nors suvaržymų ryšium su li
kerių pardavinėjimu. Pasak 
konvencijos dalyvio, kunigo 
Barton, šiandie daugiau mergi 
nų tarnauja saliunuose, negu 
lanko šalies universitetus.
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Chicagos aukščiausia “Kalėdų eglaitė”. Ji yra 200 
pėdų aukščio. “Eglaitė” susidaro iš šviesų -languose Pal- 
molive trobesio.

Svarsto Hitlerio pa
siūlymus žydų klau

simu

Jungt. Valstijos ga
li atkeršyti Vokie

tijai

Arabai demonstruo-

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

Bendrai 
saule teka 
4:20 v. v. 
ra.

giedra ir šalčiau; 
7:12 v. r., leidžiasi 

Sekmadienį — gied-

LONDONAS, Anglija, gr. 16. 
— Vokietijos reich.ibanko pre
zidentas Hjalmar Schacht pa
informavo komitetą, kurs rūpi
nasi išgabenti žydus iš Vokie
tijos, apie Hitlerio sąlygas šiuo 
reikalu. Oficialiai sąlygos nepa
skelbtos. Neoficialiai sakoma, 
kad Hitleris leis žydams iš Vo
kietijos išsikraustyti, jeigu Bri
tanija ir kitos šalys atsiųs į 
Vokietiją sterlingų (Britanijos 
pinigų) reikalingų žydams iš
kraustyti. Komitetas svarsto 
Hitlerio sąlygas.

ja prieš italus
I

TUNIS, Tunisija, gr. 16.
Mieste Grombalia penktadienį 
buvo surengta demonstracija. 
Jai vadovavo šeikai, arabų di-
džiunai. Parado dalyviai šau
kė: “tegyvuoja Francuzija, te
gyvuoja Tunisija, Tripoli pri
klauso mums!”

WASHINGTON, D. C., gr. 
16. — Jau septynius mėnesius 
Jungt. Valstijos reikalauja, 
kad Vokietija duotų užtikrini
mą, jogei ji nepaneigs savas
ties teisių žydams ir katalikams 
Jungt. Valstijų piliečiams. Iki 
šiol Amerika patenkinančio at
sakymo negavo. Penktadienį 
VVashingtono vyriausybė davė 
suprasti, kad jeigu naciai pa
neigs Jungt. Valstijų piliečių 
teises Vokietijoj, tai Jungt. 
Valstijos gali atsilyginti Vokie- 

įtijai panašiomis priemonėmis 
Amerikoje.

rikoniško<s) plote. Vokietijai 
todėl reikia daugiau žemės, sa
ko Goebbels.

• CHUNGKING, Kinija, gr. 
16. — Penktadienį pranešta, 
kad Kinija gavo 15 naujų ka
ro lėktuvų. Tai dovana kinų 
gyvenančių svetimose šalyse.

• PARYŽIUS, . Francuzija, 
gr. 16. — Britanijos premje
ras Chamberlain ruošiasi atlan
kyti Italiją. Pasak Francuzijos 
užsienio reikalų žinovo, Perti- 
nax, Chamberlain planuoja duo
ti Mussoliniui “dovaną”. Jis 
pasiūlys italams Britahijos kon- 
troliuojamą .Somaliu žeitię. Del 
<to Francuzija bus praktiškai 
priversta atiduoti italams tą 
Somaliu žemės dalį, kurią ji 
kontroliuoja — kartu su Dji- 
bouti uostu ir Djibouti-Addis 
Ababa geležinkeliu. Taigi Mus- 
solini ir gaus didelį žemės plo
tą.

•

o LONDONAS, Anglija, gr. 
16. — čia išleistas valdžios ko
munikatas sako, kad Britanija 
nesiūlys Somaliu žemės Itali
jai.

O BARCELONA, Ispanija, 
gr. 16. — Ispanijos respubli
kos valdžia paskelbė, kad 1,200 
sukilėlių šnipų areštuota Kata- 
lonijoj. 200 nuteista mirti, 200 
kitų nuteista kalėti po 20 ir 30 
metų. Dar kitiems ruošiamos 
bylos.

$713,000,000 Ameri
kos pinigų investuo

ta Vokietijoj
WASHINGTON, D. C., gr. 

16. — Investuotų Vokietijoj

Dar tikisi Rusijos 
sostą atgauti

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
16. — Didysis kunigaikštis VIa- 
dimir, pretendentas į nesamą 
Rusijos sostą, penktadienį ta
rėsi su monarchistais rusais, 
kurie gyvena Paryžiuje. Reiš
kiama viltis, kad Hitleris ga
lįs padėti Vladimirui Romano
vų sostą atgauti. Kita nuomo
nė yra, kad Hitleris galįs pa
daryti jį “nepriklausomos” Uk
rainos valdovu, jei Hitleriui 
tokią Ukrainą pavyktų įsteig
ti. Tačiau Jr pačių rusų monar- 
chistų tarpe esama nemažai to
kių, kurie nesitiki nieko iš Hit
lerio.

Pranašauja Klaipė
dos aneksavimą

CHICAGO, gr. 16. — “The 
Chicago Daily News” penkta
dienio laidoje Wallace R. Duel, 
dienraščio specialus korespon
dentas, iš Berlyno praneša, jo
gei ten manoma, kad Klaipė
dos likimas esąs nulemtas. 
Klaipėdos prijungimas prie Vo
kietijos galįs būti laipsniškas 
ir lėtas, arba staigus, su gin
klų pagalba. Hitleris dar nenu
sitaręs kurią prijungimo for
mą pavartoti.

Duel paduoda skaitlinių apie 
Klaipėdos seimelio rinkimus. Iš 
viso balsų paduota seimelio rin
kimuose 2,088,833. Lietuvių 
balsų — 268,658; vokiečių bal
sų — 1,820,175.

Iš kur tiek daug balsų? Duel 
nurodo, kad balsuotojų Klaipė
dos seimelio rinkimams užsi
registravo apie 68,000. Tačiau

MERKINĖ. — šį rudenį šiam 
kampely sodinama labai daug 
vaisinių medelių; kas iki šiol 
neturėjo sodo, užveisia naujus, 
o kieno per maži sodeliai, juos 
praplečia. Pažymėtina, kad čia 
yra daug sodybų, kurios įsikū
rusios dar prieš Didįjį karą, 
bet iki šiol jos stovėjo plikos 
— nesimatė apie jas jokio me
delio. Dabar ir tie gyventojai 
pastebėjo savo padarytą klaidą 
ir, supratę sodų naudingumą, 
stengiasi juos užveisti. Tiesa, 
čia yra jau sodybų paskendu
sių sodų vainikuos nuo senų 
laikų ir tos sodybos puošia apy 
linkę. Iš medelynų yra labai 
didelis medelių pareikalavimas. 
Medeliai yra išvežiojami ir so
dinami po visą šį Dzūkijos 
kampelį. Ir reikia tikėtis, kad 
po kiek laiko šis kampelis pa
sipuoš žaliuoju sodų vainiku ir 
prisidės prie bendro Dzūkijos 
grožio kėlimo ir ekonominio 
gerbūvio.

Vagia arklius
* DAUGŲ v. — Rugsėjo m. 
pabaigoj pavogė žvirgždėnų 
km. ūkininko S. Plitninko 1 
metų amžiaus arklį, 500 litų 
vertės. Ir, štai, spalių mėn. 23 
d. apie 7 vai. vakare nežinomas 
vagilius, prisitaikęs ir užsisė
dęs ant lauke esančios to pa
ties kaimo ūkininko K. Mikai- 
lionio kumelės leidosi bėgti. 
Bet, laimei, žmona tai pamatė 
,ir pakėlė triukšmą. Tuojau su
bėgo daug kaimynų. Nežinomas 
vagilius, pasinaudodamas nak
ties tamsa, metęs kumelę din
go. Tokiais darbais susirūpinę 
apylinkės gyventojai. Vagiliai 
nesusekti.

Kennedy Washing- 
tone

WASHINGTON, D. C., gr. 
16. — Jungt. Valstijų ambasa
dorius Britanijai, Joseph P. 
Kennedy, penktadienį sugrįžo į 
Washingtoną ir pasimatė su 
prezidentu.

Reikalauja Francu- 
zijos komunistų par

tiją likviduoti
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

16. — Francuzijos dešiniosios 
partijoj, kurių parama Dala- 
diero vyriausybė pasilaiko, 
penktadienį spaudoje paskelbė 
bendrą reikalavimą vyriausybei 
likviduoti komunistų partiją.

Žuvo rusų aviatorius

Britai ruošiasi pre
kybos karui su vo

kiečiais
LONDONAS, Anglija, gr. 16. 

— Po Miuncheno sutarties Bri
tanijos prekyba pradėjo jau
sti stiprią vokiečių konkuren
ciją. Faktinai taip stiprią, kad 
britai vadina vokiečių preky
bos metodus “nešvariais”.

Vokiečių prekybai kovoti, 
Jei reiks/ Britanijos parlamen-

MASKVA, Sovietų Rusija,1 tas jau antruoju skaitymu pri- 
gr. 16, —- Valeri čkalov, pagar- ėmė bilių, kurs skiria tarp 
sėjęs sovietų aviatorius, kurs $235,000,000 ir $352,000,000 
1937 metais iš Maskvos per, subsidijų bizniui. Subsidijos
šiaurės polių nulėkė į Van- bus duodamos tiems britų pre- 
couver, Wash., žuvo bandyda- kybos nuostoliams padengti, 
mas naują lėktuvą ketvirta- kurie pasidarys kompeticijoje 

. dienį. |su Vokietijos prekėmis.

Jungt. Valstijų fondų apskai
čiuojama į $713,000,000. Ame
rikos korporacijos z yra inves
tavusios $234,000,000. Ameri
kos paskiri piliečiai turi $380,- 
000,000 vertės Vokietijos bo- 
nų. Dar $99,000,000 Amerikos 
pinigų Vokietija turi kaipo 
trumpalaikių paskolų.

Potvyniai Kalifor
nijoj

LOS ANGELES, Cal., gr. 16. 
—- Vienas asmuo paskendo, 12 
šeimų vanduo apsupo Mint kan
jono apylinkėje. Roosevelt vieš
kelis uždarytas trafikui, nes
išmirkusios kalvos šen ir ten 16.

kiekvienas balsuotojas galėjo 
balsuoti'už 29 kandidatus, tai
gi 29 karius. Toliėl ir susidarė 
toks didelis balsų skaičius.

Šiemet Klaipėdos seimelio 
rinkimuose vokiečiai gavo 87.1 
nuošimčius visų balsų; 192x5 
metais jie gavo 93.5 nuošim
čius ; 1927 m. — 84 nuošim
čius; 1930 m. — 77.2 nuošim
čius, 1932 m. — 80.2 nuošim
čius ir 1935 m. — 81.1 nuo
šimtį.

Dar 30 amerikiečių 
apleidžia Ispaniją
BARCELONA, Ispanija, gr. 

šeštadienį dar 30 sužei-
nusljnko į vieškeli. Potvynis stų amerikiečių apleidžia Ispa- 
apsėmė daugiau kaip 100 auto- niją ir vyksta į Jungt. Valsti- 
mobilių Van Nuys miestelio jas. Jie buvo sužeisti kariau- 
gatvėse. Smarkus lietus iššaukė darni Ispanijos respublikos gy- 
potvynį. nėjų eilėse.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELĘ.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 SO. RALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet
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Iš Lietuvos
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(Tęsinys)

p

mėn.
buvo

ji matė, jog šitie jauni žmonės 
nėra nei mokyklos,, nei gyveni
mo pamokyti—buvo tik papras
tos plunksnos,
visas puses nešioja, 
karta, kuri apie save mano 
ką žinanti” 
pradėjo jai 
manė, kad

kurias vėjas į 
Jaunoji 

vis
it “viską mokanti”,
nepatikti. Ji net pa
jų stačiokiškumui,

ji galvojo, o jis turtingas 
ir iš geros šeimos. Man net au
sys degdavo iš gėdos, kai pa
tėvis bliuznydavo prie merginų 
ir Jono ”
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Areštuotasis padegė 
daboklę

šimam žentui nupirko kumelį 
ir vežimą ledui vežioti. Pasigir
damas jis sakė:

- Ką tu čia, Petrai, kitam 
dirbsi už algą, geriau savo biz-i 
nį turėk. Kai reiks, aš tau pa
dėsiu. Pinigų turiu kai šieno! 
Arklį ir vežimą garaŽiuj galČ-

Motina po reumatizmo ligos 
pasveikusi, vikriai sukinėjosi 
virtuvėje, ruoželi dukters ves
tuvėms. Viską rūpestingai tvar
kė. Ledvežys HroVatas sėdėjo 
prie pečiaus lyg namiškis, at
virkščią kėdę apžergęs. Vapa
liojo cigaretą ant apatinės lu
pos pakabinęs. Atrodė toks ne
švarus, vienmarškinis su petne
šomis; išverstomis akimis se-

Ilrovatas pas Gurkšnius, kaip 
yra sakoma: “ir gulė ir kėlė** 
ir su ledu važinėdavo. Kai ka
da per kelias dienas visai ne
pasirodydavo. Laurynas dėl Pe
tro i 
nesirūpindavo.
“E, su bizniu kur nors užtru
ko.” Liunei
kaip ir jo ledas. Bet ką ji ga- j vaikinais,—motina 
tėjo daryli? Jonelis jms ją jau dukterį suerzino.—Ot, tavo Jo- 
nebeateina. “Gal dėl to jis neonas ėmė ir pametė. Tfiu, kokia 
beateina, kad mes tokie papras- geda!

misteriško dingimo perdaug'l(i°j° kiekvieną Liunės žingsni 
sakydavo: žąsį.

—Ar aš tau nesakiau, kad 
jis buvo šaltas,' neprasidėtam su tais lietuviais 

dar labiau

FURNITURE COIMPANY

7 dalių Dining Room Setas vėliausios mados 
iš gražiausio riešuto medžio $AQ.5D 
tik........................................  "F SI

Asbestos table pad, vertas $12.00,
Dykai su Šiuo Setu

ROOSEVELT
Furniture Co

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
IR

2301 WEST ROOSEVELT ROAD
BARGENŲ KRAUTUVE SKERSAI GATV

»

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRšKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA. -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

[ACME-NAUJIENŲ Eolo]

LOS ANGELES, GAL. — 
David Cohen nacionaliame 
išradėjų kongrese demons
truoja naują prietaisą, ku
ris sulaiko kraujo tekėji
mą, kai tatai reikia pada
ryti sužeidimo metu.

Liūne, netekusi kantrybes, 
sušuko:

-O, nutilk, mama!—ir sku
biai nubėgo į savo kambariu
ką. Užsidarė duris.

LedveŽys Hrovatas paklausė 
motiną:

--What she said?
—O, taip sau ji supyko. Vi

sos jaunos merginos taip daro.
Už durų girdėjosi kurtus Liti

nės kūkčiojimas.1 Molina prada
riusi duris subarė dukterį.

—Aš nenoriu, kad jis čia bu
tų,—ji pasakė.

—O kur jis eis, kad neturi 
namų ?

—Jeigu neturi, tai man jo ir 
nereikia!

—Ar vielos neužtenka? Apsi
vesi te ir galėsite gyventi antra
me aukšle. Juk musų namas.

Vestuvės buvo “šaunios”. Po 
šliubo iš bažnyčios suvažiavo

net ir kiaulė galėtų pavydėti, 
šitokios atmosferos nuotaikoje, 
molinos galvosena pakrypo se
nųjų lietuvių tradicijų linkme. 
Ji pradėjo abejoti: “Ar ištikimų
jų mes čsdme tokie mulkiai, 
kaip musų vaikai mus vadina?” 
Čia pat ji atsiminė, kai Liūne 
kartais jai pasakydavo: “Tu, 
mama, nieko nežinai; tu atsili
kusi nuo pažangos,” Patylėjusi 
ji .nusiskundė Dudienei:

—Dabar aš gailiuos, kad mer
gaitę verčiau tekėti už šito “ais- 
mono”. Mes jo net nepažįsta
me. Rodos, buvo nieko 
žmogus, toks lėtas gimtas 
ras, bet kas jį gali žinoti, 
vienas Dievas težino...

—Ko čia dabar rūpintis,
ma. Jau pervėlu. Kaip bus, taip 
bus gerai. Bažnyčioje šliubą ė- 
Ule, gyvens kaip Dievas duos.— 
Dudienė ramino GurkŠnienę.

—Duok Dieve, kad taip bu
tų,—stenėjo Gurkšniėne. — Aš 
nors tuo džiaugiuos, kad baž
nyčioje susirišo amžinu mazgu. 
Aš negaliu nei pamanyti, kaip 
bedievių vaikai “korte” šliubą 
ima, o žiūrėk tuoj ir perskiros. 
Tai vis Dievas baudžia tuos be
dievius.

KRETINGA. — Spalių 
25 d. naktį apie 23 vai. 
areštuotas girtas pil. Kazys An
driulis ir patalpintas į Kretin
gos daboklę. Andriulis, norėda
mas iš daboklės pasprukti, pa
degė ją ir bandė pabėgti, bet 
nepasisekė: buvo sugautas ir 
teks dar skaudžiau nukentėti 
už daboklės padegimą. Gaisras 
greit buvo likviduotas, tačiau 
dabokle gerokai apdegė.

šią žymią senieną būtinai pa
talpinti muziejuje (nors tiesa, 
kokiais ornamentais ji nepasi
žymi), nes skrynia, turinti 252 
metus “amžiaus”, tikrai yra 
verta šios pagarbos. Kas mi
nimą skrynią dirbo, to jau nė 
kaulą nebėra, o jo darbas ir 
šiandien žmonių tarpe tebėra. 
Šios skrynios savininkė Olp. 
Vipikienė jau turi irgi arti 90 
metų.

