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HITLERIS SIŪLO STALINUI TAIKYTIS
I

PROPANUOJA PASIDALINTI VOKIETIJOS 
-RUSIJOS JTAKOS SRITIMIS

Pagal Hitlerio planą Lietuva ir Latvija 
patektų Vokietijos įtakon

PLANUOJA PIRKTI ŽEMĄJĄ KALI
FORNIJĄ IR ŽYDŲ KOLONIJĄ 

SUKURTI

CHICAGOS dienraštis “The 
Daily News” trečiadienio lai
doj patalpino savo korespon
dento Prahoje, M. W. Fodoro, 
straipsnį, kurs apibudina So
vietų Rusijos ir Vokietijos san
tykius.

Korespondentas sako, kad 
Adolfas Hitleris įteikė, per Vo
kietijos ambasadą Maskvoj, 
trečią pasiūlymą Juozui Stali
nui Rusi jos-Vokieti jos santy
kiams pagerinti.

Hitleris proponuoja palaiky
ti Vokietijos-Rusijos taiką, pa
sidalinus abiejų šalių įtakos 
sritimis Europoj ir Azijoj.

Tačiau daugelis Hitlerio pla
no bruožų gali iššaukti rusų 
nuožiūrą (suspicions). Pavyz
džiui, Vokietija nori, kad jos 
įtakai butų pavesta Lietuva ir 
Latvija. Tuo tarpu Rusija vi
suomet budriai dabojo abi šias 
šalis. Antra vertus, Estija, pa
laikanti draugingus ryšius su 
Suomija, siūloma Sovietų Ru
sijos įtakai!

, , Rusija neramiai -žiuri' ir į 
VokietijOs' ptafttre, kftrie liečfa 
Ukrainą — ypač į didelį Vo

Jungt. Valstijos įtei
kė protestą Vo

kietijai
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 16. — Jungt. Valstijų 
ambasada įteikė Vokietijos už
sienio reikalų ministerijai no
tą ryšium su žydų pogromais 
ir paskyrimu $400,000,000 bau
smės žydams. Nota sako, kad 
Jungt. Valstijos turi teisę rei
kalauti atlyginimo už nuosto
lius padarytus Amerikos pilie
čiams pogromuose. Ji taipgi 
reikalauja nedėti piniginių bau
smių Amerikos piliečiams.

Pataria Lindberghui 
sugrąžinti naciams 

medalį
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

16. — Columbia universiteto 
profesorius Clyde R. Miller 
kalbėjo masiniam susirinkimui 
White Plaines aukštesnėje mo
kykloj. Pareiškė, kad Vokieti
jos naciai apdovanojo pulk. 
Charles Lindberghą ir Fordą 
medaliais, tikėdamiesi tuo bu- 
du nacių režimui pagarbos pel
nyti Amerikoje. Profesorius 
Miller patarė Lindberghui ir 
Fordui sugrąžinti naciams me
dalius.

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

Truputį nepastovus; k panti 
temperatūra; vidutinio stipru
mo ir smarkesni pietų iki pie
tų vakarų vejai; saulė teka 
6:41, leidžiasi 4:28 valandų.

kietijos susidomėjimą Karpatų 
Ukraina (rutenų provincija). 
Nors Vengrija neseniai atėmė 
rutėnams miestus Uzhorod ir 
Munkacevo, bet rutenų prem
jeras, kun. Volosin, pareiškė 
spaudos atstovams, kad rutenų 
provincija išsilaikys, kad Ven
grija ir Lenkija jos rubežių 
daugiau nebedraskys. Mat, ru
bežių saugumą garantavo Vo
kietija, o Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris von Ribben- 
trop užtikrino, kad vokiečiai 
stebės rutenų ateitį — labai 
atidžiai.

Karpatų Rusija (rutėnai) 
esanti “tiltas“ iš vakarų į ry
tus. Ir kadangi tuo tiltu yra 
gyvai susidomėsi Vokietija, 
tai, “Daily News” koresponden
to aiškinimu, Sovietų Rusija 
turi rimtą pagrindą abejoti 
Vokietijos pasiūlymo verte.

Vokietija neturi planų arti
moj ateity briautis į rytus, sa
ko Fodor. Ji remsianti Italijos 
reikalavimus kai dėl Tunisijos. 
Ir jei italams gerai pavyks, 
tai' VoJftėtfja^iiŽ paramą ghus 
Triestą.

U ž g y r ė didesnius 
taksus tuberkulio- 

ziui kontroliuoti
SPRINGFIELD, III., lapkr. 

16. — La Šalie, Adams, Du 
Page, Boone, Clark, Christian, 
Gallatin, Kankakee, Montgo- 
mery ir Vermillion kauntėse 
piliečiai pereituose balsavimuo
se užgyrė didesnius taksus tu- 
berkuliozio (džiovos) ligai kon
troliuoti.

Šalna padare $300,- 
000 žalos Kaliforni

jos farmeriams
SAN FRANCISCO, Cal„ lap- 

kričio 16. — Ankstyva šalna 
Kalifornijos valstijoj užgavo 
sodininkystę. Apskaičiuojama, 
kad trijų dienų šalna padarė 
farmeriams žalos tarp $300,000 
ir $500,000. Skaudžiausia nu
kentėjo vynuogės ir alyvos.

130,215,000 gyvento
jų Jungt. Valstijose

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 16. — Cenzo biuras pa
skelbė, kad prėliminaris ap
skaičiavimas rodo, jogei liepos 
1 d. 1938 metų Jungt. Valsti
jose gyventojų buvo 130,215,- 
000.

Prezidento sūnūs re
zignavo iš sekreto

riaus vietos
H0LLYW00D, Gal., lapkr. 

16. — James Roosevelt, prezi
dento sūnūs ir sekretorius, re
zignavo iš sekretoriaus vietos. 
Sakoma, jis užimsiąs atsakin
gą vietą filmų pramonėje.

J NAT’JTENV-ACME Telephoto
Dr. Herman N. Bundesen (po dešinei), Chicagos sveikatos tarybos pirmi

ninkas, ir William J. Guerin, pieninių vyriausias inspektorius. Abu jie liko ap 
kaltinti sąmoksle laužyti Shermano ahtitrustinį aktą. (

Sukilėliai sakosi ap
supę lojalistus

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 16. — Ispanijos sukilė
lių pranešimai trečiadienį sa
ko, kad sukilėliai apsupo tuk- 
stančius4* ibjalištį Ebro upės* 
dešiniajame šone. Lojalistų ka
riuomenė, besitraukdama iš Fa- 
tarella kalnų, patyrė, kad su
kilėliai nukirto jiems pasitrau
kimą į rytus per Ebro upę.

Respublikos valdžios praneši
mas sako, jogei nauja ataka 
prieš Madridą buvo atmušta.

Italija stato didelius 
reikalavimus Fran- 

cuzijai
PARYŽIUS, Francuzija, lap. 

kričio 16. Francuzijos prem
jeras Daladier stengiasi gerin
tis fašistams. Jo vadovaujama 
valdžia nori padaryti draugin
gumo sutartį su Italija. Ry
šium su sakyta sutartimi Fran
cuzija gavo Italijos sąlygas. 
Jos esančios tokios: Francuzi
ja turi atiduoti Italijai Djibou- 
ti-Addis Ababa geležinkelį, 
Eritrijoj, ir pasidalinti Suezo 
kanalo kontrole ir Tunisijos 
administracija.

Parlamentiniuose Francuzi
jos rateliuose kalbama, kad to
kios sąlygos yra nepriimtinos 
francužams.

Daladier sulaikė grupę pa
tvarkymų, paruoštų tam, kad 
Valdžia galėtų stipriau kontro
liuoti .prekybą ir pramonę. Dėl 
to jo ministerių kabinete kįlo 
nepasitenkinimas, šeši iš 17 
ministerių ketino net rezignuo
ti.

Suomių, užsienio rei
kalų ministeris 

rezignavo
HELSINKIAI, Suomija, lap

kričio- 16. Trečiadienį rezig
navo Suomijos užsienio reika
lų ministeris Rudolf Holstv. 
Rezignavimo priežastis nepa
skelbta, bet kalbos eina, kad 
Vokietija protestavo keletą mi* 
nisterio nepalankių jai pareiš
kimų Čekoslovakijos krizės lai
ku.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

<—----------- £.-- —----------- -J

• WAŠHij4GTON, D. C., 
Jąpkę. ■_ 16. —■ Ųžs|ėnĮp , reikalų 
departamentas/ • paskelbė, | kad 
ketvirtadienį Jungt. Valstijos 
ir Britanija pasirašys pirkly- 
bos sutartis.

* • ~~

© MARITZBURG, Pietų Af
rika, lapkr. 16. — Pietų Afri
kos premjeras padėjėjas, Jan 
Smuts, trečiadienį pareiškė, kad 
valdžia kariaus, jei reikalas 
bus, tikslu sulaikyti grąžinimą 
Pietų Vakarų Afrikos kolonijų 
Vokietijai.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
lapkr. 16. — Premjeras Dala
dier trečiadienį pareiškė, kad 
Francuzija negrąžins kolonijų 
Vokietijai ir stengsis išlaikyti 
savo rankose visas kolonijas, 
kurias gavo po Pasaulinio ka
ro.