Tai bent seniena!

sau 
vy- 
Tik

kū-

RENAVA, (židikių v.). — 
Užrašinėjami Mažeičių kaime 
pas Olp. Vipikienę (lietuvių 
tautybės pilietę) tautosaką te
ko pastebėti stebėtino senumo 
skrynią. Jos šone randama kai
miška menininko ranka išrai
žyti maždaug penkių centimet 
rų stambumo skaitmenys •• da
ta - 1685 m. Skrynia, maty
ti, seniau yra buvusi vartoja
ma rūbams, bet per ilgus me
telius padilo — parūdijo skry
nios zovieskai ir viršus kaž
kur pasimetė. Dabar skrynia 
vartojama grūdams pilti, į ku
rią sutelpa apie 7 purus (cent
nerius) grudų. Skrynią pirko 
Vipikienės motinos motina Sa
lantuose iš varžytynių. šiaip 
skrynia atrodo pusėtinai ir dar 
yra gana tvirta, dar tebevar
tojama pilti grūdams. Vertėtų

ledvėžio pusės nebuvo nei vie

Jnkes svetimtaučių kaimynų 
jaunimas, Liunės pažįstami, tie 
palys buvę gatves purvini, da
liai* prasišvarinę, vaikinai ir 

•$ni e rgi uos. • v S ugu^.Ujb xi dbbn 
<voltii šaukdami, skauradontis 
t Diskinėmis barškindami, kai 
laukiniai. Nuo stalų rankomis 
griebė kas ką galėjo pasiekti ir 
po stubą lakstydami valgė ir 
Jėrė. Jaunoji, pasikaišiusi ve
lkiną, pribėgo kai pakvaišusi 
prie motinos ir ją pabučiavo.

jiems susirinkusiems pasakė 
“Heilo, folks!” Patėvis Laury
nas užlindės už durų saugojo 
kambarius, kad šitie svečiai ką 
neišneštų...

Akimirka buvo užstatytas ra
dijo. Jaunieji pasileido į azar
tiškus džiazo šokius, kad net 
indai ant lentynų pradėjo šoki
nėti. Senieji prie atskiro stalo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudoikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
, DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 i •
4 koplyčios visose1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
1 vai vakaro iš W. EL F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

; P. ŠALTIMIERAS.

Direktoriai

DTILITY L I O U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Susipažinkit 
įdomiai ir suprantamai 

parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SU

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE

Kaina 25 Centai.

ADVOKATAI

Ofl» TeL Y*rdi tm

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sta. 
Ofiso valandos i-uo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Res. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija: 

8939 SOUTH CLAREMONT AVK 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS
2-4 ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6 -7 

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nūn 6 iki .8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
IIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
■ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
, Room 123h

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

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6698

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

2400 ĮVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calunjet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST.
Res. 3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tei. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

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

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

Ofiso Tek: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

KAI & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Wcstern Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, 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

DR. C. 1 VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

____ K’tt^ Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

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 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

ciavosi. Jaunoji maišėsi tarp 
visų, atrodo, linksmesne kaip 
pirmiau. Pats jaunasis HroVa- 
tas nei jaunosios nepavadino 
pašokti, tik pasienyje sėdėda
mas kalbėjosi su kažkokiais sa
vo pažįstamais, kurie šituose 
namuose buvo svetimi, nedrau
giški keisti, lyg primine kokio 
nelaimingo atsitikimo susirin
kimą, bet ne vestuvių puotą.

Merginos buvo tik savo vaiz
duotėje madingai pasirodžiusios 
k eteriais metais atsilikusia ma
da, surankiota nuo MaxWell 
gatves. Jų aprėdalai keistai at
rodė. Nusigėrę šukavo, nike 
cigaretus vieną po kitam, stum
dėsi. Stabą buvo pilna dūmų ir 
triukšmo. Laurynas varinėjo 
vienus po kitų iš kambarių, 
kad jie ten nelystų. Į stubą vis 
tebesirinko nauji, neprašyti sve
čiai, kuriuos jis taip pat išpra- 
šinėjo lauk.

—Platai, kūmute, — skundė
si Dudienė,—kitokį laikai ir 
jaunimas nebotas kas buvo, Viš- 
kas kitaip. Jus, vaikai, nesimai- 
šykite ten. Dar galvą gali pra
skelti!—Dudienė sudraudė savo 
vaikus.

Gurkšnicne tik dabar pami
ki tokį

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drawiios Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandom: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nędfl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefoną* Renuhlir 7R6S

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria
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. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDtVAY 2886

■■■g.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
ir Sekmadie , Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
tarimą. pietų, 7 iki 3 vai. Ned. nuo 10 iki 12

<111 Rex. Telephone PLAZA 8400

NIDA
Alkaline Digestaht Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų "
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. K ART ANAS, Sav.

2555 West G9th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 t 
vakaro. trečiadi?n’ais 

niais pi 
Telefonas
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IS LIETUVOS
IŠ SPAUDOS DRAUDIMO LAIKŲ

“Kada atsipeikėjau, po kojomis pajutau žliugsinčią ma
sę, o išgąsdintos žiurkės landžiojo apie kojas”, pa
sakoja ūkininkas P. Varkala.

šis aprašymas buvo at
spausdintas “Musų Krašte”. 
Aprašyme minimas P. Var
kala yra brolis p. J. P. Var- 
kalos, žinomo Chicagos “ak- 
aunterio”.

Nors nemaža jau yra prira
šyta atsiminimų iš spaudos 
draudimo laikų, bet drąsiai ga
lima tvirtinti, kad daug dau
giau jų tebėra nesurašytų. Juk 
įvairiose Lietuvos vietose iš 
Prūsų atgabentos knygos buvo 
savaip platinamos, o jų platin
tojai, kaip ir knygnešiai, nevie
nodai patyrė rusų žandarų ran
kos. Anais laikais spaudos pla
tinimo darbą smarkiai, dirbo ir

na ir atsimenadaug budingų 
išgyvenimų.

Štai vienas iš daugelio tokių 
ūkininkų yra Petras Varkala, 
anais, laikais gyvenęs ir dabar 
tebegyvenąs Girininkų kaime, 
Pakuonio valsčiuje. Jis nuo 
spaudos draudimo laikų ligi 
šiol dirba tautišką darbą.

Petras Varkala pasakoja, kad 
spaudos draudimo laikais jo 
apylinkėje buvęs susidaręs lie
tuvių veikėjų būrelis, kuris rū
pinosi atgabentų knygų išpla
tinimu. Be Varkalos, šiame bū
relyje buvęs Garliavos vaisti
ninkas Aglinskas, Girnius, Mar
čiulionis,’ Paršaitis ir dar kele
tas žmonių. Jie darydavę slap-

ukininkai, kurie dar tebegyvo-’tus susirinkimus. Į vieną iš jų

STANDARD FEDERAL į
SAVINGS & LOAN 1

ssociationĮ'of Chicago

MUSŲ NAMAS

of

i

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)
STANDARD FEDERAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Chicago yra didžiausia lietuvių tupinimo ir skolinimo įstaiga vi
soje Amerikoje.
United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00
Turtas virš $2,600,000.00. Reserve atsargos fondas virš $200,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa- ' 
sidėti ir atsiimti visados. Dabar mokam 4% už padėtus pinigus. 
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMĄ PASIRENDUOTI
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINOS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461
JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec-

Sample 
Suknelių

Pirk Žemiau Urmo 
Kainos!

IŠPARDUODA 250

KUPONAS
Surpraizo dovana su kiek 
vienu pirkiniu, jei pristaty 
si šį kuponą. t

Taffetas, nets, laces, moires 
formulės, šokių, šliubinės ii 
išeiginės. Skubėkit, nes ištek
lius apribotas.

MAHTHA’S K 
5012 So. Ashland Avė. Tel. Prospect 5513

1.95, 2.95
3.95, 4.95 

ir aukse-
Pirmiau buvo iki $15.

buvęs atvažiavęs ir Dr. Basa
navičius, kuris davęs nurody
mų kaip veikti. Šios apylinkės 
minėtas lietuvių veikėjų būre
lis jautęs, kad tėvynė kiekvie
nam uždėjo pareigą uždegti vi
są Lietuvą. Spaudos platinimo 
darbar dar ir dėl to buvęs sun
kus, kad savo kaimynais lietu
viais, kurie rusų buvo demo
ralizuoti visokiais papirkimais, 
nebuvo galima pasitikėti. Dau
gumas su nepasitikėjimu žiū
rėję į šį didelį darbą. Ne vie
nas sakydavo: “Nieko gero ne
padarysite, o tik save ir savo 
vaikus pražudysi te ir kraštui 
dar didesnę nelaimę užtrauksi
te.”

Pasak P. Varkalos, buvę ir 
nesusipratusių kunigų, kurie 
pragaro bausmėmis bauginę 
už tokį veikimą, kuris kelia 
“maištą” prieš galingąją Rusi
ją. Jokie bauginimai jų veiki
mo nesu trukdę: slapti susirin
kimai vykdavę vis dažniau tai 
pas P. Varkalą Girininkuose, 
tai pas Aglinską, tai pas Par
šu i t j, o veikėjų būrelis vis di
dėjęs.

P. Varkala sako: “Kaip di
džiausios šventės, laukdavau iš 
Prūsų šalies spausdinto lietu
viško žodžio, kad jį galėtų pa
skleisti savo apylinkėje, kad 
žmonės iš jo pasisemtų drąsos 
ir atsparumo nelygiai kovai. 
Daug atsargumo, kiek pasi
šventimo reikėjo tiems knyg
nešiams, kurie tą didįjį turtą 
pergabendavo per sieną, bet 
nemažiau šalto kraujo reikėjo 
ir tiems, kurie jį turėjo išpla
tinti tarp savųjų... Musų apy
linkėje, — toliau pasakojo P. 
Varkala, —■ tą brangų ir pavo
jingą siuntinį tekdavo man iš
platinti. Jį gaudavau prie Rin
kimų kaimo, netoli Garliavos. 
— Kai eidavo greitasis trauki
nys, tai sutartą dieną pro vie
ną vagono langą iškrisdavo ry
šulys, kurį tekdavo paimti. 
Kaip smarkiai plakdavo širdis, 
kada pamatydavau prasiverian
tį langą..., nes kartais ateidavo 
mintis — gal ir žandaras kur 
nors tuno ir laukia to paties 
siuntinio... Dėl savęs niekas ta
da nedrebėjo, gaila buvo, kad 
teks atsiskirti su laisvę nešan
čiu lietuvišku žodžiu.

P. Varkala tą ryšulį veždavo 
į paruoštą savo daržinėje slėp
tuvę, kurią žinojo jis pats ir 
jo žmona Petronėlė.

— Tekdavo nemažai papra
kaituoti, kol prieidavau prie 
savo “seifo”, — toliau tęsė P. 
Varkala, nes tas “seifas” buvo 
po šienu, po nemažu akmeniu 
duobėje. Taigi, iš šios duobės 
apylinkėje plisdavo lietuviško
ji knyga.

Kiekvienas žandarų apsilan
kymas sukrėsdavo visą kūną. 
Visu smarkumu prabėgdavo to
kios mintys: gal kas nepaslėp
ta, gal kas įskundė. Tačiau 
nuolatiniai žandarų vizitai iš
moko atsargumo.

P. Varkala ne tik knygas mo
kėjo paslėpti, bet ir jų platin
tojus savo kaimynus, kuriuos 
žandarai gaudydavo. Pavyz
džiui, Paršaitį jis po klėties 
grindimis išlaikė apie 2 savai
tes. Už tai jis buvo žandarų 
įtariamas. Kai žandarai kartą 
iškratė P. Varkalos ūkį, ieško
dami paslėptų kaimynų, ir nie
ko nerado, patį šeimininką su
ėmė ir išsivežė (sako, tą kartą 
vienas kaiiųynas jį buvęs įs
kundęs). šį sykį P. Varkala 
didvyriškai prisimena ir pasa
koja.

— Nuvežė mane į Kauno ka
lėjimą. Ten aš radau ir daugiau 
nelaimės draugų, kurių tarpe 
buvo ir mano kaimynas Mar
čiulionis. Gerai atsimenu, ma
ne vedė laiptais žemyn ir že
myn. Pagaliau sargas atidarė 
kažkokį dvokiantį urvą ir, ke
letą kartų smogęs didžiuliu 
pundu raktų per galvą, apsvai
gintą įstūmė į tą pažemį. Kada 
atsipeikėjau, tai po kojomis pa
jutau kažkokią žliugsinčią ma
sę, o išgąsdintos žiurkės lan
džiojo apie kojas. Vietoje lovos

buvo pundelis supuvusių šiau
dų, vietoje maisto — kriaukš
lys duonos ir vandens. Ten ne
aišku, kada buvo diena, kada 
naktis, nes visą laiką akla tam
suma viešpatavo aplink. Šiur
pas nukrečia visą kūną, prisi
minus tą baisųjį urvą, kuria
me teko 5 paras išbūti. Iš čia 
mus varė į Vilnių. Niekados ne
pamiršiu tų kupinų pritarimo 
ir užuojautos žvilgsnių, ku
riuos lengvai buvo galima pa
stebėti minios tarpe, kuri žvilg
sniu lydėjo mus į Vilniaus ka
lėjimą. Nepamiršiu ir to, kadai 
vienas nepažįstamas ponas 
mums einant pro šalį įspraudė 
į delną rublį. Matyt, jis pasi
gailėjo musų išbadėjusių. Po 
trumpo laiko iš Vilniaus mus 
alkanus ir išvargusius varė į 
Gardiną, o iš ten — į Suv. Kal
varijos kalėjimą, kur surado
me Dr. Garmų, Grinių, Grigai
tį, Kačergį ir daug kitų jau
nuolių lietuvių. Po ilgų mano 
žmonos pastangų pavyko man 
iš kalėjimo išeiti.

Kaip P. Varkala pasakoja, 
net ligi pat D. Karo žandarai 
jį parsekiodavę, o D. karui pra
sidėjus bėgdami iš Lietuvos net 
jo ūkio trobesius rusai buvo' 
sudeginę. į

Sukneles Nupiginta 
Kaina

Martha’s Bridal Shoppe, 5012 
So. Ashland Avė. sumanė iš
parduoti 250 pavyzdinių suk
nelių žemiau urmo kainos. Suk
nelių yra įvairiausių: iškilmi
nių, šokių, jaunamarčių, o taip 
pat ir įvairiausios medžiagos. 
Taigi, pasirinkimas didelis, ta
čiau apribuotas. Kas greičiau, 
tas geriau tikslą atsieks.

Beto, šiandien telpa Naujie
nose skelbimas, perskaitykite. 
Tame skelbime telpa kuponas. 
Išsikirpkite ir nusineškite. 
Mat, Kalėdos — gausite ir do
vanų. (Skelb.)

ATEIK Į DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIŲ IŠPARDAVIMU
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —ir sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — CadiL 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grahams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėilai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai visų išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobilį už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip {mokėjimą—likusią dalį mažais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis prie California

DYKAI sieve£ing
DVIRATIS

$69.95

v

Reguliarė 
vertės .

Prašyk Prižiūrėtojo 
tikieto prie kiekvieno gaso pir
kinio ar bet kokio patarnavimo. 
Viešas traukimas bus Gruodžio 
23, 1938. Daug kitokių savaitinių 
dovanų: namams radijo, tepi
mas, plovimo darbas ir t. t. Lai
mėtojai traukia kas pirmadienį.

ART. AMBROZ SAFETY CLINIC 
50th AND WESTERN AVENUE 

STABDŽIŲ SPECIALISTAI

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Radio Valanda nedėlioj, gruodžio 18 dieną iš stoties WCFL.Žymi 
cagos

..—•970 k. 5:30 iki 6:30 Chi- 
laiku. Dalyvauja Kalėdų Dėdukai, Merginų Choras ir Budriko Simfonijos Orkestras.

27 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

GRAŽUS PARLOR SETAS YRA GERA DOVANA KALĖDOMS
Gražus Karpetas, Naujas Stalas, Lova, Elektrikinė Ledaunė, Skalbimui Mašina 

dabar galite pirkti įmokant $5.00 potam lengvais išmokėjimais
BUDRIKO KRAUTUVĖJ JUS RASITE DAUG NAUDINGŲ DAIKTŲ: LAIKRO
DĖLIŲ, SIDABRINIŲ DAIKTŲ, AKORDIONŲ, GITARŲ, VISOKIŲ ĮVAIRIŲ DO

VANŲ UŽ DAUG MAŽESNĘ KAINĄ KAIP KITUR.

GRAŽUS KALENDORIUS DYKAI

Jos. F.Budrik, Ine.
3409-21 So. HaFsted St. TeL Yards 3088

r m jvi v j , j
KENTUCKY BOURBON VVHISKEY

Galima Gauti
WEXBERG LIQUOR 

STORE
SO. HALSTED STREET 
MILWAUKEE AVENUE, 

Chicago, III.
1908
1411

ŠTAI KO JŲSŲ 
VAIKAS NORI 

KALĖDOMS

HILL BILLY
GITARA

Šviesiai geltonos spalvos gita
ras su įdomiais ir gražiais pa
gražinimais. Tikrai gražus gi
taras mėgėjams ir profesijo- 
nalams- Pilnas įrengimas su
sidaro iš: gitaro, pieks, in
strukcijų knygos ir keiso.

$0.59
(Kitokios gitaros nuo $3.95)

VITAI -ELSNIC 00.
4815 S. Ashland Avė. 

Yards 2470

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALT GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

At the first sign of
SORE 

THROAT
gargi® Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais-i-reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Pharmacal Co.,St Louis, Mo. ,

Kilis gerais in throat



šeštadienis, gruod. 17, 1988 NAUJIENOS, Chicago, III

IS LIETUVOS
IŠ SPAUDOS DRAUDIMO LAIKU

“Kada atsipeikėjau, po kojomis pajutau žliugsinčią ma
sę, o išgąsdintos žiurkės landžiojo apie kojas”, pa
sakoja ūkininkas P. Varkala.

šis aprašymas buvo at
spausdintas “Musų Krašte”. 
Aprašyme minimas P. Var
kala yra brolis p. J. P. Var
kalos, žinomo Chicagos “ak- 
aun torio”.

Nors nemaža jau yra prira
šyta atsiminimų iš spaudos 
draudimo laikų, bet drąsiai ga
lima tvirtinti, kad daug dau
giau jų tebėra nesurašytų. Juk 
įvairiose Lietuvos vietose iš 
Prūsų atgabentos knygos buvo 
savaip platinamos, o jų platin
tojai, kaip ir knygnešiai, nevie
nodai patyrė rusų žandarų ran
kos. Anais laikais spaudos pla
tinimo darbą smarkiai, dirbo ir

na ir atsimena daug budingų 
išgyvenimų.

Štai vienas iš daugelio tokių 
ūkininkų yra Petras Varkala, 
anais laikais gyvenęs ir dabar 
tebegyvenąs Girininkų kaime, 
Pakuonio valsčiuje. Jis nuo 
spaudos draudimo laikų ligi 
šiol dirba tautišką darbą.

Petras Varkala pasakoja, kad 
spaudos draudimo laikais jo 
apylinkėje buvęs susidaręs lie
tuvių veikėjų būrelis, kuris rū
pinosi atgabentų knygų išpla
tinimu. Be Varkalos, šiame bū
relyje buvęs Garliavos vaisti
ninkas Aglinskas, Girnius, Mar
čiulionis,’ Paršailis ir dar kele
tas žmonių. Jie darydavę slap-

ukininkai, kurie dar tebegyvo-'tus susirinkimus. Į vieną iš jų

i STANDARD FEDERAL 
SAVINGS & LOAN

AssociationĮ'of Chicago

MUSŲ NAMAS

iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 
9 ryto iki 8 vai. vakaro.

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)
STANDARD FEDERAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION of 
Chicago yra didžiausia lietuvių tupinimo ir skolinimo įstaiga vi
soje Amerikoje.
United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00
Turtas virš $2,600,000.00. Reserve atsargos fondas virš $200,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Dabar mokam 4% už padėtus pinigus.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto

Subatom nuo

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

® 4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461
| JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec-

Pirk Žemiau Urmo 
Kainos!

IŠPARDUODA 250

KUPONAS
Surpraizo dovana su kiek 
vienu pirkiniu, jei pristaty 
si šį kuponą. >

Sample 
SUKNELIŲ

Taffetas, nets, laces, moires 
formalės, šokių, šliubinės ii 
išeiginės. Skubėkit, nes ištek* 
liūs apribotas.

MARTHA’S
5012 So. Ashland Avė. Tel. Prospect 5513

g 1.95, 2.95
U 3.95, 4.95 

ir aukšč-
Pirmiau buvo iki $15.

buvęs atvažiavęs ir Dr. Basa
navičius, kuris davęs nurody
mų kaip veikli. Šios apylinkės 
minėtas lietuvių veikėjų būre
lis jautęs, kad tėvynė kiekvie
nam uždėjo pareigą uždegti vi
są Lietuvą. Spaudos platinimo 
darbar dar ir dėl to buvęs sun
kus, kad savo kaimynais lietu
viais, kurie rusų buvo demo
ralizuoti visokiais papirkimais, 
nebuvo galima pasitikėti. Dau
gumas su nepasitikėjimu žiū
rėję į šį didelį darbą. Ne vie
nas sakydavo: “Nieko gero ne
padarysite, o tik save ir savo 
vaikus pražudysi te ir kraštui 
dar didesnę nelaimę užtrauksi
te.”

Pasak P. Varkalos, buvę ir 
nesusipratusių kunigų, kurie 
pragaro bausmėmis bauginę 
už tokį veikimą, kuris kelia 
“maištą” prieš galingąją Rusi
ją. Jokie bauginimai jų veiki
mo nesutrukdę: slapti susirin
kimai vykdavę vis dažniau tai 
pas P. Varkalą Girininkuose, 
tai pas Aglinską, tai pas Par
šai tį, o veikėjų būrelis vis di
dėjęs.

P. Varkala sako: “Kaip di
džiausios šventės, laukdavau iš 
Prūsų šalies spausdinto lietu
viško žodžio, kad jį galėtų pa
skleisti savo apylinkėje, kad 
žmonės iš jo pasisemtų drąsos 
ir atsparumo nelygiai kovai. 
Daug atsargumo, kiek pasi
šventimo reikėjo tiems knyg
nešiams, kurie tą didįjį turtą 
pergabendavo per sieną, bet 
nemažiau šalto kraujo reikėjo 
ir tiems, kurie jį turėjo išpla
tinti tarp savųjų... Musų apy
linkėje, — toliau pasakojo P. 
Varkala, —. tą brangų ir pavo
jingą siuntinį tekdavo man iš
platinti. Jį gaudavau prie Rin
ktinų kaimo, netoli Garliavos. 
— Kai eidavo greitasis trauki
nys, tai sutartą dieną pro vie
ną vagono langą iškeisdavo ry
šulys, kurį tekdavo paimti. 
Kaip smarkiai plakdavo širdis, 
kada pamatydavau prasiveriam 
tį langą..., nes kartais ateidavo 
mintis — gal ir žandaras kur 
nors tuno ir laukia to paties 
siuntinio... Del savęs niekas ta
da nedrebėjo, gaila buvo, kad 
teks atsiskirti su laisvę nešan
čiu lietuvišku žodžiu.

P. Varkala tą ryšulį veždavo 
į paruoštą savo daržinėje slėp
tuvę, kurią žinojo jis pats ir 
jo žmona Petronėlė.

— Tekdavo nemažai papra
kaituoti, kol prieidavau prie 
savo “seifo”, — toliau tęsė P. 
Varkala, nes tas “seifas” buvo 
po šienu, po nemažu akmeniu 
duobėje. Taigi, iš šios duobės 
apylinkėje plisdavo lietuviško
ji knyga.

Kiekvienas žandarų apsilan
kymas sukrėsdavo visą kūną.
Visu smarkumu prabėgdavo to
kios mintys: gal kas nepaslėp
ta, gal kas įskundė. Tačiau 
nuolatiniai žandarų vizitai iš
mokė atsargumo.

P. Varkala ne tik knygas mo
kėjo paslėpti, bet ir jų platin
tojus savo kaimynus, kuriuos 
žandarai gaudydavo. Pavyz
džiui, Paršaitį jis po klėties 
grindimis išlaikė apie 2 savai
tes. Už tai jis buvo žandarų 
įtariamas. Kai žandarai kartą 
iškratė P. Varkalos ūkį, ieško
dami paslėptų kaimynų, ir nie
ko nerado, patį šeimininką su
ėmė ir išsivežė (sako, tą kartą 
vienas kaimynas jį buvęs įs
kundęs). Šį sykį P. Varkala 
didvyriškai prisimena ir pasa
koja.

— Nuvežė mane į Kauno ka
lėjimą. Ten aš radau ir daugiau 
nelaimės draugų, kurių tarpe 
buvo ir mano kaimynas Mar
čiulionis. Gerai atsimenu, ma
ne vedė laiptais žemyn ir že
myn. Pagaliau sargas atidarė 
kažkokį dvokiantį urvą ir, ke
letą kartų smogęs didžiuliu 
pundu raktų per galvą, apsvai
gintą įstūmė į tą pažemį. Kada 
atsipeikėjau, tai po kojomis pa
jutau kažkokią žliugsinčių ma
sę, o išgąsdintos žiurkės lan
džiojo apie kojas. Vietoje lovos

buvo pundelis supuvusių šiau
dų, vietoje maisto — kriaukš
lys duonos ir vandens. Ten ne
aišku, kada buvo diena, kada 
naktis, nes visą laiką akla tam
suma viešpatavo aplink, šiur
pas nukrečia visą kūną, prisi
minus tą baisųjį urvą, kuria
me teko 5 paras išbūti. Iš čia 
mus varė į Vilnių. Niekados ne
pamiršiu tų kupinų pritarimo 
ir užuojautos žvilgsnių, ku
riuos lengvai buvo galima pa
stebėti minios tarpe, kuri žvilg
sniu lydėjo mus į Vilniaus ka
lėjimą. Nepamiršiu ir to, kadai 
vienas nepažįstamas ponas 
mums einant pro šalį įspraudė 
į delną rublį. Matyt, jis pasi
gailėjo musų išbadėjusių. Po 
trumpo laiko iš Vilniaus mus 
alkanus ir išvargusius varė į 
Gardiną, o iš ten — į Suv. Kal
varijos kalėjimą, kur surado
me Dr. Garmų, Grinių, Grigai
tį, Kačcrgį ir daug kitų jau
nuolių lietuvių. Po ilgų mano 
žmonos pastangų pavyko man 
iš kalėjimo išeiti.

Kaip P. Varkala pasakoja, 
net ligi pat D. Karo žandarai 
jį parsekiodavę, o D. karui pra
sidėjus bėgdami iš Lietuvos net 
jo ūkio trobesius rusai buvo' 
sudeginę. I

Suknelės Nupiginta 
Kaina

Martha’s Bridal Shoppe, 5012 
So. Ashland Avė. sumanė iš
parduoti 250 pavyzdinių suk
nelių žemiau urmo kainos. Suk
nelių yra įvairiausių: iškilmi
nių, šokių, jaunamarčių, o taip 
pat ir įvairiausios medžiagos. 
Taigi, pasirinkimas didelis, ta
čiau apribuotas. Kas greičiau, 
tas geriau tikslą atsieks.

Beto, šiandien telpa Naujie
nose skelbimas, perskaitykite. 
Tame skelbime telpa kuponas. 
Išsikirpkite ir nusineškite. 
Mat, Kalėdos — gausite ir do
vanų. (Skelb.)
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ATEIK Į DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU IŠPARDAVIMĄ
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausiu automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —ir sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grabams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėilai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai visų išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobilį už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip įmokėjimą—likusią dalį mažais mėnesiniais įmokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

Gook Gounty Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis prie California

DYKAI
DVIRATIS

$69.95Reguliarė 
vertės .

ART. AMBROZ

Prašyk Prižiūrėtojo 
tikieto prie kiekvieno gaso pir
kinio ar bet kokio patarnavimo. 
Viešas traukimas bus Gruodžio 
23, 1938. Daug kitokių savaitinių 
dovanų: namams radijo, tepi
mas, plovimo darbas ir t. t. Lai
mėtojai traukia kas pirmadienį.

SAFETY CLINIC
50th AND WESTERN AVENUE

STABDŽIŲ SPECIALISTAI

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

■i

27 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

Žymi Radio Valanda nedėlioj, gruodžio 18 dieną iš stoties WCFL.—970 k. 5:30 iki 6:30 Chi
cagos laiku. Dalyvauja Kalėdų Dėdukai, Merginų Choras ir Budriko Simfonijos Orkestras.

GRAŽUS PARLOR SETAS YRA GERA DOVANA KALĖDOMS
Gražus Karpetas, Naujas Stalas, Lova, Elektrikinė Ledaunė, Skalbimui Mašina, 

dabar galite pirkti įmokant $5.00 potam lengvais išmokėjimais
BUDRIKO KRAUTUVĖJ JUS RASITE DAUG NAUDINGŲ DAIKTŲ: LAIKRO
DĖLIŲ, SIDABRINIŲ DAIKTŲ, AKORDIONŲ, GITARŲ, VISOKIŲ ĮVAIRIŲ DO

VANŲ UŽ DAUG MAŽESNĘ KAINĄ KAIP KITUR.

GRAŽUS KALENDORIUS DYKAI

Jos. F.Budrik, Ine.
3409-21 So. Hafeted St. Tel. Yards 3088

Galima Gauti
WEXBERG LIQU0R 

STORE
SO. HALSTED STREET 
M1LWAUKEE AVENUE, 

Chicago, III.
1908
1411

ŠTAI KO JŲSU 
VAIKAS NORI 

KALĖDOMS

HILE BILLY
GITARAc

Šviesiai geltonos spalvos gita
ras su įdomiais ir gražiais pa
gražinimais. Tikrai gražus gi
taras mėgėjams ir profesijo- 
nalams- Pilnas įrengimas su
sidaro iš: gitaro, pieks, in
strukcijų knygos ir keiso.

(Kitokios gitaros nuo $3.95)

VITAK-ELSNIG CO.
4815 S. Ashland Avė.

Yards 2470

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

At the first sign of

SORE
THROAT

gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Phannacal Co., St. Lotus, Mo, w

Kilis gerins iIn throat
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Kritinga padėtis Klaipėdoje
Praeito sekmadienio rinkimų rezultatai Klaipėdoje 

esą tokie: viso buvo paduota 2,088,833 (nes kiekvienas 
balsuotojas balsavo už 29 kandidatus); iš to skaičiaus 
vokietininkai gavo 1,820,175 balsus, o lietuvių sąrašai — 
268,658. Apskaičiuojama, kad vokietininkams teks 25 vie
tos seimelyje, o lietuviams 4.

Berlyne dabar atvirai kalbama apie Klaipėdos kraš
to “anšliusą” prie Vokietijos. Tai įvyksią ateinančiais 
metais arba staigiu budu (gal būt, kai susirinks seimelis 
sausio mėnesį ir priims nutarimą, kad Hitleris juos “iš
vaduotų”), arba laipsniškai. Naciai saką, kad, jeigu Lie
tuva bus sukalbama, tai ji galėsianti naudotis Klaipėdos 
uostu, o jei ne, tai ir to neteksianti.

žodžiu, padėtis labai kritinga. Po 12 metų. “tautos 
vado” viešpatavimo Lietuvai gręsia rimtas pavojus pra
rasti Klaipėdą — po to, kai ji neteko Vilniaus. , >

Šiandien, beje, yra sukaktis to nelaimingo nakties 
“pučo”, kuris įkėlė tautininkus į valdžią.

Prieš trejetą metų, kai Su
valkijos ūkininkai susitarė 
streikuoti, reikalaudami aukš
tesnių kainų už savo produk
tus, tai Lietuvos valdžia juos 
šaudė, mušė ir areštavo. Daug 
ūkininkų buvo nuteista ilgiems 
metams į sunkiųjų darbų kalė
jimą.

Bet bylos prieš tuos ūkinin
kus dar iki šiol nepasibaigė. 
Vienas Kauno laikraštis lap
kričio 25 d. įdėjo tokią žinią:

“Šiandien Kariuomenes tei
smas Kaune nagrinėjo pa
skutinę Suvalkų krašto nera
mumų bylą. Teisiami ūki
ninkas Viktoras Šidlauskas 
ir Mečislovas Gelažius. Šid
lauskas kaltinamas pakurslęs 
ir bendrai veikęs, o Gelažius 
nužudęs Gižų policijos nuo
vados viršininką Lietuvnin-

Nepriklausoma Lietuva ir tautininkai
Po to, kai Lietuvos taryba vasario 16 d. 1918 m. pa

skelbė nepriklausomybės deklaraciją, p. Antanas Smeto
na ir jo šalininkai ieškojo Lietuvai karaliaus Vokietijo
je, ir vokiečių kunįgaikštpalaikis Urachas butų atsisėdęs 
į “Mindaugo sostą”, jeigu Vokietijos žmonės nebūtų nu- 
vertę kaizerio.

1919 m. Lietuvos žmonės išvijo bermontininkus-ir 
bolševikus ir pradėjo organizuoti savo valstybę. Sekan
čiais metais buvo išrinktas Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, kuris susirinko gegužės mėn. 15 d. 1920 m.

Nė vieno tautininko žmonės neišrinko i St. Seimą.
St. Seimas pagamino kraštui Konstituciją ir išleido 

Žemės Reformos įstatymą.
Per šešis metus Lietuva gyvavo, kaipo demokratinė 

respublika. Ji sudarė visą valstybės aparatą. Suorganiza
vo savo kariuomenę. Įkūrė tinklą pradinių mokyklų ir 
gimnazijų ir įsteigė Kaune universitetą, o Dotnavoje že
mės akademiją.

Lietuvą užpuolė lenkai ir pagrobė Vilnių, bet toles
nis lenkų veržimąsi Lietuvon buvo atmuštas. Dvarų že
mės Lietuvoje buvo parceliuojamos ir dalinamos beže
miams ir mažažemiams. Paskui Lietuva įkūrė savo va
liutą (pinigus) ir atgavo Klaipėdą.

Per tuos visus metus tautininkai neturėjo jokios ga
lios Lietuvoje. Rinkimuose į pirmą (paprastą) seimą ne
praėjo nė vienas tautininkas, kaip kad nebuvo praėję į 
St. Seimą. Į antrąjį seimą vėl nepateko nė vienas tauti
ninkas, nors balsavimai buvo laisvi, kandidatus statė kas 
norėjo ir agitacija buvo nevaržoma.

Tik renkant trečiąjį seimą 1926 m., tautininkai ap
simetė “liberalais” ir vai. liaudininkai padėjo jiems pra
vesti Smetoną, Voldemarą ir dar vieną jų kandidatą. 
Trys tautininkai iš 85 viso seimo narių!

Vėliau pasirodė, kad tai butą vilkų, avies kailyje. 
Gruodžio mėnesį tais pačiais metais tautininkai padarė 
sąmokslą prieš žmonių išrinktą valdžią ir naktį iš 16-os 
į 17-ą jie įvykino, su klerikalų pagalba, perversmą!

Tuo budu Smetona, kurio tauta nė į seimą nenorėjo 
linkti, staiga per apgaulę ir smurtą įsirioglino į prezi
dento sostą, šiandien sukanka lygiai 12 metų, kai įvyko 
tas nelemtas “pučas”. Ir ką gi per tą laiką Smetonos val
džia Lietuvai gero padarė?