• LONDONAS, Anglija, lap
kričio 16. — Kolonijų sekreto
rius MacDonald užtikrino Tan- 
ganyiką, kad Britanija neketi
na atiduoti jokių savo koloni
jų Vokietijai. MacDonald pa
dare pareiškimą atstovų rū
muose.

O HENDAYE, Francuzija, 
lapkr. 16. — Sukilėlių prane
šimai sako, kad jie nustūmė 
visas lojalistų jėgas į kairįjį 
Ebro upės krantą.

. • NEW YORK, N. Y., lap
kričio 16. — Areštavo New 
Ybrko valstijos motorini^ .ve
žimų komisionierių Charles A. 
Hartnettą. Jis yra kaltinamas 
priėmęs kyšių $67,000.

• MASKVA, Sovietų Rusi
ja, lapkr. 16. — Robert Eikhe, 
sovietų žemės ūkių komisaras, 
pašalintas. Jo vieton paskirtas 
I. A. Benėdiktov, praeity- bu
vęs žemdirbystės vicekomisa- 
ras.

CIO priėmė konsti
tuciją

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
16. — CIO trečiadienį priėmė 
konstituciją, suteikė savo orga
nizacijų sąjungai' vardą Con- 
gress of Industrie Organiža- 
tions ir suteikė Kongreso va
dams plačios galios.

Konstitucija. buvo priimta 
vienu balsu. Tarp ko kita uni
joms uždėtas mokestis. Jos mo
kės po 50 centų už -narį. In
dustrinių Organizacijų Kongre
sas planuoja ir toliau varyti 
intensyvius organizacinius va
jus.

Saugo vokiečių są- 
vastį New Yorke
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

16. — Policija saugo vokiečių 
konsulatą New Yorke, vokie
čių konsulo rezidenciją ir 'vo
kiečių laivus dokuose. Apsau
gos suteikti prašė Jungt. Val
stijų užsienio reikalų departa
mentas.

Tuo tarpu demonstracijos 
ir protestai New Yorke prieš 
Vokietijos nacių smurtą’ tebe
sitęsia.

Prez. Rooseveltas 
užstoja ir kata

liku^
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 16. — Prez. Rooseveltas 
antradienį rūsčiai pasmerkė 
nacių ekscesus Vokietijoj ir 
Austrijoj. Trečiadienį paaiškin
ta, kad prezidentas kritikavo 
ne tik persekiojimą žydų, bet 
ir katalikų.

■ ■«■■■ ......................  .y

Pieno pramonės tyri
nėjimas nepasibaigė 

—■ sako Igoe
CHICAGA, lapkr. 16. — Ap- 

skrities prokuroras Michael 
Igoe pareiškė trečiadienį, kad 
Grand Jury išnešti kaltinimai 
97 asmenims ir kompanijoms 
ryšium su pieno parupinimu 
Chicagai ir aiskrymo gamyba 
yra tik tyrinėjimo pradžia, o 
ne galas.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
16. — Laikraštis Staten Island 
Advance praneša, kad Ameri
kos žydai sutvėrė organizaciją, 
kurios tikslas yra nupirkti iš 
Meksikos Žemąją Kaliforniją ir 
čia įsteigti pastovią koloniją.

SVARSTYS AMERIKOS APSAUGOS 
KLAUSIMUS

WASHINGTON, D. C., lap- žia nemano, kad Jungt. Valsti-
kričio 16. — Mieste Lima, Pe-'jos vienos turi Amerikos kon-
ru respublikoj, gruodžio 9 die
ną prasideda Pan-Amerikos kon
ferencija. Pasikalbėjime/ su 
spaudos atstovais prez. Roose
veltas pasakė, kad jis prašys 
kongresą padauginti Jungt. Val
stijų oro jėgas tiek, kad jų iš
tektų svetimšalių puolimui 
prieš bet kurią Amerikos res
publiką atremti.

Tačiau Jungt. Valstijų vald-

Lietuvos N auiienos
Nebaigiant ia tvarkyti 

gatvė
BIRŽAI — Jau šį pavasarį 

buvo pergrįsta ir išlyginta Bir
žuose Vytauto gatvė. Tačiau 
iki šiol dar nesutvarkomi šioje 
gatvėje šaligatviai. Kadangi ši
ta gatvė yra pačiame miesto 
centre, tai, suprantama, čia la
bai didelis judėjimas. O nebai
giant tvarkyti šaligatvių pra
eiviai turi brįsti purvą, nes ir 
ant grindinio pripilta keli cm. 
moliuoto žvyro, kuris, palijus, 
pasidaro tikras purvas.

i

Areštuos Hitlerio 
“usus”

GODERICH, Ontario, Cana- 
da, lapkr. 16. — Huron kaun- 
tės taryba priėmė rezoliuciją, 
kuri įgalioja seržantą majorą 
James areštuoti bet kokį asme
nį, kurs puošis ūsais panašiais 
Hitlerio ūsams.

Britų-italų paktas 
įėjo galion

ROMA, Italija, lapkr. 16. — 
Trečiadienį įėjo galion anglų- 
italų draugingumo paktas. Bri
tanija pripažįsta italams Etio
piją. Pakto svarbi dalis yra Ita
lijos pareiškimas, kad ji ne
turi užsimojimų pasigrobti Is
panijos teritorijų.

Vokietija stipriaus 
spaus žydus

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 16. — Į plačiai pasauly 
iškeltus protestus ryšium su 
žydų pogromais Vokietijoj na
cių spauda atsakė atakomis 
prieš svetimas valstybes (jų 
tarpe ir Jungt. Valstijas) ir 
pareiškimais, kad ateity naciai 
dar stipriau spaus žydus ir 
laikys juos kaipo užstatą (hos- 
tages).

Sakyto laikraščio aiškinimu, 
planu yra užinteresuotų daug 
žymių amerikonų, jų tarpe iž
do sekretorius Morgenthau, 
Myron Taylor ir James G. Mac 
Donald, buvęs Tautų Sąjungos 
komisionierius žydams pabėgė
liams iš Vokietijos pagelbėti.

tinentą saugoti. Tai yra 21-nos 
Amerikos respublikos ir Kana
dos užduotis.

Reiškiama nuomonė, kad 
Amerikos kontinento apsaugos 
klausimas bus viena svarbiau

sių Lima konferencijos disku
sijų temų. Faktinai Latinų 
Amerikos diplomatai Washing- 
tone mano, kad tai bus svar
biausia konferencijos tema.

Btfvusiu lietuvių moky
tojų byloš

VILNIUS — Lapkričio 15 ir 
29 dienomis Lydos apygardos 
teisme bus nagrinėjamos by
los buvusių lietuviškų mokyklų 
mokytojų ir skaityklų vedėjų 
lapkričio 15 dieną bus spren
džiama bylos bu v. mokytojos 
Birutės Šičkaitės ir vargoni
ninko M. Čaglio, o lapkričio 29 
dieną — buvusių skaityklų ve
dėjų Veronikos Čibiraitės ir 
Agotos Mackevičiūtės — Ut- 
kevičienės.

Antrų kartų prisirpo 
avietės

MARIJAMPOLE — šia va- 
sąrą dėl palankių oro sąlygų 
daugelyje vietų antrą kartą 
žydėjo vaismedžiai, šiomis die
nomis prie auto stoties vieno 
daržo patvoryje rasta keli krū
mai gražiai išsirpusių aviečių. 
Tai antras šių metų derlius.

PASIUSKIT
GIMINĖMS

Lietuvoj
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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A. CONAN DOYLE Verti MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
(Tęsinys)

SKYRIUS III.
JONAS FERERIS KALBASI 

SU PRANAŠU.
Praėjo trys savaitės kai Dže- 

fersonas Hope su savo draų-' 
gaiš apleido Salt Luke City. 
Jono Fererio širdis skaudėję, 
kai nesulaukė jo grįžtant, juo 
labiau, kad grąsino pavojus jo 
mylimai mergaitei. Skaistus ir 
linksmas jos veidas vertė jįj 
galvoti apie pasiruošimą beg-' 
ti. šis klausimas jam buvoĮ 
svarbesnis nei bet kokie argu-j 
inentai ar turtas. Jis visuomet 
savo širdyje buvo nusistatęs 
taip, jog niekas neprivers jį 
leisti dukteriai ištekėti už 
mormono. Šitokias vedybas 
jis neskaitė vedybomis, o tik 
gėda ir pažeminimu. Nesvar
bu, ką jis manė apie mormo
nų doktrinas, bet šitame pun
kte jis buvo priešingas. Ta
čiau šituo klausimu jis buvo 
priverstas laikyti kietai užda
rytą burną. Bet koks išreiški
mas ortodoksiškos nuomonės, 
tais laikais šventųjų žemėje 
buvo labai pavojingas daly
kas.