Ekonomiškai Lietuva, žinoma, nestovėjo vietoje, nes 
žmonės dirbo. Mokyklų pastatyta daugiau, Kaunas pa
gražintas, keliai pataisyti. Prie kiekvienos valdžios šitie 
dalykai butų buvę daromi, o prie demokratinės valdžios, 
be abejonės, dar sparčiau.

Bet politiškai Lietuva ėjo silpnyn ir viduje, ir iš oro. 
Žmonių iniciatyva tapo užgniaužta, todėl valstybę apsė
do biurokratizmas. Kai ūkininką! ėmė nerimauti dėl ūkio 
produktų pigumo, valdžia pavartojo prieš juos, ginkluo
tą jėgą. Pačioje tautininkų partijoje įvyko skilimas ir 
Smetona buvo priverstas savo draugą Voldemarą užda
ryti kalėjime.

Vilniaus klausime tautininkų diplomatai, gavo vieną 
smūgį po kito, ir galų gale pereitą pavasarį Smetona Vi
tai kapituliavo prieš Lenkiją, be sąlygų priimdamas jos 
ultimatumą. O Klaipėdoje tuo tarpu įsigalėjo vokietinin-

3 Apie ką Tylomis Kai 
—’| ba Visa Lietuva

areštuotas. Apie tai rašo J. V.
Stilsonas sekančiai:

“Dabar vienas užsienietis
mums
Šukys 
me!”

m

nimas tikrai atsidūrė sunkioje 
padėtyje. Todėl tektų laukti, 
kad anksčiau ar vėliau Lietu
vos politikų tarpe įvyks pasi
keitimai.

(Ketvirta šio rašto dalis bus 
atspausdinta pirmadienį)

antrą 
šnipinėjimą” (?) ir 
iš kariuomenės.
streikuojantiems uki- 
buvo prikaišiojama 

ir “parsidavi-

Gelažius dar turįs ir 
bylų “už 
pabėgimą

Tiems 
ninkanis
“šnipinėjimas 
inas svetimoms valstybėms”, 
kadangi pas juos buvo užtikta 
agitaciniai lapeliai, atspausdin
ti užsienyje (nes Lietuvoje to
kių lapelių spausdinti nebuvo 
galima).

demonstracijas 
valdžią buvo 
kad valdžios

Įdomu, kad ir dabartiniuose 
Lietuvos neramumuose valdžia 
stengiasi uždėti savo priešams 
“šnipinėjimo” arba “parsidavi
mo” dėmę. Iš Kauno paleistose 
žiniose apie 
prieš Smetonos 
vis kartojama,
atsistadydinimo reikalauja “sve
tinių valstybių agentai” (lai 
voldcmarininkai, lai Lenkijos 
papirkti agitatoriai); o vienoje 
žinioje buvo minėta, kad pas 
du suareštuotu asmenis esą su
rasta “stambios sumos pinigų”.

Sunkios bausmes

sti, nes toksai delsimas Lietu
vai tik žalą žada.

Rodos, ketvertą metų atgal, I % r •
kaip tik Hitleris Vokietijoje jyi ar durnynai 
sigalėjo ir Lenkija jau su vo-| ®

kiečiais visai atvirai pradėjo 
derybas, V. D. Universiteto 
prof. Čepinskis, tas jautrus vi
suomenininkas, didis mokovas, 
nuoširdus Lietuvos patriotas, 
tuomet drįso viešai pasisakyti, 
kad Lietuva tuoj turi pradėti 
su lenkais derybas. Tuomet aiš
kiai buvo galima daug kas iš
siderėti. Tas derybas butų tuo- Į dalykų, kuriuos mums išrado 
met nuoširdžiai parėmę pran- mokslininkai ir išradėjai, gy- 
euzai, anglai. Bet tuomet prof. venimas butų neįmanomas. Sa- 
Čepinskis buvo apšauktas veik kyšime, kas išrado siuvamą 
tautos išdaviku. Krikščionių de- mašiną? Lietuvoje žinomos y- 
mokratų veikėjas prof. Bistras, ra kelios siuvamų mašinų mar- 
įžymus publicistas, taip pat vie- kės — geriausiai žinoma yra 
šai pasisakė, kad atėjo metas Singerio mašina, bet ją ne Šiu
šu Lenkija išlyginti sąskaitas ir gėris išrado. Kitų markių ma- 
iš viso keisti Lietuvos užsienių 
politiką. Prof. Bistras taip pat 
tautos išdaviku buvo pravar
džiuojamas.

Nelaimė, kad šių dienų kai 
kurie atsakingi Lietuvos politi
kai yra suvyrej tįsių moterų 

( įtakoje, o tų vyrų tarpe atsi
randa tokių, kurie labai sumo
terėj ę. Į lokius vyrus veikia 
daugiau visokie sentimentai, 
bet ne realus gyvenimas.

Dabar štai tie patys atsa
kingi politikai vos trims me
tams praslinkus iš Lenkijos 
nieko nepešę turėjo sumegsti 
diplomatinius santykius ir dar 
daugiau—jau uždarė net Vilniui 
Vaduoti Sąjungą ir išsižadėjo 
laikraščio “Musų Vilnius”. Vi
sa jie tai atliko Varšuvos pa
raginti! Jie anuomet nepaklau
sė savų tautos vyrų, kurie nu
jautė, kad Lenkija tarptautinė
je politikoje sustiprėjusi jau 
su Lietuva nesiderės, bet jai 
diktuos! Jų pranašystė išsipil
dė. . . .

Suėjau su vienu iš užsienių 
praneša, kad Juozas I politikos pareiginių. Jisai ilgai 
jau uždarytas kale ji- buvojęs užsieniuose ir ne vie- 

< no j e, bet keliose valstybėse.
.... . . * Tarp diplomatų turi daug pa-jisai buvo suimtas 1 1)ažinlimis

_ žinia tikra) nepasa- .jsai«visa. nesigiria ir nesidi.
Va I I 1 * Sąjungoje Tik ilgai su juo įsikal-
butų spaudos laisve kaip bur- Rad jam užsieljio
zuazinese demokratijose tai J ngra svethnas
butų galima iš jos laikraščių 
patirti, kas yra suimtas ir už Kalba jisai labai atsargiai, 
ką. Bet kaip dabar, tai niekas užuolankomis, ne iškart sako 
tikrai nežinos, kas su Šukiu at- tai, ką nori pasakyti. Kartais 
sitiko, kol pati žvalgyba nesi- išsireiškia labai dviprasmiai, 
teiks apie tai /painformuoti vi- kaip nori taip gali suprasti, 
suoinenę. Junti, kad jisai kiekvienam tar-

XT_ x.. .................. ..... tam žodžiui duoda tam tikrąNėra tikrų ziųių ir apie dau
gelį kitų amerikiečių, iškelia- ver^- . 
vusių į sovietiją — pav. apie e, .buv. čikagietį žalpį. Nieko ne-b’110. a eJau^ 

v. . . . * . .. T. galina daryti sekančią išvadą,žinia taip pat apie senąii Lie- s r .
4 1 - • T> M 4 1 -4 • 1 Viso Lietuvos gyvenimo siūlaituvos veikęją Dr. Matulaiti, ku- ... ./ • i a! , sueina i vienas rankas. Seniauris profesoriavo Minsko Moks- . L n ■> • „i A1 i ••• i • , taip nebuvo. Buvę lengviaulų Akademijoje, o paskui buvo \ r . w. „v j . «L i • • L • v „ dirbli, nes buvę galima daugiauapšauktas darbininkų priešu , , ..

v r . .v . . • i • sumanumo parodyti. Buvę ga-pasahnlas is vietos ir, kaip ra-L. . . . .. ..X- r i hina daugiau su kuo pasitarti,se Vilniaus žodis”, buvo su-1 . ... .. ..Vi , f Darbas buvęs tiksliau suskirs-arestuotas. ...... .lytas, daugiau iniciatyvos buvę 
leista, pagal lai ir atsakomybe 
buvusi. O dabar, jei gerai, ne
atsakai, o jei blogai, kaltė ver
čiama ne tikruoju adresu, bet 
suverčiama kiliems. Dabar ir 
labai atsakingi valstybės pa
reigų vyrai lyg ir kurjeriais 
likę. Net savo tarpe jie neno
ri pasitarti, nes iš tų pasitari
mų maža vertė.

Visų Lietuvos gyvenimo siū
lų galai suėję į vienas rankas, 
aišku, negali būti tinkamai iš- 
narplinami. Daug darbų buvo 
apleista arba ne į visą iš kar
to atkreipiamas reikiamas dė
mesys, nors ir klausimai butų 
pirmos vertes. O be to, kiekvie
no žmogaus sugebėjimai yra 
kiloki. Negali gi būti vienais 
žmogus visų specihlybių specia
listas. Pavyzdžiui, kad ir geras 
klebonas, nors ir savo ūkį tu
rįs, vis dėlto negali būti geru, 
agronomu. Apsukrus, sumanus 
provincijos viršininkas gal ge
riausiai tinka savo pareigoms, 
bet butų tikra nelaimė, jei jam 
butų pavesta kitos atsakingos 
visos valstybės pareigos eiti.

Visai vykęs klebonas, net tu
rįs didžiulę įtaką į savo para
pijos žmones, gali būti visai 
menkas vyskupas, jei tokiu bu
tų paskirtas.

Tokioms aplinkybėms esant 
visai nenuostabu, jei Lietuva 
užsienių politikoje paskutiniais 
metais vis vėlavo ir vis įvykių 
netikėtai buvo užklupta. Buvo 
kas iš anksto visai tiksliai in
formavo, tuos būtinus įvykius 
smulkmenškai atpasakojo, bet 
nebuvo kas tolimesnės politikos 
gaires nustato. Nebuvo tinka
mos išminties, o tie, kurie tą 
išmintį turėjo, jiems nebuvo 
leista veikti. Jie lik galėjo ste
bėti, žiūrėti, laiku atpasakoti ir 
stipriai apgailestauti, kad nėra 
kam geriems pateiktiems su
manymams vykdyti.

Bet ne tik užsienių politikos 
darbuotojai nusimanė, nusivo
kė, kad negalima delsti. Lietu
vos jautresnioji visuomenė ar
ba jos aktingesni nariai jauste 
jaute, kad negalima ilgiau del-

Už ką 
(jei šita

kelis kartus su 
ir iš tų kalbų

gyvenimo siūlai

KAS IŠRADO SIUVA
MĄ MAŠINĄ?

Mes taip įpratome naudotis 
visokiais žmonių išradimais, 
kad retai ir tekreipiame dėme
sį į tai, kas, kada ir ką išrado. 
Be daugybes įvairių brangių

Ūkininkus Šidlauską ir Ge
lažių Kariuomenės teismas ra
do kaltus ir skaudžiai nubau
dė: Gelažius nubausta® kalėti 
visą amžių, or Šidlauskas gavo 
10 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, bet jam, kaipo Lietuvos 
kariuomenės savanoriui, pritai
kintos sušvelninančios aplinky
bės ir bausmę sumažinta ligi 8 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

O tie ūkininkai, kaip ir kiti 
nubaustieji jų draugai, pir- 
miaus buvo tautininkai ir Sme
tonos rėmėjai!

JUOZAS ŠUKYS ESĄS 
KALĖJIME

Vienas stambiausiųjų šulų 
tarpe Amerikos lietuvių komu
nistų kitąsyk buvo brooklynie- 
lis (vėliaus apsigyvenęs Grand 
Rapids’e po vardu “Sakalaus
kas”) Juozas Šukys. Prieš ke
letą metų jisai kartu su žmona 
išvažiavo į Sovietų Sąjungą 
padėti draugui Stalinui “būda
vot! socializmą”. Jisai gavo 
darbą Minske, kaipo dailidė ir 
namo užveizda.

Pradžioje J. Šukys nuolatos 
parašydavo Amerikos komunis
tams, girdamas savo naująją 
tėvynę, bet dabar jau seniai 
apie jį nieko nebegirdėti. Nuo 
tolaiko, kai sovietų žvalgyba 
“sujikvidavo” visą, lietuvių ko
munistų centrą Baltgudijoje, 
jokių žinįų apie Šukį ameriki
niai jo drąugai nebegauna. Bet 
dabar “Naujojj Gadynė” pra-

Buvęs Florencijos universite
to profesorius (dabar profeso
riaująs Harvardo universitete), 
Gaetano Salvenini, aną dieną 
nurodė, kad fašizmas ekonomi
niu atžvilgiu yra fiaseo. Pa
vyzdžiui, sako, jisai, —

“Oficiali Italijos statistika 
rodo keturis kartus daugiau 
bedarbių Italijoje 1935 m., 
negu kad buvo 1922 m., prieš 
įsigalėjant Mussoliniui. Nuo 
1935 m. valdžia jau nebe
skelbia skaitlinių apie bedar
bius; tai reiškia, kad ųedar- 
bas nuo to laiko dar labiau

šinas pardavinėja Lietuvoje ir 
musų žinoma importo ir eks
porto firma Lietūkis. Siuvamą 
mašiną išrado 1790 metais an
glas Thomas Saint, kurio var
dą ir atvaizdą turėtų garbinti 
kiekviena šeimininkė ir visi 
siuvėjai. Ta mašina buvo ski
riama odos darbams. Kelc- 
riems melams praslinkus, 
prancūzas siuvėjas Thimmo- 
nicr išgalvojo truputį geresnę 

| mašiną audeklui sinti- Jis pir
mas įsteigė dirbtuvę—siuvyklą, 
kurioje dirbo 80 mašinų. Pran
cūzai siuvėjai su ginklais ran-

“Oficialios Italijos skaitli
nės, be to, rodo, kad tarp 
1926 tį. ir 1936 Tn. suvarto
jimas kyibčių miltų Italijoje 
sumažėjo 16.5 nuošimčių; 
mėsos suvartojimas sumažė- 
jo 14 nuošimčių; cukraus —• 
26 nuoš.; bulvių — 16.5 
nuoš. , Ifadangi valdžios sta
tistika pripažįsta tiktai tuos

slėpti, tai reikia manyti, kad 
tikroji padėtis Italijoje, vei
kiausia, yra dar blogesne, 
negu kad los skaitlinės rodo, 
o jau tikrai ji nėra geresnė.” 
Beje, tuo pačiu keliu, matyt, 

eina ir naciškoji Vokietija. Už
vakar Hitlerio propagandistai 
pradėjo rėkti, kad Vokietijos 
žmonėms jau trūksta duonos.

Taip lygiai ir su Klaipėdos 
kraštu. Savo laiku nesitarla su 
vietos gyventojais, o dabar nu
susęs Lietuvos provincijos eili
nis veterinorijos gydytojas, net 
kuriam politinės teisės buvo 
susiaurintos, tas teises atgavęs, 
jau Lietuvos vyriausybei savo 
reikalavimus diktuoja, ir jie 
vykdomi!.. Tai skaudu! Kai Vo
kietijos įtaka Europos politiko
je buvo nežymi, Klaipėdos 
krašto reikalus buvo galima 
savo tarpe sutvarkyti, susipras
ti. Bet sumoterėjtįsių vyrų pro
tas šito nenumatė! Dabar Lie
tuvos spauda Varšuvos stipriai 
raginama neturi galimybės vi
sais tais klausimais atvirai pa-

jo dirbtuvėlę ir sudaužė visas 
mašinas. Neilgai trukus, Thim 
inonier ir vėl pradėjo dirbti 
mašinas, bet jau nesisekė: vi
si siuvėjai priešinosi ir kenkė 
jam. Mirė jis, nedaug kur be- 
gaudamas darbo, dideliame 
skurde. Vėliau, 1833 metais, 
amerikietis Waller Hiuit išra
do panaišą mašiną, tik jis nc- 
išsirupino savo išradimui pa
tento ir nepasinaudojo juo. 
Tikrą siuvamą mašiną, iš ku
rios paeina ir musų vartojami 
mašinos modeliai, išgalvojo a- 
merikietis Elitas liotve. Ir A- 
merikos siuvėjai buvo prieš jį 
nusistatę, kam jis su savo iš
radimu atimąs iš jų darbą! 
Vyko jis į Angliją, kur jo ma-

sumokėjo Howui už jo paten
to teises Anglijoje 250 svarų 
sterlingų, arba apie 12,500 li
tų, aukso kursu skaitant

Grįžęs į Ameriką, Howc su
žinojo, kad įvairiose vietose 
jau buvo naudojamos jo išras
tos mašinos. Teisinas priteisė 
jam išradėjo honorarą ir už 
tas mašinas, kurios buvo var
tojamos Amerikoje.

S. MOCKUS PASITRAUKĖ
A. L. T. SANDAROS

Iš

“Kcleivis” rašo:
“Mums teko patirti, kad p. 

S. Mockus, kuris iki šiol bu
vo skaitomas, kaip sandarie- 
čių vadas South Bostone, pa
skutiniame sandariečių susi
rinkime išstojo iš jų kuopos 
ir išėjo iš salės. Su juo pasi
traukęs Sangaila ir dar kai 
kurie. Nesantaika sandarie- 
čiuose kilo dėl to Smetonos 
medalio, kuriuo p. S. Moc
kus neseniai buvo apdovano
tas. Demokratinio nusistaty
mo sandariečiai griežtai prieš 
tą medalį užprotestavo.”

MARŠALAS BLIUCHERIS 
“ATSIRADO” MASKVOJE

Buvo daug visokių gandų 
apie sovietų maršalą Bliucherį 
— kad jisai suareštubtas, kad 
jisai sušaudytas, pabėgęs į Ki
niją ir t. t. Bet dabar telegra-aaoar ivaujoj^ Craayne pra- nijų ir t. t. x>ei uauar iciegra- 

neša, kad Juozas Šukys esąs su- ma iš Maskvos praneša, kad

kai, ir dabar Lietuvai gręsia pavojus Klaipėdą visai, pra
žudyti.