Taip, pavojingas dalykas — 
tiek pavojingas, kad net patys 
šventieji drovėtųsi prasitarti

arba netyčia iš lupų išsprūdęs 
žodis, gali atnešti greitą retri- 
buciją. Persekiotojų aukos bu
vo padarytos baisiausiais per
sekiotojais. Net Sevilės inkvi
zitoriai, nė vokiečių Vehmge- 
richt, negi Italijos slaptos 
draugijos negąlėjo darban pa
leisti daugiau kankinimo ma
šinų, kaip šį Jutęs valstybė, 
ant kurios užgulė tamsus de
besys.

Prie religijos pridėjus dar 
nežinystę, aklumą ir mis.terį- 
jąs, ši organizacija pasidarys 
dvigubai baisi, ši organizacija 
vadinosi visa žinanti, visa ga
linti, bet iki šiol ji buvo nei 
matyta, nei girdėja. Žmogus, 
kuris ir buvo prie bažnyčios 
prisirjšęs, staiga 
niekas nežino, kur dingo ir 
kas su juo atsitiko. Jo žmona 
ir vaikai laukia sugrįžtant, bet 
tėvas negrįžta pasakyti, ką su 
juo padarė slapti teisėjai, 
šiurkštus žodis arba skubus 
veiksmai būna budriai sekami 
ir dar niekas nežino, kokių 
priemonių gali imtis ši baisi 
jėga, kuri visus juos laiko 
savo rankoje ir kurią jie pa
tys palaiko. Nestebėtina, kad 
žmonės gyvena iš baimės vir
pėdami, net ir pačioje dyku
mos širdyje, nedrįsta išsireik
šti savo abejonių, kurios juos

ELKIS PROTINGAI 
SU UŽKIETĖJIMU!

dingsta ir

Mažiausias slegia.
nuomonės Iš pradžių ši baisi jėga buvopareiškimas savo
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5322 So. Long Avenue 
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Graikijos karalius Jurgis 
lankosi Londone, Anglijoje.

Kada pasijunti turs užkietėjimą, 
?rų da k u yra greiįta pugelpa. jBet 
aistai ga'i pasidaryti įpročiu lt ' 
įastoja užkietėjimo kelio. Daug 
.au surasti negales priežastį.

Jei vajgotc ką valgo dauguma, tai, ' 
visai paprastai, jūsų vidufių ūžkit- 
tėj mo priežastimi yra tai. kad jus 
negaunete gana “rupumo". Bet ir 
“rupumas” nereiškia dar kiek su
valgome. bft tos rūšies valgius, ku
rių kūnas nrsuvartoja ir palieka 
m Inkštoje “rupioje” masėje žarno
se. kas padeda-' viduriams veikti.

Kas daryti? Vaigy.ti truputį Kel- 
’ogy s A'i,-Bran pusryčiams kasdien 
ir gerti gana vandens. Tie grūzdus 
raustyti javiniai yra nevien turtin
gi “rupumu” — turi ir natūralų 
žąrnų toniką, vitaminus BĮ.

All-Bran Kellog’s in Battle Crtek 
daromas visose krautuvėse parduoda
mas. •

ne
ge_ i

vartojama tik abejotiniems 
subjektams, kurie nenorėjo 
pildyti mormonų tikybos arba 
bandė visiškai jos išsižadėti. 
Trumpoje ateityje jų veikla 
buvo praplėsta. Neužilgo pri
truko suaugusių moterų, o po
ligamija be moterų, ant ko 
rėmėsi visa jų doktrina, ne
buvo galima. Keisti girdai pra
dėjo plisti—girdai apie užmu- 
šinėjiiną imigrantų ir stovyklų 
apiplėšinėjimus, kur nebuvo 
indėnų, kurie galėtų faktus 
paliudyti. Naujos moterys pa
sirodė vyresniųjų mormonų 
haremuose,— moterys, kurios 
verkė ir alpo ir kurių veiduo
se matėsi neįmanoma baimė. 
Kalnuose pasivėlavę klajok
liai pasakojo apie ginkluotas 
ir maskuotas gaujas, 'kurios 
patylomis tamsoje juos se
kiojusios. Šitos pasakos ir gir
dai įgavo prasmės ir jos buvo 
pasakotos ir perpasakotos, kol 
pagaliau joms buvo duotas 
tam tikras vardas. Atskiruose 
vakarinių valstybių ūkiuose 
buvo žinoma Danitės gauja, 
kurią kartais vadindavo Kerš
tingais Angelais, ši gauja bu
vo labai plėšri, keršti 
baisi-lx r '

Pilnesnis pažinimas šios or
ganizacijos, kuri pasižymėjo 
baisiais veiksmais, dar labiau 
padidina, nei sumažina bai
mę, kuri buvo žmonėms įkvė
pta. Nė vienas nežinojo, kuris 
jų priklauso šitai žiauriai 
draugijai. Religijos vardu kru
vinuose ir baisiuose veiks
muose dalyvaujančių asmenų 
vardai buvo, laikomi slaptyje. 
Net geriausiam savo draugui 
negali pasipasakoti savo ne
laimes arba pasiskųsti Prana
šo žiaurumu. Bet kurią naktį 
gali ateiti jo misija su ugnimi 
ir kardu ir įvykinti baisią tra
gediją. Kiekvienas bijojo savo 
kaimyno ir nė vienas nekal
bėjo apie tokius dalykus, ku
rie kiekvienam buvo arčiau 
prie širdies.

Vieną gražų rytą, kai Jonas 
Fereris buvo pasiruošęs eiti į 
kviečių lauką, išgirdo durų 
rankenos suktelėjimą. Žvilgte
rėjęs pro langą, pamatė nedi
delio ūgio apystorį, pilkais

ir

atsilygintumėte, mes norėjome 
vieno dalyko: kad jus pildytu
mėte musų tikėjimą ir visais 
atžvilgiais būtumėte mums iš
tikimas žmogus. Jus prižadėjo
te tą padaryti ir, jeigu papras
ti raportai yra teisingi, jus 
visa tai paneigėte.”

“Bet kokiu budu aš panei
giau?” Fereris paklausė išskė
sdamas plačiai rankas. “Ar aš 
nemokėjau privalomų mokes
čių į bendrą fondą? Ar aš ne
lankiau bažnyčios? Argi 
aš-—?”

“Kur tavo žnionos?” Youn- 
gas paklausė aplink apsidairy
damas. “Pašauk jas visas čia; 
aš noriu jas matyti.”

“Tiesa. Aš nesu vedęs žmo
gus,” Fereris atsakė. Bet juk

čia nėra moterų. £e to, yra 
tokių vyrų, kurie turi daugiau 
progų apsivesti nei aš. Man 
buvo ir taip gerai. Aš turiu 
dukterį, kuri man visur pąde- 
dą.” i '/’tj

“Kai dėl dukters, tai ąš čia 
ir noriu su jumis pakalbėti,” 
mormonų vadas tarė. “Ji jau 
yra išaugusi į Jutos Gėlę. Ji 
dąūgelio vyriškių akis vylio- 
ja ”

Jonas Fereris sudejavo, bet 
ųįeįto nęsajkė. (

“Apie ją yra daug girdų, 
kuriais aš netikiu, (kad ji 
esajiti pagoniškos kilmės. Tai' 
veikiausiai bus palaidų liežu
vių darbas.

“O ar žinai koks yra kodek
se tryliktas Švento Juozapo 

j Smito prisakymas? ‘Tegul 
kiekviena tyro tikėjimo mer
gina išteka už vieno išrinktų
jų, nes jeigu ji ištekėtų už žy
do, ji papildytų mirtiną nuo
dėmę.’ Tai taip- Nėra galimas 
daiktas, kad jus, kuris išpa- 
žįstate šventąjį tikėjimą, galė
tumėte dėl dukters jį laužy
ti.”

Jonas Fereris nieko neatsa
kė, tik nervingai sukinėjo bo-

Ofise TeL Yards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Su.
Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-8:3( 

Nedaliomis pagal sutartį.
Re*. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwnod 5107

būti aprūpinti. Stangersonas 
turi spiių ir Dreberis turi sū
nų. Bet kuris jų mielai pasi
ims jūsų dukterį į savo na-! 
mus. Tegul ji pati vieną iš jų 
pasirenka. Jie yra jauni ir tur
tingi, daugiau to, jie yra gry
nojo tikėjimo išpažintojai. Ką
ius anie tai manote?” i Ofiso Tel. Viręinią 0036jus apie rai maiiuier j TeL bevERLY 8244

Fereris sutraukęs antakius DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
~ ‘ 4157 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6^—8 vai. vakare 

Rezidencija:
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos —9—10 A. M 
N^dčlioj papai sutartį

valandėlę tylėjo. |
“Jus privalote mums duoti 

laiko,” pagaliau jis pasakė.' 
“Mano duktė tebėra jaunutė 
—dar per j auna ištekėti.”

“Ji turi visą mėnesį laiko 
pasirinkti,” Youngas atsikelda
mas nuo kėdės pasakė. “Iki to 
laiko ji privalo duoti atsaky-: 
mą.”

(Bus daugiau).

“Šituo reikalu teks jus ištirti 
—ir tas jau buvo nutarta pa
daryti Keturių šventųjų Tary
bos. Mergaitė yra jauna ir mes 
nenorime, kad ji ištekėtų už 
žilagalvio senio. Mes net ne
norime varžyti jos laisvės pa
sirinkime sau vyro. Mes vyres
nieji turime daug telyčių*), 
bet musų vaikai taip pat turi

*) Heber C. Kemball viename 
savo pamoksle kalba apie šimtą sa
vo žmonų ir jomis didžiuojasi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisiu
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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

o Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJ AS-CHIRURGAS, X-RAY

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MAD1SON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Ilours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 S o. Halsted Street

Dr. V. E. Siedlinski
DENTISTAS

Trečiadienį, šeštadienį 
SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994.

Ketvirtad., Penktadieni 
SO. ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 3650

Pirm.,
4631

Antrad.,
4143

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Wesierxi A ve.
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. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: YARDS 47?7 
Namų TeL: Prospect 1930

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
,, DIENĄ IR NAKTĮ , 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
.. ( . Telefonas LAFAYETTE 0727

Q • koplyčios visose 
1—J JHSLcsLl Chicagos dalyse

AKIU SPECIALISTAI

Klausykite musą Lietuvių radio programą šeštadienio vakarais
7 yaL vakaro iš W. p. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

ŠALTUJIERAS.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
' jūsų garantavimas.

Optometricąlly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingaiakinius.Visuo.se at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j 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 
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

K’ti 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
Pitone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Spausdinam
£

sėsdamasis

vidun pas-, 
sustingusiu

širdis pašoko iki burnos, nes 
tas žmogus buvo ne kas kitas,

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

LIETUVIAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22Q1 Węst Ž&jd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredoihjs ir hfcdčL pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telffnna* RenijMir 7JMJP

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve. 
2-ros lubos 

CHTCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CtneCRGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 ‘ ‘ “

ASHLAND BLVD. AUDITORIUS
Ashland Boulevard ir Vap Buren gat

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

‘konstitucijas IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

chicago, Illinois 
Tel. Canal 8500

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
' pALYSE

ALBERT V. PETKUS ĮR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

Youngas. Išsigandęs ir nežino
damas kas daryti, jis susigrie
bė bėgti prie durų ir pąsitikti 
mormonų vadą, lyg norėda
mas jam pasigerinti. Pastara
sis visgi priėmė jo pasveikini
mą šaltai ir įsekė 
kui šeimininką su 
rusčiu veidu.

“Broli Fereri,”
jis pasakė. Iš po šviesių anta
kių perbėgo šeimininką keis
tas jo žvilgsnis. “Ištikimieji 
mormonai jums buvo geri 
draugai. Mes jus pasiėmėm su 
savim, kai jus ’ tyrlaukiuose 
kentėte badą ir vargą. Mes jus 
maitinome ir saugiai atvežėme 
į Palaimintąjį Klonį ir, be to, 
mes davėme jums gerą žemės 
gabalą ir leidome jums gyven
ti ir visu geru naudotis musų 
globoje. Ar ne taip?”

“Taip,” Jonas Fereris atsa
kė.

“Kad jus už visa tąi mums

ANTANAS M. PHILI JPS
3307 Lituanica Avenue Pilone Yards 4908

ANTHONY p. PETKUS
6834 So. Weštern Aye. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109 
i ' ■ * • a . *

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CaUfdrnia Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. HaJsM stfee^ YARDS 1419

I. J. ZOLP
164(į Ayest 46th Sįreet

Phone Yards 0781
Yards 0782

3319 Lituanica Avenue
Yards 1139
Yards 1138

LACHĄWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd PJace ‘ Phone Canal 2515

{SKYRIUS: «-44 Eąst l«8th Street Tel. PuIIman 1270

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaikę Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nerišliomis pagal sutarti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAJ 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Pbone CANAL 6122

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—« 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

niais pagal susitarimą.‘niais pagal s 
Telefonas hem

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 181h 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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vak Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 2409

teisingaiakinius.Visuo.se


Ketvirtad., lapkr. 1?, 1938 NAtTJDBITOS. Čhlcago, m

SaugokiteClevelando ir Ohio Žinios
Parmos mokyklos nebus uždarytos. — Raketieriai susi

suko lizdus unijų tarpe. — Senukė nušovė plė iką. 
— Kodėl demokratai pralaimėjo. — Mirė bebalsuo- 
damas. — Mokslo metai bus sutrumpinti. — Nau
jas įstatymas. — Maža naudos. — Atgavo darbą. — 
Sveikinu.

Buvo manyta, jog Clevelan
do priemiesčio iParma dėl pi
nigų stokos turės užsidaryti vi
sos viešosios mokyklos. Bet 
pagaliau viskas liko tinkamai 
sutvarkyta ir mokyklos pasi
lieka atidaros po senovės. Mo
kytojai sutiko, kad jiems per į 

tai plėšikas paleido į ją šūvį, 
bet nepataikė. Savo keliu se
nukė pagriebė iš pagalvės re
volverį ir šovė į neprašytą 
svečią. Plėšikas krito vietoje 
negyvas.

kai kurį laiką (kol krizė pra
eis, butų mokama tik tam tik
ra dalis algos. Užvilktos algos 
bus išmokėtos, kada miestas 
“praturtės”.

Musų mieste priviso įvairių 
raketierių, kurie padaro daug 
nuostolių įvairioms įstaigoms. 
Paprastai jie pastato tam tik
rus reikalavimus, kurie turi 
būti per paskirtą laiką išpil
dyti. Jeigu to nepadaroma, tai 
jie išdaužo langus arba įme
ta bombą.

Su apgailestavimu tenka pa
žymėti, jog į tą raketą yra įsi- 
vėlusios ir kai kurios unijos. 
Dažnai tų unijų agentai tuo 
pačiu metu yra ir raketieriai. 
Tai labai nupuldė unijų pres
tižą visuomenės akyse. Juo la
biau, kad kai kurie unijoms

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki l vai. 

po pietų.

priklausą raketieriai jau liko, 
pagauti ir įkaitinamųjų suo
lą pasodinti.

Septynių dešimčių metų se
nukė nušovė plėšiką, kuris 
nakties mętu įsigavo į jos bu
tą. Kai senukė kėlėsi iš lovos,

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LARGO, IND.—Paul Bar- 

tholomew, mokyklų virši
ninkas, kuris nusišovė p-ios 
H a-r r ei 1 namuose (Wabash, 
Ind.).

pareikšti savo nusistatymą dėl 
j padidinimo išlaidų mokyk
loms. Mat, siūloma buvo padi
dinti mokesčius mokykloms 
išlaikyti. Balsuotojai pasisakė 
prieš sumanymą padidinti mo

tai turės būti žymiai sutrum
pinti, kadangi dabar paskirtų 
pinigų nepakaks.

Pagaliau praėjo rinkimai,, 
kurie musų valstijoje įneš 
daug permainų, šį kartą de
mokratai liko visiškai supliek-i. . . .. kescius. Dėlei to moksloti. Per astuonenus metus jie 
šeimininkavo, bet lapkričio 8 
d. jie gavo “atstavką”.

Reikia pasakyti, jog dėl jų 
pralaimėjimo ašarų neliesime. 
Gailisi mūsiškių demokratų 
gal tik tie, kurie turėjo šiokius 
tokius darbelius.

Jei musų valstijos demokra
tai prakišo, tai jie gali tik pa
tys save kaltinti. Toji klika, 
kuri kontroliavo valstijos rei
kalus, buvo tikrai purvina. Pa
skutinieji du gubernatoriai 
tiesiog atstume balsuotojus 
nuo savęs visokiais skandalais. 
Kiti aukšti pareigūnai irgi ne
kokiais nuopelnais tepasižymė- 
jo. O kai kurie jų net į graf- 
tą buvo įvelti.

Ir štai tie ponai vėl norėjo 
savo vietose pasilaikyti! Bal
suotojams todėl teko jiems 
duoti “Liką”. Vadinasi, bal
suotojai nepakrypo į atžagarei
vius, o tik pasiryžo atsikraty
ti nelabai švarių politikierių.

Lapkričio 8 d. liko priimtas 
naujas priedas prie miesto 
konstitucijos. Nuo dabar visi 
miesto darbininkai turės būti 
“civil service” žmonės. Tas tei
ses turės įsigyti net papras
čiausi darbininkai.

Tas patvarkymas, žinoma, 
skaudžiai palies politikierius, 
kurie gaudydavo balsus siūly
dami visokius darbelius. Da
bar tos rųšies “papirkinėji
mas” turės pranykti. Tik ma
joro žinioje pasiliks apie tris
dešimt darbų, kurie nereika
laus “civil service”.

Iš Lietuvos
Jos Atsimena 

Baudžiava
DUODAME

Vienas 98 metų amžiaus se
nukas nenorėjo lapkričio 8 d. 
balsuoti, kadangi jis jautėsi 
gana silpnas. Tačiau politikie
riai būtinai panorėjo jo bal
sų gauti. Jie įsidėjo senelį į 
automobilį ir nusivežė į bal
savimo vietą.