Tai tokie yra Lietuvos tautininkų valdymo vaisiai. 
Nuo Uracho išsigelbėjusi, Lietuva dabar turi “tautos.va

gauta nepatikrinta žinia, jogei 
jisai esąs karo komisariate 
Maskvoje.

Jeigu šita žinia tikra, tai reiš
kia, kad maršalas Bliucherip 
dar gyvas, bet yra pašalintas 
iš Tolimųjų Rytų armijos va
do.

Vistiek keista, kad valdžia, 
nepainformuoja visuomenės net 
apie tokio stambaus asmens li
kimą. Ji, matyt, nenori, kad; 
žmonės žinotų, kas valdžios 
viršūnėse dedasi. Žmones yra 
valdomi Sovietų Sąjungoje kaip 
užrištomis akimis.

KĄ REIŠKIA SUTAR
TIES UOSTAS?

buvo

laikosi. Laikosi nau- 
policinėmis priemo-

į visa tai žiūrėti ir

liukai virto perdaug klusniais 
Berlyno ir Varšuvos įrankiais. 
Seniau perdaug skeryčiojosi, o 
dabar staiga susitraukė ir tik 
vykdo kitų įsakomi. Tai ryš
kiausias valios silpnybės požy- 
mys, tai bejėgiškumas, lai ap
sukrumo stoka.

Išmintis, sveikas protas saky
te sako, o Lietuvos bendras 
valstybės reikalas spiria, kad 
kai kurie iš tų politikų pasi
trauktų, bet jie nesusipranta ir 
įsikabinę 
dodamies 
nėmis.

Skaudu
baugu darosi dėl Lietuvos atei
ties, dėl savo tautos likimo. 
Tautos likimas netikrose ran
kose. Bet turėkime vilties, kad 
sveikas Lietuvos žmonių nujau
timas išves tautą, į tikrą kelią.

Tasai užsienių politikoje nu
simanąs vyras visa, kas čia pa
sakyta, netiesiogine prasme tai 
atpasakojo, bet musų šnekų tu
rinys buvo toksai.

Išvada: Lietuvoje jau, esama 
daug tokių žmonių, kurie kad 
ir prie esamo režimo padarę 
gerą karjerą, bet vis dėlto drįs
ta bent siauroje draugystėje 
nurodyti tuos tikrus adresatus, 
kurių, dėka dabar tautos gyve-

Taip yra vadinami kai kurie 
Kinijos uostai, kurie po 1810 - 
1842 opijumo karo buvo atida
ryti britų prekybos laivynui. 
Lig to laiko svetimšalių lai
vams buvo draudžiama 
kiauti su Kinija. Sutartis 
pasirašyta ant anglų
“Cornwallis” ir pagal tą sutar
tį buvo atidaryti anglų preky
bai šie uostai: Hong-Kongas, 
Kantonas, Ai novas, Foocouas, 
Ningpo ir Šanchajus. Pastara
sis uostas buvo tuomet labai , 
mažas, paskui, dūką prekynos 
jis užaugo ir šiandien yra penk
tas pagal dydį pasaulio miestas.

KAS BUVO TIGRAS— 
KARALIENĖ

Tigras-karalienė buvo Efua 
Kobi, valdžiusi Ašančio negrus 
vakarų Afrikoje, karaliaus 
Prempeho motina. Ji nužudė 
40 savo vyrų tik dėl to, kad 
ji jų daugiau nebemylėjo. 1896 
metais Ašanli pasidarė britų ko
lonija: karalius Prempchas ir 
jo motina Efua Kobi buvo bri
tų valdžios suimti ir ištremti.
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .................................. ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q<50
Perkant toną ar daugiau ..................

Cash
OR

Giedi!

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Už mažą depozitą 
jūsų dovaną palaiky
sime iki Kalėdų, arba 

pasinaudok Lengvo Išmo
kėjimo musų Plano nauda.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 ARCHER AVENUE.

ESTABLISHED ISO,

DYKAI 
PRISTATYMAS <7wexberb Telefonas 

tTįŪOHSj s? CANAL 4738
KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SĄRAŠAS

Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas. Čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

Four
Mattingly & Moore 
Seagram 5 Crown 
Seagram 
Kessler 
Seagram 
C &G 
Hill & Hill

labiausiai priimtina kalėdinė dovana 
sąrašas pačių populiariausių turimų 
norimų gėrimų sąrašą statyti.

Cream of Kentucky 
Old Quaker 
VVilken Family 
Old Drum 
Calvert Special 
Schenley Red Label 
Golden Wedding 
Black & VVhite

Roses

7 Crown
V. O.

Old Taylor 
Grand Dad 
Old Charter 
Black Gold
Old Schenley Rye 
O. F- C.
Bond & Lillard 
White Horse

Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

DANTŲ VALYMO MOSTIS
Rašo Dr. G. L Bložis

BANKO VALANDOS
KASDIEN: 9 A. M. IKI 3 P. M.

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M.

Š| Skyrių. Tvarko ir Prižiūri ......... ••••"••«.....••••••»......
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Iki Kalėdų jau beliko tik kelios dienos- Jeigu ketinate siųsti 
švenčių perlaidas giminėms į tėvynę—-turėtumėte tai susitvar
kyti greit kaip tik galima. Naudokitės Drovers Patarnavimu, 
kad užsitikrinti perlaidą, kad bus gauta, laiku su

LINKSMIOMIS KALĖDOMIS
Drovers Banko užsienių skyrius jums siūlo skubų, patikimą 
patarnavimą ir žemas mokesčių ratas. Užeikite šiandien. Pa
matykite p. Stungi prie 24 langelio.

WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St.

N E W

Circle Clothing Co
1616-22 NORTH DAMEN AVENUE

$21-bo §24-50
$2.00

IŠSIKIRPKIT ŠI KUPONĄ

OVERKAUTŲ

Leo Norkus J r.
Ambrosia & Nectar

Švenčiu Specialai
VĖLIAUSI STILIAI!

SIUTŲ IR

DYKAI KUPONAI
SU SIUTO AR OVERKAUTO PIRKINIU

toju. Tokiems aš prie progos 
pastebiu, kad neatidčliodami 
susirūpintų savo dantų likimu.1 
Atsakymas būna toks, kad, gir-1 
d i, jam. dantų, neskauda ir kam 
jis ieškos sau bėdos pas dan
tistą, kuris išdrasko dantų sme-* 
genis. Tada ne tik, kad nesi jau- 
ii gerai, bet dar dantys prade-. 
da bijoti šalto vandens ir net 
šalto oro. Toliau jie tvirtina, 
kad jų tėvai nepažino dantisto 
— turėjo gerus ir sveikus dan
tis, tad jie nematą reikalo pa
žinti dantisto. Kas taip mąsto 
ir kalba, tas labai save apgau
dinėja. Mes dabar kitame am
žiuje gyvename ir visai kito
kios gyveninio aplinkybės, ne
gu musų tėvai gyveno. Be to, 
dar turiu pastebėti, jog did
miesčių gyventojams yra daug 
blogesnės aplinkybės kas link 
sveikatos, nežiūrint į visus mie
sto patogumus. Ūkininkams y- 
ra sveikesnės sąlygos. Didmies
čių gyventojai yra daug silpnes
ni žmonės ir visuomet greičiau 
ligos bei infekcijos paveikia. 
Kas link dantų bijojimo šalčio 
po jų išvalymo, tai tas yra tie
sa, bet dalykas yra lame, kad 
Iio išvalymo tik tokie dantys 
bijo šalčio, kurie yra labai ap
leisti ir niekuomet nėra namie 
paties savininko valomi, o tik 
dantisto. Suprantama kai tas 
kalkinis akmuo nuguli ant dan
tų smagenų', ir vėliau jis yra 
prašalinamas, tada dantys pa
lieka pliki, nes nuspaustoj vie
toj smagens nebeatauga. Tokiu 
budu dantys turi bijoti šalčio, 
šilumos, rukštaus ir saldaus.

Dantų valymo mostis galima 
priskaityti prie kasdieninių 
reikmenų be kurių civilizuota
me pasaulyje beveik negalima 
apseiti. Tokiu budu gamintojai 
bei vertelgos naudojas reikala
vimo, proga ir bando išdirbti 
įvairių valymo dantų produktų. 
Pas vartotojus kyla klausimas, 
kuri dantim valyti mostis yra 
geresnė. Suprantama, dantų gy
dytojai tame klausime yra au
toritetingi. Jiems atkartolinai 
statomi klausimai; būtent ko
kią dantų valymo mostį (toolb 
pašte) reikia vartoti etc.

Paprastai dantistai bei medi
kai pataria vartoti tą dantų 
mostį, kurią jie patys vartoja, 
nes jie mano, jpg ji yra geres
nė už kitas jai panašias. Dakta
rai mosties bei miltelių geru
mą sprendžia ne vien iš išvaiz
dos bei skonio, bet daugiau dė
mesio kreipia į jos sudėtį, ko
kybę. Dantų valymo mostis yra 
sudėta iš keliolikos skirtingų 
medžiagų ir tos skirtingos me
džiagų dalys atlieka savo už
duotį. Aš asmeniniai esu įsiti
kinęs, jog Ipana dantų valymo 
mostis yra geresnė, negu kokia 
kita, ir aš vien tik ją vartoju.

Dabar pasistatykime sau 
klausimą — kiek naudos yra iš 
dantų valymo mosties vartoji
mo? Aš iš savo patyrimo saky
siu, kad labai daug. Pirmoj vie- 
toj dantų mostis yra bakterijų 
naikintoja, o, bakterijų burnoje1 
yra galybės, ypatingai kuomet 
burna bei dantys yra labai ap
leisti, nevalomi. Jei asmuo ne
vartoja dantų valymo mosties 
bei šepetuko, tas duoda progos 
bakterijoms susisukti lizdą tar
pe dantų arba kitose vietose.

Labai lengvai galima pastebė
ti žmogų, kuris nevartoja dan
tų valymo mosties ir šepetuko. 
Jo dantys yra apleisti, nešvarus, 
pažaliavę, parudavę ir aplipę 
kalkėmis bei seilių nuosėdomis. 
Tos seilių, nuosėdos bei kalkes 
per tūlą laiką, jei jų nepaliečia 
švarus šepetukas, taip sukietė
ja, ir pasidaro aštrios, kad vė
liau pradeda dantų smagenis 
dilginti bei erzinti. Nuo to dil
ginimo smagens parausta apie 
dantis ir patinsta ir, rodos, lyg 
vandenyje butų išmirkytos. Lei
džiant lokiam stovyje burną, 
dantų smagenis ir dantis pasi
likti per tūlą laiką, žmogus 
gauna vienokią arba kitokią li
gą, o pyoorhea bei škorbutas 
lai jau užtikrintas dalykas.

Tas nepageidaujamas pasė
kas galėtų prašalinti kiekvienas 
asmuo prisilaikydamas tam tik
ros taisyklės, būtent, kasdieną 
valyti dantis liek kartų, kiek 
kartų valgo, sakysim, tris kar
tus į dieną.

Kiekvienas asmuo turi pasi
rūpinti dėl savęs dantų šepetu
ką ir valyti su atsargumu; vir
šutinius dantis valant reikia še
petuką sukti ratu ir traukli že
myn laikant šepetuko šerius j 
dantų tarpus, kad nepasiliktų 
ten maisto gabalėlis. Taip pat 
ir su apatiniais dantimis, tik 
apatinius valant reikia traukti 
šepetuką į viršų vieton žemyn. 
Vėliau reikia trupučiuką mos- 
ties uždėti ant šepetuko arba 
ant švaraus piršto ir gerokai iš
trinti dantų smagenis. Dar ge
riau butų jei pirkti vaistinėse 
guminį šepetuką, kurį galima 
užsimauti ant piršto ir uždėjus 
mosties masažuoti dantų sma
genis. Tas trynimas su Ipana 
mostimi pagerina kraujo bei 
limfos cirkuliaciją į dantų sma
genis ir jų raumenis.

Kartais pasitaiko sutikti to
kių draugų, kurie turėtų būti- eikite, pirmam reikalui ištikus, 
nai pasimatyti su dantų gydy-

SIŲSKITE KALĖDINES PERLAIDAS 
DABAR GIMINĖMS Į TĖVYNE

Drovers National Bank
f

Drovers Trust &. Savinos Bank
MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

1 4 7 T H • S T R E E TįĄ N'D T A? M LAN D-ĄV E N U E > C H Į C AG Oi

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES 

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles 

*15.00 
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

AL D ARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad ir 
šeštad- vakarais, iki 9 vai. 

Tel. LAFAYETTE 3534.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Iš Lietuvos
Ūkininkų pažangos 

keliai
Zarasų krašto ūkininkai žen

gia pažangos keliu. Skirstantis 
į vienkiemius, pastebima dide
le ūkininkų pažanga. Persikė
lęs ūkininkas j vienkiemi sten
giasi savo trobas pastatyti mo
derniškas, gražias. Niekur ne
matysi naujai statomą namą 
su mažais langais. Visur na
mai moderniški, dideli. Žemės 
Ūkio Rūmams padedant, ūki
ninkai 
tvarko 
vienais 
ninkas
trąšų. Iš balų ir pelkių su di
deliu darbu ir triusu, verčiama 
derlingos pievos ir laukai. Žod
žiu ūkininkai kulturėja, moko
si. Dažnai pas ūkininką gali
ma matyti radijo ir laikraš
tį. Sulyginus tai visa su tuo, 
kas buvo prieš kelerius metus, 
dabar ūkininkų yra toli nu
žengta.

PTOPLES KRAUTUVĖSE
PIRKITE TINKAMIAUSIAS į

Kalėdų Dovanas
Už PUSĘ KAINOS |

vertes kainuoja nau-

I Kalėdų 
j Bargenai
| KVIEČIAME J MUSŲ 

KRAUTUVŲ NUSI
PIRKTI KALĖDOMS 
SIUTĄ, MARŠKINIUS, 
KAKLA RAIŠČIUS 
VISKĄ, KAS REIKIA

» VYRAMS PASIPUOŠ
TI. TAIPGI SIUVAM

| SIUTUS
g DERJ.

DARBĄ ATLIEKAM g 
GERAI

įFRANK MICKASj
s 4146 Archer Avenue į
5. Phone LAFaveltc 9832 El ' *

DUODAME

PAGAL OR- 
PROSINAM.

sodina sodus, gražiai 
sodybas. Taip pat kiek- 
metais kiekvienas ūki- 
įberia po kelius maišus

981
$32.00
ji HOOVER dulkių valyto
jai tik po ........... $15.75

Gražus Metaliniai Smoking 
Stalai nuo ..........   590
Metaliniai Smoking Stands 
su Staliuku nuo

Liampos, didelės
• po

Kozirom 
po

lošti Staliukai
$1.20

ir
980

$2.00 
gražios po

PINIGUS!

Brangenybes 
Dovanoms

ir dainoje ap- 
geriausia do •

O' kam nema- 
galiau, muzi-

$5.95
$30.00 dideli Launging krėslai ...................... po $14.50
$6.50 tvirtus ir gražus Pull-up Krėslai ........... po $3.95
$10.00 Occasional Staliukai .............................. po
$9.00 Cocklail arba Coffee Staliukaix...................
$25.00 Labai gražios Komodos ...................... po J
Gražus ir tvirtai padaryti End Tables ....... 980

Pirkite čia ir Sutaupykite Daugiau kaip Pusę Pinigų.

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

Kreipkitės i NAU
JIENŲ SPULKĄ.
Gausite ant 
mokėjimų ir 
sąlygomis.
Lithuanian

I Loan and

lengvų iš- 
lengvomis

$5.50
$4.95

Building 
Savings 

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
; o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
i dėldienius.

DISTRIBUTORBEER
GERKIT TIK GERĄ

4179-83 Archer Avenue

Tel. Hemlock 62402415 W. 64th Street

GARSINKITES “NAUJIENOSE" (Skelb.)

mylimą* 
švenčių

muzikos 
brangenybių

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų*

Urmo (wholesale) kainomis pristato | alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą-

;are ,y6u stfnAiNG. kRčr><

EYE STR Al N
•• Ar’. ,»• I •

E VE S
L DR’JG STORES

Aukso žiedas 
dainuotas, taigi, 
vana šventėms, 
lonu laikrodėlis,
kos instrumentas. Muzika mus 

į linksmina ir ramina nuliūdimo 
valandoje, beto, ir auklėtoja. 
Jaunuolis kartą “prisirišęs” 
prie muzikos, nuo jos niekad 
nesiskiria. Tad, kodėl apie to
kias dovanas nepagalvoti, ka
da, savo mylimą j ai ar 
jam rengėsi Kalėdų 
proga suteikti?

John A. Kass, kurio 
instrumentų ir
krautuvė yra prie 4216 Archer 
avenue, jums nuoširdžiai pa
tarnaus tuo reikalu. Tad, už-

i 2536-40 W. 63rd Street
!. Dėl patogumo krautuvės atviros nedėlioję nuo 
F 10-tos vai; ryto iki 5-tos popiet ir kas vakarą 
! iki Kalėdų.

G ARSINKITES “NAUJIENOSE

ur eyes bum—fecl $4^
jncomfortable? Try 

Murina. It contains 7 help- 
ful ihgredientę vvhich 
deanse and clear eyes red- 
dened Irom fatigue—makę 
your ęye» fed clean. fresh, 
alivct Much tnore effective than boric acid. 
Senei for trial bottlo. Mail IOc(>Umn« 
or coin) wilh your name and addreM to Tne 
Murinę Co., Dept. MF, Chicago. III.______
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Diena Iš Dienos -
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Joseph Lepšis, 24, su Gene- 
vieve Pociecha, 22

Charles Mažeika, 24, su Al
dona Bukujzo, 20

Harry Eggleston, 49, su Mar- 
garet Borchus, 39

Reikalauja
Perskirų

Sadie Kasper nuo Stanley 
Kasper

Gavo
Perskiras

Eleanor Wisccns nuo Frank 
Wiscons

Martin Balchunas nuo Anna 
Balchunas

Anastasia Sarlas nuo Tho- 
mas Sarlas

Nauja Draugijos 
Lietuvos Vėliavos 
N. 1 Valdyba 1939 m.

Pirmininkas Kazys Davis

Draugystės Lietuvos Vėlia
vos Amerikoj No. 1 valdybų 
1939 metams sudaro:

Cazimer Davis, pirmininkas, 
5648 So. Bishop St., tel. Pros- 
pect 4524.

Julia Budrecki, pirmininko 
pagelbininkė, 3118 W. 39th St., 
tel. Lafayette 3279.

Peter Budrecki, nutarimų 
raštininkas, 3118 W. 39th St., 
tel. Lafayette 3279.

Severia Skridulis, finansų 
raštininkė, 1533 So. 49th Avė., 
Cicero, III., tel. Cicero 1883.

Antanas Czesna, kasierius, 
4501 So. Paulina St., tel. Boule-

4

= Paskutinė Diena 
Užsilikusius 
Mokesčius Mokėti

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PRANEŠIMAS
Pristatau KIAULES | NAMUS gy- 
vas po 8’zžc svarą arba išvalytas— 
po 12c svarą. Taipgi pristatau ma

žus paršiukus ir paukščius.
Rašykite ANDRIEJUS POŠKA,

Lisle, III. Box 212

4 Sensacinė Savaitė.
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.
Pradžia 11 A. M. 25c iki 1 v. P.

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

y , , --------- --------------- - ---- —

Šokiai šeštadienį 
KŪČIŲ VAKARĄ IR PRIEŠ 

NAUJUS METUS
Midvvay Temple 

Ballroom
61? 5 Cotta?e Grove Avenue 
Muzika BILL RACINE ir jo 

ORKESTRĄ.
Taipgi kas Penktadienį ir šeš- 
taa.erJ, pradedant sausio 6 d. 

Veda TERESA DOLAN. 
Privačiu pamokų studija.

1545 E. 63 St. Tel. Hyde Park 3080

vard 4552.
Stanley Jonaitis, kontrol. raš-' 

tininkas, 7008 So. Rockwell St.
Ida Kachinska, kasos globė

ja, 7204 So. Rockwell S t.
Peter Tuskiewicz, maršalka, 

6939 So. Washtenaw Avė.
Susirinkimai laikomi kiek

vieną antrą sekmadienį, kaip 
1:00 valandą po piet, Czesna 
Hali, 4501 So. Paulina Street, 
Chicago, III.

Į kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 metų 
amžiaus lygiomis teisėmis.

Sekr.

Boston Avalynės 
Krautuvė Duoda 
Dovanas

Kas tik užeis į Boston Shoe 
Store, 3435 So. Halsted St. ir 
nusipirks porą batelių, absoliu
čiai dykai gaus kalėdinę do
vaną vertės $2.00 ar daugiau. 

,Ta dovana yra 24 karatų auk
suotas kristalo setas. Ją duo
dama su kiekvienu pirkiniu už 
$2.98 ir aukščiau. Specialės do
vanos teikiamos ir vaikams.

I Todėl, kiekvienas esate ra
ginamas dalyvauti tų puikių 
dovanų šventėje. Klausykite 

>Boston Shoe Store radijo pro- 
gramo, kuris girdžiamas kas 
šeštadienį 10:15 vai. ryte iš 
W.H.F.C. stoties.

VBA.

J. ŽUKAS
Musų “Žukutiš” šį sykį bus 

ne tenisistu, bet laisvu meni
ninku. Rytoj vakare jis vai
dins Juozo Daugio rolę kome
dijoj “Pertraukta Meilė”, ku
rią Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras stato Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Rengia Šokius 
Jauniems Laikraščių 
Išnešiotojams

Pelnas Labdarybei
WiIIiam Kasmauskas, New 

City Furniture prezidentas, ir 
eilė kitų Town of Lake biznie
rių šįvakar rengia linksmą šo
kių vakarą Southwest apylin
kės jauniems laikraščių išnešio
tojams. Visas pelnas eis Kalė
dų dovanų nupirkimui neturtin
gų šeimų vaikams. William 
Kasmauskas/ yra šokių rengimo 
pirmininku.

Šokiai įvyks mokyklos salėj, 
prie 48th ir Honore galvių. Da
lyviai gaus įvairių dovanų ir 
linksmai praleis laiką.

New City rurmture Mari, 
kurią valdo p. Kasmauskas su 
p. Wm. Bazaru randasi adresu 
1651—56 West 47th St.

R. P.

Vyrų Choro 
Vaidinime

haujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Rytoj, gruodžio 18 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj įvyks 
svarbus Dr-jos Lietuvos Ūkininko priešmetinis susirinki
mas. Bus renkama valdyba 1939 metams. Prašoma narių 

susirinkti. J. žurkauskas, pirm.
12 V,'ardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašelpinio 

K Ii ubo priešmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio (Dcc.) 18, 1 v. p.p. Hollywood svet., 2417 W. 43 St. 
Nariai malonėkite skaitlingai susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir bus valdybos rinkimas.

Paul J. Petraitis, raš t.
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ŠIRDINGAI KVIEČIAMA JUS IR JŲSŲ DRAUGUS Į

GIMTADIENIO PUOTĄ
Pagerbimui 

MR. JOS. LAPINSKO
3210 So. Halsted Str.

ŠEŠTADIENĮ GRUODŽIO 17, 1938
Gera Muzika ir Pasistiprinimai

Su pagarba, Draugiškas Tavernas
JOS. LAPINSKAS, Sav.
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RYTOJ
GRUODŽIO-DEC. 18, 1938

CH. LIETUKUI 
AUDITORIJOJ

3133 SO. HALSTED ST

diena

Budriko Radio 
Valanda

Nedėlioję, gruodžio 18 
iš stoties WCFL, 970 k. kaip
5:30 iki 6:30 po pietų Chica
gos laiku lietuviškas pasaulis 
turės progą girdėti gerą lietu
višką radio programą iš geros 
stoties.

Dalyvaus Budriko Simfonijos 
Orkestras, Merginų Gražuolių 
Choras, Kalėdų Dėdukas ir 
daug kitų gerų talentų. Bus la
bai mažai skelbimų. Progra
mas visur bus girdimas aiš- 
kiai. Programos leidžia Budri
ko rakandų, radio ir kalėdų do
vanų krautuvė Southsidėje, kur 
prekės yra geros, o kainos tei 
singos ir neperaukštos.

žvalgas.

Apskričio teisėjas “ ’ 
K. Jarecki skelbia, kad šian-Į 
dien yra paskutinė diena atsi
teisti su apskričio iždu už už
silikusius real-estate mokes
čius. Nuosavybes, kurių mokes
čiai nebus apmokėti, bus par
duotos.

Progress Prieškalėdinis 
Radio Programas Bus 
Gražus ir Įdomus

Radio klausytojams tikrai 
bus malonu pasiklausyti gra-jjjg 
žaus ir įdomaus programo, ku- gg 
rį transliuos Progress Bendro -; jjg ,, 
vės Krautuve, sekm., litą va-.jgs 
landą prieš piet, iš stoties įOlandą prieš

Programas bus pritaikintas gg 
šiam sezonui.
ką išpildys žymus dainininkai, 
kaip tai Ona Skcveriutė, Jonas 
Romanas, specialis duetas ir 
kiti, o tarpe dainų bus labai 
svarbių pranešimų, ypač apie 
kalėdinių dovanų pirkimus.

Klausytojams bus labai nau
dinga išgirsti geras žinias iš 
Progress Krautuvės, 
yra progos 
miausias 
vanas 
Taigi, 
ti.

Dainas ir muzi-

nes čia 
susipirkti l‘

ir praktiškiausias do- 
mažiausčmis kainomis, 

nepamirškite pasiklausy-
Rep. J. J.

. , SStinka-

Šaltimiero Radio 
Programas »

Šį vakarą vėl išgirsite puikų 1 
ir įdomų radio programą. Abu 
“Pipirai” linksmai padainuos,1^ 
pajuokaus. Katriutė, smagioji 
solistė, žavingai padainuos, lie-^JSĮ 
tuviškų šposų iškrės, šaltimiero 
radio orkestrą gros puikius mu- 
zikos kurinius.

Užvakar naktį Cook apskri
čio ligoninėj sugedo elektros 
stotis ir visi ligonines triobč- 
oiai staigiai pasijuto be švie
sų.

Ligoninės lavoninėj tuo lai 
EdmunJ j<u buvo keli žmonės, ir šv'e- 

įsoms užgesus, jie pasijuto la- 
i bai nejaukiai. Kitur, operaci- 
!niam kambaryj daktarai darė 
I operaciją moteriškei, šviesoms 
užgesus turėjo operaciją už
baigti prie žvakių.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS 
JAUNUOLIAMS

SUMAŽINTOMS KAINOMS 
MIESTE

Dideli Gražus Vaikams 
Staliukai

Setai Verti $6.50
1)0 $2.95

XTORKLIHf

Naujos Mados
Lėlėm Vežimėliai

Verti $7.00
p° S3.95

hs

Del mažesniųjų, triračių, nuo
Tvirtos Rogelės, po ................

$2.95
98c

po
Rašomos Mašinėlės — Gerųjų išdirbysčių nuo $29.75 
Jaunuoliams deskutės

Tel. Vlctory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

Viktorija Deveikiutė
Ši gabi aktore, kuri seniai 

bebuvo scenoj, rytoj pasirodys 
linksmoj dviejų aktų komedi
joj, “Pertraukta Meilė”, apie 
amerikiečius Lietuvoj, kurią 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras stato Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Ji vaidins Jūratės 
Daubaitės Jaunienės rolę, kuri 
įsivelia į komplikacijas su Juo
zu Daugiu, “Laisvu Meninin
ku” (Juozu Žuku). Veikale 
taipgi vaidina p. K. Radišau 
skiene, St. Jakubauskas, J. 
Slunksnys ir J. Sutkus.

Po vaidinimo Vyrų Choras
pildys ilgą liaudies dainų pro
gramą.

Choristas.

■’kelbimai Naujienoje 
•rv'a nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
« naudingos.

Klausytojus tikrai pralinks- įgg 
mins šis programas, pilnas dai- gg 
nų, juoko ir gražios muzikos. Jjg

Šį sekmadienį, kaip papras
tai, laukia kitas 60 minučių 
programas pilnas “netikėtumų”, 
smagių dainų ir juoko. “Šurum- 
Burum” Dainuojančios Sesutės 
išpildys kelias liaudies daineles. 
Abu “Pipirai” padainuos ir pa- 
šposaus. Dėde Brukąs ir vėl pa- 
filozofuos paaiškins savo savo
tiškus gyevnimo pergyvenimus.

Lai-a

Didelės ir

Nušovė
Plėšiką

Detektyvas Frank Murphy 
vakar po pietų nušovė 38 me
tų plėšiką Raymond Miller, už
tikęs jį Rudin Bros, gėrimų 
krautuvėj, ties 5040 West Ma- 
dison Street. Su sėbru Miller 
bandė krautuvę apiplėšti. An
tras plėšikas pabėgo.

$12.95

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

Tikri piano akordionai 
t i $35.00, parsiduoda

$19.75

ver- 
poGražios Lėles

98c ir aukš-
Šimtai Kitų Naudingų Dovanų Jaunuoliams Laukia 

Visus Progress Krautuvėje
Krautuve atvira nedėlioję nuo 10-tos vai. ryto iki 4-los 

vai. po pietų. Dienomis iki 10-los valandos 
Vakarais iki Kalėdų

i i
3224 SOUTH HALSTED STREET

TEL. VICTORY 4226
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• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ 10.50
UŽ ........ ... .... ■ "

GYDYMAS SKfi.OO
LIGONINĖJE .............. vU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje ....... $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... « 

VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S o- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, po Vadovybe K. Steponavičiaus
------  STATO SCENOJE —

Pertraukta Meilė ir Liaudies Koncertas
DVIEJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA______________________± .____________________ NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DAINŲ________________

VAIDINS: J. Žukas, Viktorija Deveikis, S. Jokubauskas, K. Radišauskienė, J. Slunksnys, J. Sutkus, V. Aseilla, J. Čepaitis.

PO PROGRAMO ŠOKIAI IR UŽKANDŽIAI. PRADŽIA 5 VALANDĄ VAKARO. BILIETAI TIK 45 CENTAI



Šeštadienis, gl'Uod. 17, 1938 NAUJIENOS, Chicago, JIli

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras 
Nustebins Chicaga

bukite Vyrų Choro parengi
me.

Pradžia 5 valandų po pietų, 
o įžanga tik 45 centų.

Choristas.

Kviečia Buvusius 
Mokinius Į Šį 
Svarbų Jubiliejų

I CLASSIFIED ADVERTI8EMENTS
II   III Į IĮ III ll H i I..—— H\lli .ilil.l ■........................... ■ M ............................... .................................................. II .■■■ —

Savo Puikiu Dainavimu 
ir Vaidinimu

Pabėgėlis Jautis 
Sužeidė Du Žmones

“Bijūnėlis” Ruošiasi 20 Metų
Sukaktuvių Iškilmėms

......... . ................................................ ■/' 1 ......... ...................... ųi ■?■■■ 

FURNISHED ROOMS—-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, pavie
niui blėivam žmogui. Apšildomas 
ir šviesus, prie mažos šeimynos. 
2948 So. Union Avenue, 3 lubos.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Rytoj, Lietuvių Auditorijoj, 
3138 South Halsted St., Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choras 
prisirengia pasirodyti prieš 
publikų ir išlaikyti kaip ir 
“kvotimus”, nes rengėsi 
dėlių atsidėjimu.

su d i-

ir būrys pra- 
vytis. Vienas 
ir atsidūrė po 
Panašiai a t si -

patirti 
ar tos

Choristai irgi nori 
kiek jie turi draugų ir 
draugijos tikrai įvertins choro 
patarnavimų, kurioms choras 
pildė programus piknikuose ir 
šiaip parengimuose.

Kadangi įžanga yra pigi, tai 
svetainė turėtų būt permaža.

Vyrų Choras nevien sudai
nuos daug liaudies dainų, bet 
ir suvaidins linksma dviejų ak
tų komedijų, apie amerikiečius 
Lietuvoj. Komedija vadinasi 
“Pertraukta Meilė”.

Kas nori linksmai vakarų 
praleisti,- išgirsti daug gražių 
dainų, skaniai prisijuokti —

Iš skerdyklų vakar anksti 
rytų pabėgo jautis. Savininkas, 
keli darbininkai 
eivių pradėjo 
griebė už ragų 
jaučio kojomis.
tiko su kitu. Abu buvo sunko
kai sužeisti.

Jautį pagaliau pasisekė su
gauti prie 31-mos ir Michigan 
avenue. Jis pabėgo per 44-tos 
ir Morgan skerdyklų vartus.

Nusižudė Senas
Krautuvininkas

tiesSavo avalinės krautuvėj, 
55 East Cermak Road, pasiko
rė Frederick L. Braun, 60 me
tų krautuvininkas. Velionio 
brolis aiškino policijai, kad 
Braun’ui biznis pastaruoju lai
ku blogai sekėsi.

A

PADĖKAVONĖ.

NORTH SIDE. — Northsai- 
diečių “Bijūnėlio” choras, per
sikėlęs su savo mokykla į se
nąją buveinę, J. Grigaičio sve
tainę, 3800 W. Armitage Avė., 
nejuokais ėmėsi darbuotis, kad 
šauniai pasirengti išpildymui 
jubiliejinio programo-koncerto, 
kurį rengia sausio 14 dienų, 
taip pat J. Grigaičio svetainė
je.

Tame parengime bus pakvie
sti programos išpildymui ir tie 
jaunuoliai, kurie pagelbėjo cho 
rų įsteigti 20-tam atgal, šian
dien kai kurie iš tų yra jau 
baigę aukštesnius mokslus ir 
pasižymėję dailės — muzikos, 
dainos srityse. Keletas jau yra 
pasižadėję. O bėgyje tiek me 
tų šimtai jaunuolių yra perėję 
“Bijūnėlio” mokyklų ir šiame 
parengime bus tikrai malonu 
visiems susirinkti ir pasidalin
ti praeities įspūdžiais, bei 
siminti vaikystės-paikystės 
nas.

“Bijūnėlis” kviečia visus 
dienų jaunuolius ateiti ir
sidėti, kad atėjus apvaikščioji- 
mo dienai choras galėtų 
rodyti savo skaitlingumu 
bulumu.

Pamokos įvyksta kas
dienis aukščiau minėtu adresu, 
nuo 2 iki 5 vai. po pietų.

— Narys.

pri- 
die-

RENDON apšildomas kambarys, 
blaiviam žmogui, su visais paran- 
kumais. Nėra šeimynos. Gera tran- 
sportacija. Hemlock 0391.

FURNISHED ROOMS—-WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

ŠVARUS IR INTELIGENTIŠKAS 
vaikinas ieško kambario.

752 W- 33rd St. A. Miller.

Chicagos Lietuvių 
Draugi jus Įgalioti

| Amerikos Lietuvių Kongreso 
konferencijų

šių 
pri-

MUMS REIKIA GERO patyru
sio lietuvio gėrimų pardavinėtojo. 
Naujas Gėrimų urmo namas par
duoda visokius plačiai skelbiamus 
vyno, degtinės ir cordials. Moka
me aukščiausią komisiją ir bonus- 
Nesikreipkite, jei neturite išdirbtą 
route. Pasimatyti su Bond Hermat. 
Kreiptis 9-10 A, M-

BOND LIQUOR COMPANY, 
3407 Archer Avenue.