Vos tik įėjo senukas į vidų 
ir sudribo asloje. Netrukus jis 
ir pasimirė. Pasimirė nespėjęs 
baloto išpildyti.

Nors musų valstijoje repu
blikonai laimėjo rinkimus, bet 
lietuviams politikieriams, ku
rie rėmė republikonus, iš to 
maža naudos. O tai dėl to, kad 
lietuviai 
skaičiumi 
todėl su 
skaitytis.
jokios vilties nėra trumpoje 
ateityje sugriebti koks “džia- 
bukas”.

republikonai savo 
tebėra visai silpni, 

jais niekas nenori 
Vadinasi, vadukams

Šiaulių miesto savivaldybės 
išlaikomuose globos namuose, 
Pagyžių ir Skerdyklos gatvių 
kampe, gyvena 30 globojamų 
senelių, iš kurių 21 moteris ir 
9 vyrai. Tie seneliai čia pate
ko dėl senatvės ir neturto. Kai 
kurie jų turi savo vaikus ir 
šiaip artimesnių giminių pasi
turinčiai gyvenančių, tačiau 
pas juos prisiglausti nerado 
vietos. Šie namai įsteigti 1929 
metais. Nuo tų laikų jų vedė
ju tebėra p- Čeponis. Senelių 
maitinimas pakpnčiamas: duo
nos, kruopų, bulvių ir pieno 
duodama užtektinai, tik sto- 
kuojama riebalų. Namai, kad 
ir seni (mediniai), tačiau juose 
švaru, tvarkinga. Vasarą se
neliai išeina į kiemą, kuris di
dokas ir aptvertas, ir šildosi 
saulėje. Žiemą kiek blogiau, 
visą laiką tenka- būti kamba
riuose, o į miestą neišleidžia.

Seniausio amžiaus šios prie
glaudos gyventojos pasirodė 
dvi moterys, Marijona J ag mi
ni enė, 84 m. ir Juzė Ivanaus
kiene, 94 m. amžiaus. Pirmoji 
3 metų būdama, neteko savo 
tėvų, užaugo tarp svetimų 
žmonių, visą amžių dirbdama 
lauko darbus kaime. Kultūri
nio ar politinio judėjimo ji ne
žino arba neatsimena, prisi
mena tik baudžiavą.

Antroji — taip pat 3 metų 
būdama neteko savo tėvų. Il
gus metus tarnavo pas ponus, 
išmoko lenkiškai kalbėti ir at
simena ponų rykščių gadynę.

Tai buvęs liūdniausias lai
kotarpis, koks kada galėjo 
būti- Žmonės buvę nusiminę ir 
buvę daugiau panašus į fleg
matikus, negu į guvius, žva
lius žmones, kokie dabar yra. 
Save paguosdavę tik šventųjų 
giesmes giedodami. Populia
riausia buvus šv. Daratos gies
mė, kurią darbininkai, eidami 
iš darbo vakarai^'giedodavę. 
Tos giesmės primindavę liūd
nas laidotuves. Visa tai vykę 
jai gyvenant Panevėžio apskr.

Lenkmetis taip pat buvus 
didelė žmonių nelaimė. Rusų 
kazokai ir pėstininkai 
išžudę žmonių.

—Aš niekada, ponuli,
mirsiu, kaip rusų kazokai įsi
veržė į vieno “metežniko” bu
tą ir jį radę, “štiku” nudūrė 
jį ir jo mažą vaikelį lopšy,— 
drebančiu balsu pasakojo Iva
nauskienė.

Nors jos jau silpna atmintis, 
tačiau dar .sugeba papasakoti 
iš lenkmečio kovų istorijos 
nuotrupų, kaip žydas Irša iš
davęs “metežninkus” rusams. 
Buvę taip:

Įbrėnų kaimo apylinkėj (Ven- 
džiogalos valsč.) sukilėliai pa
korę kelius kazokus- Tuojau 
į tą vietą atvyko rusų baudžia
moji ekspedicija ir pareikala
vo nusikaltėlius išduoti. Minė
tas Irša, kuris pradžioje vei
kė išvien su sukilėliais, nepa
sitikėjo čia esamomis jėgomis 
ir pasidavė rusams, papasako
damas, kad anuos kazokus pa
korę įbrėnų kaimo gyventojai. 
Rusai su tuo kaimu tuoj .susi
tvarkė..'Didžiųjų ir Mažųjų įb
rėnų kaimo gyventojus ištrė
mė į Sibirą, o visą žmonių 
turtą su trobesiais padegė. Vė
liau tų kaimų žemę išparce
liavo rusų kolonistams, kurie 
ir dabar gyvena. Iršą sukilė
liai prakeikė ir apie jį buvo 
sukurta lenkų kalboj dainelė, 
kurią Ivanauskienė dar atsi
mena ir moką dainuoti.

Ta dainelė buvo plačiai dai
nuojama ne tik sukilėlių tar
pe, bet ir žmonių masėse.

Žymesnis šios moterėlės per
gyvenimas įvyko 1905 m. kilus 
revoliucijai. Tuo laiku ji per
sikėlė iš Panevėžio apskr. į 
Šiaulius ir čia, kilus sukili
mui, kazokai užmušė jos vie
nintelį 26 metų amžiaus sūnų. 
Negalėdama dėl senatvės dirb
ti fizinio darbo, ji įstojo į šiuos 
senelių globos namus*

Savo Sveikatą
DABAR!

Šios yra tokios dienos — kada daugiau negu 
bet kada—norėsite palaikyti savo sveikatą lyg- 
maloje — ir jei jaučiatės kokiu nors budu — 
nusilpę — be geros išvaizdos — be apetito — 
neatsilsėję — patariame pasimatyti su gydyto
ju — tai pigi apdrauda. Gal būt jums reikės 
“statytojo” ir tai dar žymaus—moksliško mais
to gėrimo MALVAZ, kurs gal būt yra kaip tik 
tas ko jums reikia.

daug

neuz-

PINIGUS!

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

Kreipkitės į N A U-

Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
;Lithuanian Building 

Loan and Savings 
Association

1739 S. HALSTED ST.
Atdara kas dieną nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
’eldienius.

Fulbflavored

0

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid for Itchingof 

ECZEMA

MALVAZ mėgs t a 
tūkstančiai sunkiai 
dirbančių ir s u n- 
kiai žaidžiančiųjų 

■— kuriems reikia 
daugiau gyvumo— 
daug kas be jų ge
ria MALVAZ, nes 
jis gardus ir malo
nus, švelniai aksti- 
<nantįis — MALVAZ 
p a d ėda palaikyti 
sistemą normaliai 
subalansuotą ir at
sakančia. MALVAZ 
yra energija da
rantis,— produktas 
su geru atsižymė- 
jimu.

2419-49 W.2ld

Šaukit dylerį da
bar ar telefonuokit 
CANal 6500. Pa
mėginkite vieną 
kartoną, o jus, mes 
žinome, norėsit pri
sidėti prie paten
kintų vartotojų to 
geriausio salykli
nio produkto, už 
kurį mokame pre
mijas- Nėra koky
bės jam pamainy
ti—betgi saugoki
tės tų dylerių, ku
rie mano turį “ge
rą, kaip” už pigiau 
dėlto, kad MAL
VAZ parsiduoda už 
taip žemą kainą, 
kokia tik geras pro 
dūktas gali būti 
pagamintas ir par
duotas.

! Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne- 
! davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, fevelninan- 
1 ils. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pnsekas njn niežSjiino. skausmo, raudoniu 

mos. žvynuotos, ugnines Eczenia.
I TA pirmo sykio Žemu neAa nuostabią pa- 
i geišų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
| skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 

, rašo iA visur, garbindami gautas pasėkas. 
' ^tai kaip raAo p. F. M. iA Jersey City: “J 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 31 
ipetus."

Neregimas, nedčmčtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jčgoa. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

NEW TOOTH PASTL 
CLEANS DANGER

AREAS EVEN WATER
MAY NOT ENTER

Imagine a dellghtfully different tooth pašto 
that foams into a * * bubbie bath’ ’ fine enough 
te clean pits and cracks so tiny even water 
may no* enter theinl

That’s exactly what happens the instant 
saliva and brush touch the NEW formula 
Listerino Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Lustor-Foam detergent. You 
vouldu’t believe how it cleans, brlghtens. 
polishes . . . leavos the entire mouth so 
mucli fresher and cloaner.

Alk fortiio big25j! tubeor.bettcr štili, tho 
doublo sizo 404 tube contaluing more than 
Ji poundof tooth pašte. Atany drugcounter. 
Lambert Pharmacal Co„ St. Louis. Mo.

THK NEW FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE
Super^rse^^^^

Kalėdinė Ekskursija 
į LIETUVĄ

EUROPA — ------ Lapkričio 26
DEUTSCHLAND - Gruodžio .. 1
HAMBURG-------- Gruodžio „ 7
BREMEN-----------Gruodžio 14
NEW YORK------ Gruodžio 15

Bepigu žmogui, kuris turi 
galingų draugų ir didelį “pul”. 
Jis gali ir nusikalsti, ir su
klupti, ir į nešvarias aferas į- 
sivelli, bet pagaliau vis dėlto 
“išeina sausas iš vandens”.

Štai lietuviams yra gerai pa
žįstamas Euclid (Ohio) mieste
lio buvęs policijos “čyfas” 
Charles Fox. Kaipo ristikas 
jis risdavosi ir lietuvių paren
gimuose. Kai to miestelio ma
joras buvo Ely, tai įsigalėjo 
savotiškas raketas. Į tą raketą 
buvo įveltas ne tik majoras, 
bet ir Fox. Kai tas raketas li
ko išaiškintas, tai abiem teko 
iš tarnybos pasitraukti. Bet 
štai dabar Charles Fox ir vėl 
įsitrynė į policiją. Tiesa, jis 
nebėra “čyfas”, bet vis dėlto 
liko priimtas kaip leitenantas 
ir gaus per metus $2,400 algos.

Taigi, matote, kad turėti įta
kingų draugų visai apsimoka.

t — • —

A. L. Balsui jau sukako de
šimt metų kaip jis pradėjo ei
ti Buenos Aires (Argentinoje). 
Tąja proga aš sveikinu to lai
kraščio leidėjus, redaktorių 
ir bendradarbius ir linkiu kuo 
geriausio pasisekimo. Tikiuo
si, kad tas laikraštis ir ateity
je laikysis tokios pat demokra
tijos linijos kaip ir iki šiol.

šiaip nepaprastais laikais 
pažangioji spauda mums ypa
čiai yra reikalinga. Tad dar 
kartą linkiu musų tolimos lie
tuvių kolonijos budintojui kuo 
geriausio pasisekimo.

—Jonas Jarus

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
BREMEN ar HAMBURGO

MES JUMS PAGELBĖSIM GAUTI VIZITI
NIŲ IR IMIGRACIJOS VIZAS JŪSŲ 

EUROPOS GIMINĖMS
INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS 

VIETINI AGENTĄ ARBA

130 W. Randolph St, Chicago
—perfect 

for cookingl
G Kraft American has a mellow, 
fuli-flavored richness that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfectly.JŪSŲ KALĖDŲ

Rudeninių Madųmimai

NAUJIENOSE”
JŪSŲ

mus vi 15 centų. Siųskit

DAYTON, Ohio. — Lapkri
čio 8 d. vielos piliečiai turėjo

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

• GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.

• Pasveikinimo Ratos Prieinamos.
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

, ■ 1' «*(<'

Bt HAMBURG-AMERICAN LINE 
N0RTH GERMAN LLOYDS

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

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

Vardas _______
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija



a

NAUJIENOS
The Llthaanian Daily Newa 

ėublished Daily Except Sunday by 
Tbe Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Ganau 8500.

Hitleris siūlo taiką Stalinui c /
j. - —

Dar kartą atėjo iš Europos žinia, kad tarp Hitlerio 
ir Stalino gali įvykti susitaikymas.

Pirmiau buvo tiktai spėjimai, kad toks dalykas yra 
galimas. Bet šį kartą jau pranešama apie konkrečius su
sitaikymo pasiūlymus. Chicagos Daily News korespon
dentas M. W. Fodor praneša iš Prahos (Čekoslovakijos), 
kad “Adolfas Hitleris pasiuntė trečią pasiūlymą sovietų 
diktatoriui, Juozui V. Stalinui, per Vokietijos ambasado
rių Maskvoje, dėl rusų-vokiečių santykių pagerihimo.” 
Nacių “fiureris”, esą, siūlo Stalinui paliaubas, kurių tiks
las — palaikyti taiką tarpe tų dviejų šalių, pasidalinant 
“interesų sferas Europoje ir Azijoje”.

“Naujienose” jau ne kartą buvo minėta, kad Euro
poje daugelis žmonių mano, jogei Rusijos ir Vokietijos 
diktatoriai gali susitaikyti ir net sudaryti bendrą fron
tą prieš demokratijas. Reikšmingiausia šituo atžvilgiu 
buvo žinomo bolševikų garbintojo Waltero Duraiity ko
respondencija iš Paryžiaus, po Miuncheno “taikos” pasi
rašymo. Duranty sakė, kad vienintelė kliūtis susitaiky
mui Stalino su nacizmu esanti fanatiška Hitlerio neapy
kanta “žydiškam bolševizmui”.

Bet dabar iš Fodoro telegramos patiriame, kad jau 
pats Hitleris siūlo Stalinui taiką. Taigi atrodo, kad pas
kutinė kliūtis yra pašalinta.

Ką pasakys “Komunistų Internacionalas”, kai Stali
nas pasibučiuos su Hitleriu? Ką pasakys Amerikos 
Browderis ir mūsiškiai Bimbos, Andriuliai, Abekai, Vi- 
dikai ir kiti?

Nu-gi ką? Jie sakys, kad “genialus tautų vadas” 
Stalinas pasielgė puikiausiai! Ir jie įrodinės, kad toks 
diktatūrų susitaikymas pilniausiai sutinka su “didžiojo 
Lenino mokslu”. Pamatysite.

Bilionai ginklams
Prezidentas Rooseveltas, kaip spėja laikraščių ko

respondentai Washingtone, jau pradėjo ruošti savo pra
nešimą kongresui, kuris susirinks po Naujų Metų. Tai 
yra, jisai jau paskyrė asmenis, kurie tą pranešimą pa
rašys. Roosevelto kalbas, kaip ir kitus dokumentus, ku^ 
rie yra skelbiami jo vardu arba kuriuos jisai pats skai
to (“My friends ...”), rašo jam kiti žmonės.

Bet tai nė taip svarbu. Vistiek prezidentas, o he kas 
kitas, nurodo, kokio turinio jo pranešimai privalo būti. 
Kongresui prezidentas turės išdėstyti, kokį darbo pro
gramą jisai jam rekomenduoja. Manoma, kad svarbiau
sias punktas tame programe bus krašto apsaugos reika
lai Rooseveltas prašysiąs, kad kongresas paskirtų bent 
du bilionu dolerių įvairių rųšių apsiginklavimui — karo 
laivams, lėktuvams ir armijai.

Tokiu pasiulymu prezidentas lengvai papirktų stam
bųjį biznį. Nes jeigu valdžia bus įgaliota išleisti dvėjėtą 
tūkstančių milionų apsiginklavimui, įai atsigaus sunkio
ji pramonė, geležinkeliai, aliejaus biznis, chemija ir t.t. 
Po Miuncheno “taikos” tokioms išlaidoms nesipriešins ir 
plačioji visuomenė.

Hitlerio kova prieš bažnyčią
Vokietijos nacių ofensyvas prieš katalikus darosi vis 

smarkesnis. Po užpuoliųio ant Vienos kardinolo reziden
cijos Hitlerio rudmarškiniai išdaužė langus ir Miunche
no kardinolo palociuje. Tuo pačiu laiku eina aštri nacių 
kampanija prieš katalikų vienuolynus, kuriuos jų spau
da vadina “paleistuvybės urvais”.

Austrijos katalikų dvasiški jos sluoksniuose dabar ei
na gandai, kad Hitleris netrukus uždėsiąs cenzūrą vys
kupų “ganytojiškiems laiškams” ir kunigų pamokslams. 
Sakoma, kad busiąs sudarytas tam tikras cenzorių ko
mitetas, kuris tuii>s patvirtinti kiekvieną vyskupo raštą, 
pirma negu jisai galės būti skaitomas bažnyčiose. Tiems 
nacių cenzoriams taip pat turėsią kunigai iš anksto į- 
teikti raštu savo pamokslus, kuriuos jie sako žmonėms.

Tokiu budu bažnyčios padėtis po Hitlerio valdžia 
greitu laiku pasidarys nėkiek ne geresnė, kaip “bedie
viškoje” Rusijoje. Tiesa, naciai dar nėra atėmę bažny
čios turtų. Bet paskutinėmis dienomis vokiečių spauda 
jau pradėjo agituoti, kad ir bažnyčios turtai butų sukon- 
fiskuoti. Ir tai gali įvykti. Nes jeigu Hitleris nelaiko nu
sidėjimu plėšti prtyatihius žmonių namus ir krautuves,

Užsakymo kalasi
Cbicagoje — paštu:
Metams$8.0«
Pusei metų---------------------- 4.01'
Trims mėnesiams 2.0(»
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui _________ .71

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ---- --- _------------------- 18c
Mėnesiui _ ...._______ ___ 75<

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų ---------------------- 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams__________ 1.00
Vienam mėnesiui---------- —. .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams _________________ $8.00
Pusei metų .............. 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mone) 

Orderiu kartu su užsakymu.

CEIcagOj JĮĮL > Ketvirtad., lapkr. 17, 1938

tai kas jį gali sulaikyti nuo grobimo vienuolynų žemių 
ir bažnyčių brangenybių, kurios, jo nuomone, “priklau* 
so tautai”? .* u

----- --- M .......

Naciams seilė varva
Oficialus Hitlerio sargybos organas reikalauja, kad 

butų nusavinti Romos-Katalikų bažnyčios lobiai, kuriuos, 
anot to laikraščio, neteisėtai vartoja savo naudai “morak
liai išsigimusi ir krimipalihė dvasiškija”.