CLOTHES AND FURS 
Drabužiaiir Kailintai

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti
liai ir visos miegos, kiek vartoti 
$10.00 iki $40 00. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai. ir Įtoisai Pardavimui >
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ." 

rakandai, gerame stovyje, labai pi
giai, gali ant vietos gyventi, renda 
pigi. Saukite Tel. Lafayette 8393.

“UŽDIRBK $30 IKI $100 
SAVAITĖJ”

Jei turi nors paprastą pardavinė
jimo gabumą ir nori pasinaudoti, 
mes galime pasiūlyti jums šaltinio 
Mineralinį Vandenį, kuris parsi
duoda iš karto tavernoms, kote
liams, viešbučiams, įstaigoms, vais
tinėms ir namams. Didelis skelbimų 
vajus jau prasidėjo.
MIAMI PARK SPRINGS, Ine.,

10 S. La Šalie St.—Suite 407.

REAL ESTATE FOR SALE
Nam^-ž^

TIKTAI $400 įmokėjus pirksi 
moderną 2-flatį plytinį. Garo šilu
ma, pilna kaina $4000.
LOUIS MORRIS & COMPANY 

4006 Division Spaulding 7410
ŽIŪRĖK, 6—4 kambarių apart- 

mentai—6 karų garažas, garu šil
dymas. Rendos $2820- Kaina $11,500 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 No. Crawford Avenue-

PARSIDUODA mažai vartoti FUR- 
NIŠIAI. Gesinis pečius, elektrikinis 
šaldytuvas, bedroom setas, dining 
room setas, kitehen setas ir skal- : 
biama mašina.

7126 So. Rockwell St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARDAVIMUI PIGIAI DODGE 
automobilis 1938, 4 durų su tron-' 
ku, šildytuvu ir defrosteriu.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted S t.

Carl Wainora—Phone Victory 1717

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į Ta- 
vęrno biznį. 6011 So- Halsted St.

KAMPAS— 6 KRAUTUVĖS, 11 
apartmentų ir garažas, garu šildy
mas, rendos $7800. Kaina $25,000. 
Liberalus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

A. A. MARIJONA SKUDIENĖ,
kuri mirė gruodžio 4 d., 1938 
m., ir tapo palaidota gruo
džio 9 d., o dabar ilsisi Šv. 
Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilus ir negalėdama atsi
dėkoti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo dėkojame musų 
dvasiškam tėvui kun. kleb. 
I. Albavičiui ir kunigams A. 
Kiškunui, S. Petrauskui, Gau- 
čiui ir g. kun. J. Jakaičiui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą. Irgi dėkojame 
gerb. kun. J. Jakaičiui už 
pasakymą pritaikinto pamok
slo. Ačiū p. p. vargoninin
kams už įspūdingą giedojimą, 

__ o ypačiai p. Kaštui Saboniui.
Dėkojame Šv- Mišių -ir gė

lių aukotojams..... Dėkojąępe,
grabnešiams ir Visiems, 'kurie 
paguodė mus musų nuliudimo 
valandoje, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse

žmonėms; o tau, Marijona, lai Dievas paima į Dangaus Karalystę.
Nuliūdę lieka:
Vyras Simonas, Sūnūs, Duktė, Broliai, Brolienė ir Giminės.

Del Gero Philco Radio eikite į seniausi ir didžiausi rankandu 
sandėli ZYGMUNTO BASINSKIO, Town of Lake, 1701-03 W 
47 gi. Tel. YARDS 1176.

pasi 
ir to-

šešta-

Amer. Lietuvių Kongreso, 
Chicagos skyriaus konferenci
joj sekmadienį, gruodžio 18 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st., dalyvaus 39 delega
tų nuo Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Pradžia 1 vai. po pietų.

Visi žemiau pažymėti dele
gatai malonėkite įsidėmėti lai
kų ir vielų, nes ypatiški para
ginimai nebus siunčiami. Man
datas bus priduotas, vienas už 
visus. Būtinai kiekvienas dele
gatas turėtų 
sidėj us prie 
darbų.

Delegatais

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI MĖSOS MARKETAS 
ir grosernė, elektrikiniai fikčeriai 
užpakaly 5 kambarių flatas. Įsteig
ta 10 metų. Priežastis—eina pailsė 
ti. Kreiptis 3554 So- Emerald Ave.

RENDON 4 KAMBARIŲ STUBA 
vandens arba pečium šildoma, gra
ži vieta, tyras oras, renda pigi.

7102 Archer Avė., Chicago.

nuvykti, kad pri- 
kongreso svarbių

RENDON BRIGHTON PARKE 5 
kambarių flatas, antros lubos mūri
niame name. Karštu vandeniu ap
šildomas, atskiras boileris, $25.00 
į mėnesį. Marąuette Parke medinė 
cottage, 4 kamb. flatas, antras 
karštu vandeniu apšildomas. Renda 
iprieinama. CHARLES URNICH, 

4708 So- Western Avenue.

Lietuvių Laidotoji}
u

Gyvuoja Po Senovei ir Yra 
žymiai Sustiprėjusi

*'• Scųjtn jau buvo berašyta 
apie Laidotoji] associacijų ir 
jos veiklų. Taigi, noriu nors 
trumpai pranešti, kad musų 
draugija gyvuoja po senovei ir 
žymiai sustiprėjo kaip draugiš
kumo, etikos, taip ir finansiniu

jų melų gyvavimo užbrėžtas 
tikslas atsiektas.

Nauja Valdyba

DEMONSTRACIJA

Naujas 1939 Philco Radio nuo $9.75 
ir aukšč.

DŽIAUKITĖS LABAI
GRAŽIA

Dabar
Nusista- 

kiekvieno
Galima 
tyti iš 
kambario — 

be jokios vielos ar 
jungimo!

Ateikite ir pamatykite 
Naują Philco išradimą, 
kuris leidžia kontrolioti 
radiją iš kiekvieno kam
bario — be mažiausio ne- 
potogumo. Turint tokį ra
diją jus, kaip ir šeima, 
busite tikrai patenkinti!

ATEIKITE DABAR!
Išbandykite patys... 

Nusistebėsite!

x*x*x*&x*

P.

sekanti

vHIDCO 116

ka«

’'x 
tik galtn'a

Gražiausia švenčių, dovana už numažintas -kainas Pasekmin- 
giausi tie, kurie perka nuo Zygmunt Basinski. Jis randasi nrie S- 
Paulina gatvės kampo. Visiems širdingiausi linkėjimai Linksmu 
Kalėdų Švenčių. H

Z. BASINSKI FURNITURE. CO.
1701-03 47 Gatvė

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi-Z 
caga Bet Kada Yra Mačiusi' 

Automobilių Išpardavimų.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš- 
koUim-naujo ar seno karo-mes visokio didumo. 2839 N. ga^ne patarnauti gerai — ir su- '

ROOMING HOUSES bargeno kai
nomis North Sidėj, $650 pajamų, 
kaina $2750. Lincoln Pk- 46 kam
bariai, pajamų $550. Kaina $3000,

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 2 
pagyvenimų namas su taverno, biz
niu Calumet Parke. Rendos neša 
$57.00 į mėnesį. Cash. Kaina $3700 
G. Vilkas, 12353 S. Sangamon St-

PARDAVIMUI bizniava nuosa
vybė, moderną grosernė gera vie
ta, 4 gerai apsimokantys flatai. 
Parduoda dėl ligos. 1950 W. 21st St.

TIKRAS BARGENAS. Pardavi
mui modernas 6 kambarių plytinis 
bungalow, karšto vandens šildy
mas, 2 karų garažas, uždaryti por- 
čiai, pleisteriuotos lubos. Kainavo 
$11,000, dabar —$5800. Savininkas. 
5311 So. Sawyer Avenue.

Į ’39 melų valdybų išrinkta 
sekami: Antanas Petkus, prazi- 
dentu; Stasys Mažeika — vice 
prez.; Antanas Philips — sekre
torius; Povilas Ridikas — fi
nansų rašt., ir Julius Liulevi- 
čius, korespondentas.

Prie progos noriu priminti, 
kad su apgarsinimais progra- 
muose prašome kreiptis tik laiš
ku, adresuojant draugijos sek
retoriui.

Baigiant šį straipsnelį, dar 
primenu, kad musų draugijos 
balius įvyks balandžio 15, 1939, 
o apie- “good time” lame baliu
je...!? — paklauskite tų, kurie 
jau buvo, jie jums nupieš gra
žesnėmis spalvomis, negu aš.

Julius Liulevičius, koresp.

LOVEIKIS E?—
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams,

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

GERB. Naujienų skaityto
joj ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į

paskirti 
nariai: 

Remeikis, 
Ambrose 
Vešys > 
Brazis C 
Kulis n

M. Grakauskas 
K. čepukas
F. Abekas 
P. čereška l 
P. Galskis

Matekohis » 
Stanionis 
Grigaitis 
Juris

P. Milaševičia
J. Kriaučiūnas
K. Kungienė
G. Mittskiiš 
F. Brajus 
V. Mankus 
B. švelnienė 
P. Mankevičius 
J. Degutis 
J. Markus » 
J. P. Pranckus 
O. Vilienė 
A. Moskell 
F, Alvikis 
V. M. Briedis
L. Narmontaitė

W. V. Mankus,

K.

sekr.

Brolių Motuzų 
Filmos Chicagoj

Gruodžio 17 d., 7:30 v. vak., 
J. Yuškos Salėj, 2417-19 West 
43rd St.

Gruodžio 18 d., 6:30 v. vak., 
šv. Pranciškaus Par. Salėj, 
3903 Fir St. (East Chicago, 
Ind.).

Gruodžio 19 d., 7:30 v. vak., 
Nekalto Prasidėjimo Par. Sa
lėj, 929 Erie Avė. (Sheboygan, 
Wis.).

Gruodžio 20 d., 7:30 v. vak., 
šv. Petro Par. Salėj, 51st ir 
7th Avė. (Kenosha, Wis.).

Gruodžio 21 d. 7:30 vai. va
karo, Šv. Jurgio Par. Salėj, 
32 Place ir Lituanica avė.

(Skelb.)

ben-

PARSIDUODA BARGENAI 
Marąuette Parke 4-flatis naujas 

[muro po 5 kambarius, apšildomas 
PARDAVIMUI TAVERNAS ir isu 4mu.riniy. „ |^adŽioU n tra"S‘

nuosavybė, lotas 50 pėdų—labai |P°rtacija V^’SOO. 2-flatis naujas 
prieinamai. Agentai nesikreipkite. P°. 3r>U4633 So Rockwell St 'apšildomi $8500 Bnghton Parke 2- 

flatis muro po 5 kambarius, vieną 
flatą apšildoma, $4500. Ant Archer 
Avė., naujas muro storas ir flatas 
viršuj, puikiausi vieta dėl taverno, 
$8500.00. Stock Yards distrikte 4- 
flatis muro steamu apšildomas, sto- 
keris, su taverno bizniu ir šokių 
sale. Gerą biznį daro. $6500.00. Tik
rinu teisingą patarnavimą-

CHAS URNICH (URNIKIS), 
56 W. Washington St. Room 514, 

arba 4708 So. Western Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA .TAVERNAS. Ge
roj vietoj—biznis gerai išdirbtas— 
priežastį patirsite vietoje. 7322 So. 
Damen.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai išdirbtas biznis aukos kaina. 
Priežastis—iš miesto išvykimas.

PETER GREEN, 
8200 Kean Ąve. Willow Springs, III.

PARSIDUODA 2 kėdžių Barber 
Shop su rakandais. Labai pigiai. 
2609 West 63rd Street. Ch- Rekstis.

PARSIDUODA TAVERN ir li- 
quor store South Sidėj. Pašaukite 
Lietuvišką Žyduką, Tel. Boulevard 
0014. 4707 So. Halsted St-

PARSIDUODA TAVERN iš prie
žasties ligos. 720 West 35th St.

TAVERNAS IR NAMAS, 2 flatis, 
plytinis. 16 metų įsteigtas. Parduos 
ar mainys. 739 E. 92nd Place.

PARSIDUODA TAVERNAS.
673 West Madison St.

SPECIALUS BARGENAS. Parsi
duoda Bučernė ir Grosernė geroje 
vietoje. Biznis 
metų. Modern fikčeriai. Lafayette 
8357.

išdirbtas per 20

PARSIDUODA KAMPINIS TA
VERNAS greitai ir pigiai. 3464 So- 
Lituanica Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
Grosernė moderniškai įtaisyta, pel
ningas biznis. Priežastį patirsite.

3400 So. Lowe Avenue.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 3 
kambariai pragyvenimui. 4945 So. 
Halsted St.' Tel. YARDS 4757.

PARDUOSIU VIŠTŲ ir kitų pau
kščių storą, biznis išdirbtas 9 me
tai. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3227 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė, pigiai, gera vieta kas moka 
tą biznį. 246 So. 13 Avė., Maywod, 
Illinois.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ parda
vimui. Išdirbtas biznis per 8-9 me
tus, lietuvių kolonijoj. Kreipkitės: 
2822 W. 67th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras kampas, pigiai. 6604 So. Da
men Avenue.

PARSIDUODA TAVERN. Gera 
vieta. Nauji fikčeriai. Parduosiu 
visą arba pusę. Galite pirkti ir su 
nafnu. Kampinis namas. Garu ap
šildomas. Graži vieta. Parduosiu 

iai. Box 912, 1739 So. Hal-

Žuvo Pullmano 
Dirbtuvėj

Bedirbdamas Pullmano 
drovės dirbtuvėse, prie lllth
ir > Cottage Grove gatvių, stai 
giai pasimirė 55 metų darbi
ninkas Osoar Hillstrom, nuo. 
11126 Indiana avenue. Mirties 
priežastis nežinoma..

PARSIDUODA PIGIAI graborys- 
tės biznis arba 50 karų garažius, 
prie Jackson Park. Su ar be namo 
—su namu kaina $16,000 arba mai
nysiu ant namo. Parduosiu pigiai, 
nės negaliu užlaikyti 2 biznius. 
6102; Blackątoną. Avė. , Plaza i 3246.

taupyti jums šitmtus dolerių.
1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 

biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — 
Dodges 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, •
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais {mokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio 

Musų dvi 
kasdien iki 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE GO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 \V. North Avė.
prie California.

La Šalies — Packards — 
— Grahams — Willys —

didžio išpardavimo, 
krautuvės yra atdaros 
10 P. A. ir visą dieną ,

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARSIDUODA BIZNIAVAS lo
tas labai geroj vietoje. Parduosiu 
visai pigiai. Tel. Englevvood 2116.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

20 AKRŲ BENDROS ŪKĖS že
mės, mažas obuolių sodnas, pui
kus 6 kambariai, 2JZi mylios nuo 
miesto. $585 terminais.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich-

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphoncs ....... $10.00 iki $100.00 ’
Trumpcts .............. $15.00
Ciarincts ................ $5.50
Drums ir Drum

Prietaisai ............ $18.00
Jūsų seną instrumentą 
mainus. Drum Heads 
belaukiant.

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxwell St.

iki 
iki

$65.00 •
$35.00

$65.00iki 
imsime į f 

perdedame *

STORE 
Canal 6114

IV2 aukšto ūkio katedž su sodnu 
—ūkis randasi į vakarus tuoj už 
Maywood. Turtinga žemė. Elektri
ką, parankumas mokykloms. Kai
na $145000—$225 pinigais, 18 mė
nesių išmokėjimui. Savininkas. 
Box M-2, 1739 So. Halsted St.

TURI 2 FARMAS, 40 ir 50 akrų 
—gera žemė. Pinigais ar mainyti. 
1752 W- 51st St., užpakaly cottage.

ANT 127 GATVĖS, tarpe Archer 
Avė. ir State Road (Lemont) grįs
ta sekcija. Kaina. $110 akras. $250 
pinigais reikalaujama. Savininkas.

1739 So. Halsted St. Box ACI

RINKIS PAUKŠČIŲ ganyklą ar 
daržovių ūkį prieš Elmhurst mies
to ribas- Maži mokesčiai, nėra ase
smentų, elektriką, akmens kelias 
už $375—$75 pinigais, $5.00 mėne
sy. Savininkas. Box 2-4, 1739 So. 
Halsted St.

5 AKRŲ NUOSTABUS TURTAS. 
Pietvaka- 

Puikus 
$175.00

Išgrįsta, apylinkė gyva, 
kariuose nuo Palos Park. 
reginys. (Yra elektriką)- 
akras. Patogus terminai.

1739 So. Halsted St., Box NN-5.

ARCHER AVENUE—Paukščių ir 
daržovių ūkis—apie 600 pėdų kon- 
kryto priešakis, elektriką, gasas, 
busų stotis. Aukoja už $750.00 — 
$150 pinigais — $10.00 mėnesy.

1739 So. Halsted St., Box G-16-

VIENAM PLOTE tekius ūkis- Pui
kus vištų, daržovių, vaisių ukiui. 
Turtinga žemė—pusiau grįsta sek
cija. Tuoj už Mannheim kelio, arti 
Lawrence Avė. Kaina $300.00 — 
$60.00 pinigais, $5.00 mėnesy, nėra 
asesmentų.

1739 So. Halsted St-, Box C-25.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šluo

te šluoja visus sampelius ir staką', 
įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 
Boxes, scales, slicers, rcgisterĮ, kau- 
nterį, keisus, stalus, krėslus ir tt.

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

CALumet 5269.

skelbiasi Naujienose.BUY APHILCO - The Wor/d's Moji Populi Radi©!

PARSIDUODA TAVERNAS 16 
pėdų baras, kėdės, stalai ir viskas 
dėl taverno. Atsišaukit tuojaus 
kam reikia. 1921 West 47th St. La
fayette 8493/

WATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalių

H. BEGEMAN !
BRIGHTON PARKO pirmaująs' 

CREDIT JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL

____ Anglys-—Ma^os—-Aliftjug____
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

COAL=COAL
... $6.00
... $6.00
.... $6 00
.... $5.75
... $5.00 
ŠAUKITE

EGG .................
NUT .................
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u i 
duodame gerą nuolaida.

/
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šeštadienis, gruod. 17, 1988

Šiandien 3 po pietų pradeda kasti 
“Subway”

•i . • ' • . z • t.: •s - ’ • ' •

Masinis Mitingas 
Apie Klaipėdą 
Gruodžio 21

“Atbulas” Važiavi- 
mas Reikalauja Ypa 
tingo Atsargumo

Ka Amerikiečiai 
Darys Lietuvos 
Pavojaus Valandoj?

Chicagos ir Apylinkės Draugijoms
l ■ n........... .. ’■ ' ■- ■■

Pakvietimas į konferenciją

Ruošia Iškilmingą Paradą ir Ceremonijas
šiandien 3 valandą po pietų 

“kimu” pradės virsti Chicagos 
svajonės.

Pasidabruotu kastuvu miesto 
meras E. J. Kelly ir P.W.A. ad
ministratorius apvers pirmą 
saują žemės State gatvėj, — ir 
pradės Chicagos požeminių 
traukinių — “subvvay” — tune
lių kasimą.

Darbo pradžios ceremonijos 
įvyks prie State ir Chicago ave- 
nue, kur pirmoji tunelių dalis 
prasidės.

Ten įvyks įvairios ceremoni
jos, gros dūdų orkestrai, ir se
kretorius Maroki Ickes su me
ru Kelly pasakys po kalbą. Kal
bos prasidės apie 3:15 vai po 
pietų, ir bus transliuojamos 
per visas slambiasncs Chicagos 
radio stotis.

Ceremonijos prasidės su iš
kilmingu posėdžiu miesto rotu
šėje, kur susirinks visi alder- 
monai, meras, atstovai nuo įvai
rių organizacijų, kurios kovo
jo už “subvvay”, ir Ickes. Jisai 
atvyksta šįryt Chicagon specia
liai, iškilmėse atstovauti federa- 
lę valdžią, kuri darbo vykini- 
mui suteikė $18,000,000. Pini
gus paskyrė P.W.A. adminis
tracija, kuriai Ickes pirminin
kauja. Chicago prie tos sumos 
pridėjo $22,000,000 paskolą.

Posėdis prasidės apie 1:45. 
Jam pasibaigus visi jo daly
viui susės į automobilius ir su 
paradu nuvažiuos į ceremonijų 
vietą.

Traukinys Užmušė 
Lietuvį Brokerį 
John J. Žilių

Atrado jo kūną prie 119 ir 
Halsted gatvių

Netoli 119-tos ir Halsted gat
vių Pennsylvania linijos trau
kinys užmušė lietuvį brokerį 
Joną J. Žilių.

Praeiviai atrado jo sulamdy
tą kūną ant bėgių netoli nelai
mės vietos, vakar anksti rytą.

Nelaimės aplinkybės nėra ži
nomos.

Gavusi žinią apie vyro mirtį, 
Kathleen Žilienė pasidarė iste
riška ir beveik nieko aiškaus 
negalėjo pasakyti. Ji laukia kū
dikio. Iš kitur teko sužinoti, 
kad užvakar vakare Žilius daug 
gėrė.

Vietos policija daro įvykio 
tyrinėjimą.

žilius užlaikė apdraudos biu
rą adresu 11106 South Michi- 
gan avenue ir gyveno ties 11142 
S. Normai Avė.

Automobilis 
Užmušė Bernardą 
Rašima

Rengia Kongreso Chicagos 
Skyrius

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyrius praneša, kad 
trečiadienį, gruodžio 21 d., rei- 
gia masinį mitingą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Dalyvaus keli kalbėtojai, ku
rie plačiai išaiškins Klaipėdos 
klausimą.

Smulkmenos bus paskelbtai 
pirmadienį, po Kongreso konfe
rencijos, kuri įvyksta rytoj po 
pietų Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. E. M.

Šiandien Pasibaigia 
Operos Sezonas

šįvakar su operos “Aidos” 
pastatymu Chicagos opera už
baigia sezoną. Bet gruodžio 26 
d., ir .sausio menesį bus pasta
tytos dar kelios operos, “La 
Boheme”, “Manon”, “Hansel 
and Gretel” ir “H Tro'vatore”, 
kadangi kai kurie žymus so
listai sezono metu negalėjo 
operoj dalyvauti.

l AUME-NAUJ1ENU Kotu'

H0LLYW00D, GAL. — 
Richard Greene ir Anita 
Louise, kurie dalyvavo Mar- 
tha Ray bankiete.

Negalima Atsidėti Vien Ant
Veidrodžio

Pavojus važiavimo automo • 
biliu prie normalių sąlygų yra 
aiškus, bet važiavimas atbulo • 
mis reikalauja ypatingo atsar 
gurno, sako Carl A. Barrett, 
prezidentas Illinois Automobile 
Club.

“Automobilistai, kurie visuo
met būna atsargus ant tiesaus 
kelio ir rūpestingai prižiūri sa
vo automobilius, visai nerodo 
to rūpestingumo važiuojant at
bulomis, gatve ar iš. ielos. Dėl 
kokios tai priežasties jie ne
naudoja reikalingo aplinkybėms 
atsargumo.

“Važiavimas atbulu”, ; sako 
toliau Barrett, savaimi yra ne- 
naturalis aktas, nes mes nesa
me pratę spręsti tolį per petį. 
Kad tai įsitikinti užtenka tik 
pabandyti eiti atbuliems. Rau
menys nekoordinuoja tiek pat 
gyvai. Važiuotojas papildo dau
giau klaidų, o delei to įvyksta 
daugiau nelaimių.

“Viena iš didžiausių atbulo 
važiuotojo klaidų yra atsidėti 
ant Veidrodžio. - Jei važiuotojas 
pasisuktų ‘sėdynėj ir pažiūrėtų 
į kairę ar dešinę jis pašalintų 
tas klaidas. Jis pamatytų tuos 
dalykus, kurių negali matyti 
per veidrodį.

Ar Pagelbėsime Lietuvos žmo
nėms Nepriklausomybę 

Gelbėti?
Visų Amerikos lietuvių akys 

šioje valandoje atkreiptos į 
liūdnus įvykius musų gimti
niam krašte. Žinios, telegramos 
iš Europos ateinančios, su di
džiausiu įdomumu skaitome ir 
tėmyjame. Skaitome, galvoja
me. Kasgi nutiks su musų se
nąja tėvyne? Ar draskantis ere
lis sudraskys musų levų žemę? 
Gal Lietuva nebeteks nei tos, 
kokią iki šiol turėjo, laisvę ir 
nepriklausomybę. Svetimtautiš- 
kas diktatorius, gal dar bus ar
šesnis ir skaražnesnis negu 
“tautiškasis”, kuris užėmė ir 
pasisavino sau teises, krašto vi
suomenės neatsiklausęs, valdyti 
ir su įžūlia drąsa gaspadoriau-

Amerikos išeivijoj, šiandien 
panašios mintys ir klausimai 
kyla ir kiekvienas, pagal savo 
supratimą, galvoja kaip čia rei
kės padėti musų broliams ir 
sesutėms Lietuvoje jų kovoje, 
kad išlaikyti gyvybę ir nesuža
loti jų kelio į geresnę ateitį ir 
šviesesnį rytojų. Ypatingai svar
bu, kad tūnančią, nors ir siaurą 
buvusią demokratiją visai ne
palaidoti, bet ją atsteigti ir vi
są kraštą subendrinti į vieną 
kūną, kad kas tik gyvas gintų 

|nuo neprietelių, ir reikalautų 
Važiuojant iš garažiaus, ie-|(eisjy jr žmoniškumo savo kra-

Gubernatorius
Olson Chicagoj

žada Paliucsuoti Mooney

Culbert C. Olson, naujas 
Californija valstijos “Naujos 
Dalybos” gubernatorius, vakar 
lankėsi Chicagoj. Jis buvo iš
rinktas gubernatorium pereito 
lapkričio rinkimuose.

Jisai čia sustojo kelyj į Wa- 
shingtoną, kur konferuos su 
prezidentu Rooseveltu. Olson 
pareiškė, kad jis ruošiasi pa- 
liuosuoti iš kalėjimo Thomas 
Mooney, nes neturi abejonės, 
kad tasai buvo neteisingai nu
teistas.

Buvo Suvažinėtas Prie Archer 
ir Brighton gatvių

Prie Archer ir Brighton gat
vių vakar 6 valandą ryto au
tomobilis mirtinai sužeidė 
Brighton Parko lietuvį Bernar
dą Rašimą. Velionis buvo nu
gabentas ligoninėj ir ten dakta
rai bandė išgelbėti jo gyvybę, 
bet 10 valandą ryto jisai pasi
mirė.

Automobilio vairuotojas bu
vo areštuotas.

Velionis gyveno adresu 2624 
Montgomery avenue ir paliko 
žmoną Mariją, ir tris dukteris, 
Mary, Helen ir Josephine, 19 
metų amžiaus. Ji yra jauniau
sia.

Ruošia Milžinišką 
Paradą Streiko 
Parėmimui

les, būtinai reikia paspausti si
reną. Vaikas gali iššokti, ir pa
kliūti po atbulą! važiuojančiu 
automobiliu. Motoristas turi at
siminti, kad mirtis gludi ūžpa 
kaly jo, kaip ir jo priekyje.”

V

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Šiandien, 6-tą valandą vaka
re, miesto centre įvyks milži
niškas simpatijos paradas, ku
rį įvairios C.I.O. unijos ruošia 
parodymui pritarimo Hearsto 
laikraščių darbininkams, kurie 
dabar streikuoja.

Paradas prasidės nuo Ran- 
dolph ir Desplaines gatvių, ir 
apsuks visą miesto centrą ir 
Hearsto redakcijų apylinkę. 
Organizatoriai sako, kad daly
vaus apie 1,000 automobilių.

ŠOUTttFOir # C

SOUTHPORT, N. G. — Dvasininkas A. H. Marshall 
sako pamokslą savo laive. Laivo pagalba jis aplanko 
savo išsimėčiusius parapijoms.

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

t

Žiemos vaizdeliai, gėlių bu
kietai su lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais. Kortelės 
tinka privatiškiem asmenim 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į vaistiny- 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.
SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

25 kortelės ................... $1.25
50 ” ......-..... -.......... $2.00

100 ” .......................... $3.00
Prisiųskit money orderi arba 

čekį kartu su užsakymu.

8 Dienos
Iki Kalėdų

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Tik 8' dienos beliko iki Kalė
dų.

Iš anksto ir be vargo pradė
kite supirkinėti kalėdines dova
nas. Pirkite pas lietuvius biznie
rius, nes jie gali parūpinti tas 
pačias prekes, kaip ir kiti, kar
tais net kiek žemesnėmis kai
nomis.

Ruoškitės Kalėdoms, — jeigu 
pasveikinimų laiškais nepaspė- 
jot pasiųsti Lietuvon, tai siųs
kit nupigintas sveikinimų tele
gramas ir pirkite Kalėdines do
vanas lietuviškose krautuvėse.

. , CHICAGO. — Penkiasdešimt metų amžiaus; papū
gą, kuri kalba angliškai, koliojjasi ispaniškai ir dainuoja/ 
girtuoklių dainas. Kaip matote, ji vartoja šaukštą. Pa
pūga priklauso p-lei Victoria Barrett. - - :

itb. fe’. I,. JIĮltfr&am i.................

šį sekmadienį, gruodžio 18 d., 1 vai. po pietų Lietu
vių Auditorijoj atsidaro Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyriaus konferencija, kurioj dalyvaus atsto
vai nuo Chicagos Lietuvių Draugijos, Keistučio Kliubo, 
Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo, Rubsiuvių unijos ir visų 
stambesnių draugijų, kliubų ir kuopų, kurių vardus su
minėti užimtų labai daug vietos.

Prie Amerikos Lietuvių Kongreso priklauso visos 
stambiosios ir veikliosios Chicagos ir apylinkės lietuvių 
organizacijos. Buvo ir yra kviečiamos prisidėti ir visos 
kitos. Laiškais kai kurių neturėjome progos pakviesti, 
nes neturėjome viršininkų adresų. Kurios nėra išrinku
sios atstovų, malonės atsiųsti į konferenciją savo virši
ninkus.

Amerikos lietuvių Kongresas turi 100,000 organizuo
tų lietuvių. Jis dirba už atsteigimą demokratinės tvarkos 
Lietuvoj ir rūpinasi Amerikos lietuvių kultūriniais rei
kalais.

DR. A. MONTVIDAS,
A. L. Kongreso Chicagos Skyriaus pirmininkas

Paskyrė Auką ir 
Rems “Naujienų” 
25 m. Jubiliejų
F. Micklin išrinktas “Naujienų 

jubiliejaus komisijos nariu

Draugija
Lietuvos laike

susirinkimą gruo-

Susirinkimą ati-

daliusius; maršalka — A. šaš-

Augustinas; trustistai — A. Su- 
baitis, A. Tamkcvičia ir P. Au
gustinas; knygų revizija — A. 
Tamkcvičia, K. Stulas ir J. Ja
nulis.

šio gyventojams.
Lietuva šauksis Amerikiečiu 

Pagalbos
Be abejo, atėjus pavojui, Lie

tuvos žmones šauksis pagelbos 
į amerikiečius. Gal už dienos— 
kitos tas šauksmas pasigirs. Ka
žin ar padėję į šalį srovines 
politikas ir ypafiškumųs, visi 
vieningai su Hidžiatisiu pasiry
žimu ir sąžiningumu stosim pe
tys į petį, vyras į vyrą padėti 
kraują liejan tiems Lietuvos 
žmonėms kovoje už lietuvybę ir 
brolybę? Juk jeigu vieningai 
Amerikos lietuviai subrustų, 
butų jėga ir galybė ir iš mora
liško ir iš materiališko ažvilgio. 
Nejaugi savo mynmos tėvynės 
labui ir šventos valios sumeti
mu nesusitaikytumėm iš vien 
susiburti ir padėti prašalinti. 
Hitlerius ir kitus pasiutusius 
gaivalus. R. šniukas

BRIDGEPORT. —
Palaimintos 
priešmetinį 
džio 14 d., 
Auditorijoje,
darė pirm. John Jackas. Valdy
ba pasirodo visa. Pirm, prane
šė, kad pasimirė 4 nariai: A. 
šackienė, M. Skudas, A. Jovoš- 
kevičia ir S. Gedras. Pomirtinės 
bus išmokėtos.

Ateinančiais metais nutarta 
priimti naujus narius nuo 18 
m. iki 25 m. veltui, o nuo 25 
iki 40 metų už pusę įstojimo. 
Pažiūrėsim kas daugiausiai pri
rašys. Bus duodama po $1.00 
už kiekvieno narto prirašymą.

Toliau sekė raportas ligonių. 
Trys atsimaldavo, o dar vienas 
liko.

'nori 
liaus

Draugija gerai gyvuoja ir 
susilaukti didelio skait- 
naujų narių 1939 metais.

Koresp.

Trys Bankai Moka
Dividendus
Depozitoriams
“Kalėdų Dovana” 13,400-iams 

žmonių

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett vakar paskelbė, kad 
trys užsidarę valstijiniai ban
kai atmoka savo depozitoriams 
$184,103. Tiems depozitoriams 
(jų yra 13,400), tai kaip ir 
“Kalėdų Dovana”.

6% atmokės Reliance Bank 
and Trust Company Chicagoj;

Stockmen’s Trust and Sav- 
ings Bank ir /

First State Bank of Barring- 
ton — po 5%.

Reliance bankas sugrąžins 
depozitoriams $137,876, Stock
men’s —; $31,869, o Barring- 
tono bankas — $14,358.

Gatvekarių bendrovė Chica- 
goj vakar pašaukė 75 konduk
torius ir motormonus atgal į 
darbą. Jie buvo paleisti perei
tą pavasarį, kartu su 425 ki
tais motormonais ir kondukto
riais, s

Kalėdų šventėms artėjant 
pradėjo augti keleivių skai
čius.

//.T

Mortgcčių savininkas prane
šė, kad sumažintumęm nuo
šimtį, bet palikta penki nuo
šimčiai.

Po raporto nuo dienraščio 
“Naujienų” jubiliejaus, kuris 
pripuola sekančiais metais, 
draugija nutarė prisidėti prie 
programų su $10.00. Į komisiją 
išrinktas F. Micklin sužinoti 
kas daugiau bus veikiama.

įstojimo į SLA reikalu dar
buotis išrinkta komisija F. 
Margevičia, F. Micklin ir Mrs. 
J. Andrulis.

Valdyba sekantiems metams: 
Pirm. — John Jackas; pirm/ 
pag. — A. Subaitis; nut. rast. ‘ 
7— G. Pakeltis; fin. rast. — F. 
Micklin; kont. rast. — F. Mar
gevičia; kasos globėjas — F. 
Sherpetis; kasiomis — F. Mc-

Sveikinimai
Lietuvon
Telegramomis

“Naujienas” galima pa- 
Lietuvon Kalėdinius ir 
Metu sveikinimus tele-

Per 
siųsti 
Naujų 
gramo mis.

Į miestą pasiųstas sveikini
mas kainuoja $1.10, o siunčiant 
telegramą kaiman, reikia pri- 

1 mokėti po 50 lietuviškų centų 
(pusę lito) už kiekvieną kilo
metrą pristatymui. Miestuose ir 
miesteliuose pristatymas veltui.

šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

A DM.

NAUJIENOS 
yra GERIAUSIA 
Kalėdų Dovana!

TEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagoje .................. $8.00
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje .................. $500

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

I NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. 
Pradėkit siuntinėti nuo .........................................  dienos šiuo
adresu:

»

VARDAS --------------------- ------ ---------------------------------------

ADRESAS ...— ----- _------