Kaip naciams seilė varva, žiūrint į milžiniškus kata
likų bažnyčios turtus, matyt iš tb laikraščio piktos ata
kos prieš du vienuolynu, Admonto ir Šv. Lambrechto. 
Admonto vienuolynų valdo benediktinai. Hitlerio juodo
sios gvardijos organas sako, kad tas vienuolynas turįs 
60,000 akrų žemės, kurios, girdi, neužtenka išlaikymui 
“kokių trijų dešimčių dievotų benediktinų, davusių pri
žadų gyventi neturte”. \

Trys to vienuolyno minykai esą suareštuoti ir pa
traukti tieson už paleistuvybę. O Šv. Lambrechto vienuo
lyno visi kunigai kartu su jų viršininku esą suimti.

Labai aišku, kur veda šita agitacija. Plėšdama kuni
gus ir vienuolius “paleistuviais”, kurie žmonių sukrau
tus lobius vartoja sau, naciai ruošia dirvų bažnyčios tur
tų konfiskavimui. Atimti iŠ bažnyčios tie tUrtai teks, ži
noma, ne žmonėms, bet Hitlerio gaujų viršiloms.

Tokio dalyko katalikų bažnyčia Vokietijoje nėra pa
tyrusi nuo reformacijis laikų. Reformacija atidavė su- 
konfiskuotus bažnyčios dvarus kunigaikščiams (todėl 
daugelis vokiškų kunigaikščių ir rėmė tų judėjimų), o 
dabar pasinaudos nacių, rudmarškiniai. Jie plėšimu gy
vena. Pirmiausia jie pagrobė socialistų ir darbininkų or
ganizacijų iždus ir nuosavybes; po to jie ėmė plėšti žy
dus; o dabar, kai iš žydų baigiama viskas atimti, tai at
eina eilė katalikų bažnyčioms ir vienuolynams.

Tačiau Anglijos lordai ir bankininkai, žiūrėdami į 
tų plėšimo orgijų, dar vis Svajoja, kad su Hitlerio pagal
ba jie galės- ilgiau viešpatauti!

-APŽVALGA^
KAVALIERIAI

Jau pavasarį du “demokra- 
tai”. S. E. Vitaitis ir M. J. Vi- I 
nikas, buvo Smetonos apdova
noti Gedimino ordinais. Bet iki 
šiol juodu sarmatijosi tas dova
nas viešai priimti. Pagalios, 
kaip praneša “Vienybė”, ordi
nai buvo jierfi prikabinti perei
tų sekmadienį.

Prie šitos progos Brooklyno 
fašistuojąs laikraštis praneša, 
kad Dr. Vihikas yra “Vienybės 
leidėjų korporacijos narys”. 
Dabar aišku, kodėl SLA sekre
torius eina su f asistuojančiais 
tautininkais ir visaip remia jų 
biznį.

GENEROLAI BE ARMIJOS 

SLA seimo metu, Scranlone, 
dalis tautininkų kartu su kai- 
kuriais sandariečiais suorgani
zavo komitetų, kuris pasivadi
no “Tautine Taryba”. Paskui 
jie apie tai mušė telegramų į 
Kauną, pranešdami tautos va
dui ir visiems tiems, kurie dali
na ordinus bei medalius, kad 
Amerikos tautininkai jau dide
lė jėga Dėdės Šamo žemėje ir 
netrukus nustebins pasaulį sa
vo garbingais darbais. Kauniš
kis “Aidas” tą muilo burbulą 
išpūtė savo špaltose.

Bet tos "tautinės tarybos” 
nenori pripažinti net ir dauge
lis Amerikos tautininkų. P-as; 
Vitaitis skundžiasi, kad jos au
toritetą atmetė vadinamoji “A- 
merikos Lietuvių Sąjunga” 
(kuri neperseniai rengė Brook- 
line pagerbimo vakarienę Maj. 
Narušiui). Tos sąjungos nariai 
sako, kad Scrantone įvykusi į 

konferencija “nebuvo tautiniu* 
kų konferencija” ir “neturėjo 
teisės” steigti kokią ten “tauti-! 
nę tarybą.”

Tą Karpiuko ir Vitaičio pa
darą atmeta ir dauguma san- 
dariečių. Pavyzdžiui Connecti- 
eut apskrities sandariečiai savo 
konferencijoje nutarė “nepri
pažinti jokios Tautinės Taryti 
bos”, nes ji susideda iš “gene^ 
rolų be armijos”. Massachusetts 
valstijos sandariečiai (išimant 
S. Mockų) yra priešingi ir sme-: 
tonininkų “tarybai”, ir Smeto-1 
nos medaliams. n 1

Kai kurie kiti sandariečių1 
veikėjai bando Sėdėti ant dvie

jų kėdžių. Pav. M. J. Vinikas 
viešai prie fašistų nesideda, bet 
slaptai jiems bendradarbiauja. 
Kiti elgiasi’" priešingai: viešai 
eina kartu su fašistais, bet pri
vačiai aiškinasi, kad jie “už 
demokratiją.”

1 uū-ž:________ -
KLAIPĖDOS KOMUNISTAI 

VIRTO NACIAIS

Jau seniai buvo žinoma,, kad 
komunistai Klaipėdos krašte 
per kelis paskutinius metus 
pradėjo krypti į hitleriziną ir 
kai kurie buvusieji jų lyderiai
pasidarė net nacių vadai. Bet 
dabar musų specialus kores
pondentas Lietuvoje paduoda 
apie tai daugiau faktų. Jisai ra
šo:

“Įdomu, kad Klaipėdos 
krašte veikliausi naciai yra 
buvę komunistai Monienius 
ir Suhrau. Spėliojama, kad 
anuomet, kad dar juodu bu
vo labai uolus komunistai, 
taip pat dirbę už Vokietijos 
pinigus. Mat, tuomet buvęs 
reikalas įrodyti, kad Lietuva 
nesugebanti Klaipėdos kraštą 
valdyti, kad lenais tik ko
munizmas plinta. Tai tuomet 
tasai tariamai komunistinis 
judėjimas buvo tik Už vokiš
kus pinigus palaikomas; o 
dabar, kuomet jau Vokietija 
žymiai sustiprėjo, tai jau nė
ra reikalo rodyti kitur bet 
kokį komunistinį judėjimą 
ir jau gali atvirai savo nacių 
propagandą vatyli.”
Korespondentas sako, kad, 

gal būt, ir Čekoslovakijos su
dėtų tarpe komunistinis judėji
mas seniau taip pat buvo va
romas nacių pinigais. Nes da
bar sudėtų krašto komunistai 
staiga pradėjo urmu virsti na
ciais.

Kai dėl Klaipėdos krašto, tai 
jame šiandien ir dienos metu 
su žiburius nebešurasi komu- 
nistą; jie visi dirba Hitlerio 
garbei. Jeigu dar yra pasilikusi 
slapta koniunistiį organizacija, 
ttii apie ją nieko negirdėt Bet 
štai kas yra labai reikšminga: 
nei pirmiau, nei dabar komu- 
iiifctai Klaipėdos krašte nėra 
paskelbę, kad1 Monienius ir Sti- 
hrau yfA proVokMortai, parsi
davę Hitleriui, taip kad vokie
čiai dailininkai dar ir dabar 
už juodit balsuoja.

Po trupučiuką apie viską
—-- • -

Kitais metais susilauksite dfeiig svečių. — Rengiasi va
žiuoti Kipras Petrauskas.—Neramios, žinios iš Klai
pėdos krašto. — Jaunuoliai sako, jog jie Klaipėdą 
Hitleriui padovanosią. — Neumannas ir vėl nerimą 
kėlia. — Nacių propaganda. — Kaip svetimų valsty
bių korespondentai pasitarnauja naciams. — Negar
bingas vokiškų komunistų žygis.

■ - ■■■■ '

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Lygiai ir dabar tasai Berlyno 

propagandos biuras pučia tas 
žinias dėl Lietuvos likimo. Tos 
visos žinios tik vokiečių na
ciams tarnauja. Jos tik paruo
šia dirvą busiamiems įvykiams. 
O jau paskui vokiškiems užsi
mojimams žymiai lengviau vis
kas sudoroti ir sudoroti net 
taip, kaip jie ir patys nebuvo 
manę ir tikėję.

Pasekite ir pastebėkite Aus
trijos likimą. Juk vokiečiai iš 
pradžių visai nebuvo linkę Aus
triją okupuoti, o paskui tai į- 
vykdė, nes tiems įvykiams dir
va jau buvo paruošta. Taip pat 
dėjosi ir su Čekoslovakija. Ir 
čia zudetų vokiečiai ne visi, bet 
tik viena jų organizacija rei
kalavo tik autonomijos. Bet na
cių propagandos dėka spauda 
zudetų palyginamai mažos or
ganizacijos reikalą išpūtė, jog 
tai bendras visų vokiečių reika
lavimas. Diena iš dienos viso 
pasaulio spaudoje tilpo tikrai 
fantastiškos žinios ir jos savo 
padarė.

Jau seniau man teko tuo rei
kalu rašyti, kad vokiečių nacių 
propaganda tikrai gerai yra pa
statyta ir kad jie moka sveti
mą spaudą į savo darbą įkin
kyti.

Visa tai dabar tikrumoje ga
lima patikrinti ir įsitikinti, kad 
tuomet visai neklydau panašiai 
rašydamas.

Spėju, kad jau ir jūsų spau
doje tilpo nemaža aliarmuojan
čių žinių dėl Klaipėdos krašto 
ir iš viso dėl Lietuvos likimo. 
Tuo metu vieloje čia tie visi 
reikalai taip aliarmuojančiai 
neišrodo, bet tos žinios jau vei
kia skaitančiųjų nuotaiką. Kar
lu jos veikia ir Klaipėdos kraš
to gyventojus.

Štai turėjo įvykti nepaprastas 
Klaipėdos krašto seimelio posė^ 
dis, kuris turėjo užprotestuoti 
prieš busimą įstatymą, kuriuo 
norima karo stovį pakeisti kilu 
nauju įstatymu, kuris suteiktų 
vietos civiliai administracijai 
daugiau teisių. Klaipėdos vokie
čiams tai labai nepatiko ir jie 
norėjo prieš tokį' įstatymą už
protestuoti ir į Klaipėdą palygi
namai dėl tokio mažo dalykėlio

jau iš Berlyno atvyko net š. 
Amerikos atstovai!!!

Mat, nacių propagandos biu
rui buvo reikalinga sudaryti 
pasaulinio masto sensacija!

Deja, visi tie korespondentai 
turėjo su ilga nosimi grįžti at
gal į Berlyną, šiuo metu los 
sensacijos visai nebūta.

Pasakykite, iš kur š. Ameri
kos spaudos atstovai galėjo a- 
pie tai iš anksto sužinoti? Jie 
gyvena Berlyne, taigi Berlyno 
nacių propagandos biuras per 
savo agentus jiems lai pakukž- 
dėjo ir jie paslaptingai atvyko 
į Klaipėdą. Iš tikrųjų jie vyko 
su nacių propagandos biuro ži
nia !!!

Tasai Klaipėdos krašto sei
melio posėdis turėjo įvykti spa
lių mėnesio 23 dieną, bet vie
toje susitaikinta ir posėdžio ne
bus, vadinasi, nebus pasaulio 
masto sensacijų!

Š. Amerikos spauda šiuo tar
pu neturės ką virškinti!

Šitokių atsitikimų butų gali
ma daugybes pripasakoti, kuo
met nacių propagandos biuras 
labai vikriai į savo darbą įkin
ko svetinių valstybių spaudos 
atstovus, ir jie dirba tikrai na
cių darbą. Jie dirba ne mažų 
tautų naudai, ne jų vargus ir 
bėdas užtaria, bet jie pučia vo
kiečių naudai.

Tikras vargas su tokia spau
da, kuri vien tik sensacijomis 
gyvena! Net tikrai demokrati
nių kraštų spaudos atstove' 
tais tampa įkinkyti į tokį ne
dėkingą darbą.

Tik prisiminkite jau praeitus 
anų metų Klaipėdos krašto sei
melio rinkimus, ar tuomet Š. 
Amerikos spaudos atstovai, ta
me tarpe net vienas lietuvis, ne 
Berlynui yra patarnavę!

Tuomet labai lyg sielotasi, 
kad tie rinkimai buvę ne visai 
demokratiniai, kad jie buvę 
blogai sutvarkyti... Tokios ži
nios buvo reikalingos ne demo
kratijai patarnauti, ne mažai 
Lietuvai, bet Vokietijos na
ciams ir jiems patarnauta.

Lietuvis Toliušis, š. Ameri
kos spaudos atstovas, tuomet 
tikrai savo žiniomis ne lietuvių 
tautai patarnavo, bet tik vokie
čių naciams!

Tai faktas.
Jis, žinoma, patarnavo visai 

nesąmoningai. Nesąmoningai ji
sai tuomet buvo įkinkytas į na
cių darbą.

Jisai š. Amerikos demokra
tijos metodus norėjo pritaikin
ti Klaipėdos kraštui ir lyg vo
kiečiams užjausdamas apie tai 
rašė, pats nesuprasdamas, kad 
naciai mažiausiai yra. reikalin
gi demokratinės santvarkos, 
kad Klaipėdos krašte demokra
tinė santvarka šiuo metu tik 
naciams yra reikalinga kaipo 
agitacijos įrankis.

Zudelai turėjo tikrai ameri
konišką demokratišką santvar
ką Čekoslovakijoje, ir štai da
bar, kuomet lenais naciai įsi
galėjo, kas liko iš tos demokra
tijos santvarkos?

Kur atsidūrė visi nuoširdus 
vokiečiai demokratai, socialde
mokratai, komunistai? Kur din
go spaudos laisvė?

Butą gera Toliušiui iš Berly
no dabar lenais nuvykti ir a- 
pie tai savo spaudoje pakalbėti!

Visai galimas daiktas, kad 
Toliušis Berlyne Sėdėdamas ši
tų eilučių neskaitys, bet gal ka
da nors apie tai sužinos. Tar
nauja tvirtinu, kai kurie spau- 
dos atstovai, visai nesąmonin
gai vokiečių naciams, kurie ly

Iš to galima numanyti, kad 
visa komunistų partija Klaipė
dos krašte buvo kontroliuoja
mą hitleriškų provokatorių.

Ant nelaimės, reikia pastebė
ti, kad sli tais Klaipėdos komu
nistais visą laiką veikė išvien 
Lietuvos komunistų partija. 
Per savo žioplumą ar, gal būt, 
Maskvos Kominterno liepiama, 
ji rėmė tų Vokietijos agentų 
darbą, agituodama už Klaipė
dos krašto “teisę atsiskirti nuo 
Lietuvos”.

Velionis Vincas Kapsukas, 
kaip vakar buvo parodyta 
“Naujienose”, buvo nuėjęs taip 
toli šituo keliu, kad vadino 
“buržuazijos lekajais” ir “šuni
mis5’ Lietuvos socialdemokra- 
luSj kurie stojo ūž tai, kad 
Klaipėdos kraštas tampresniais 
ryšiais susijungtų su Lietuva!

Paskui Kapsuką ir Lietuvos 
komunistų partiją sekė ir Ame
rikos lietuviai komunistai. To
dėl jie kaip įmanydami purvin
davo “Naujienas” už tai, kad 
jos rėmė Lietuvos reikalus 
Klaipėdos krašte.

Tokiu budu per savo agen
tus Klaipėdos krašte Hitleris 
panaudojo savo propagandai vi
są lietuvių komunistų judėji
mą. Gėda!

giai taip pat yra didžiausi Lie
tuvos ir š. Amerikos priešai. 
Tai vis tikrai apgailėtini faktai.

Butų gero, kad šios žinios 
patektų ir ( Š. Amerikos demo
kratijos spaudą,' kuri privalo
mai tai turėtų žinoti, jei nori 
tikrai nuoširdžiai demokratijai 
patarnauti. —H. L.

(GALAS)

Iš Lietuvos
Baigiami surašinėti 

Lietuvos vietų 
vardai

Lietuvos žmonės kiekvienam 
žemės sklypeliui, kiekvienam u- 
peliukščiui, ežerui, laukui, pie
vai, pelkei turėjo skirtingus pa
vadinimus arba vardus. Tie 
vardai daug pasako apie anks- 
tybesnes gyvenimo aplinkybes, 
iš jų galima spręsti apie žmo
nių būdą, palinkimus, galvoji
mą, apie buvusią ir esančią 
augmeniją ir gyvūniją; pagal 
žemės vardus galima susekti, 
kuri sritis yra tautiniu atžvil
giu atsparesne, kur gyventa ki
tataučių; kai kurie vietų pava
dinimai primena ir svarbesnius 
istorinius įvykius.

Tačiau žemės ir vietų vardai 
gali būti gera mokslinė ir isto
rinė medžiaga tiktai tada, kada 
jie surašyti, tinkamai sutvarky
ti. O Lietuvos vietovardžiai iki 
paskutinių laikų nebuvo sura
šyti. Tuo tarpu tie vietovardžiai 
jau buvo pradėję nykti. Mat, 
kai išsidalino dvarų žemės ir 
kaimai baigia skirstytis vien
kiemiais, tai daugybės vietovių 
pavadinimai žmonėms neteko 
reikšmės. Viensėdijoje kiekvie
nas ūkininkas turi visą savo že
mę vienam sklype, ir jam se
nieji pavadinimai nerupi. To
kiu budu per ilgesnį laiką galė
jo išnykti iš žmonių atminties 
daugybes vietovių senieji var
dai...

Prieš trejetą metų buvo su
daryta žemės vardams rinkti- 
komisija, kuri ėmėsi surašyti 
visus Lietuvos žemės ir vietų 

c 

vardus. Komisija, norėdama sa
vo darbą paspartinti, pakvietė 
net apie 6,000 talkininkų—mo
kytojų, miškininkų, matininkų 
ir kitų. Todėl dabar jau yra su
rašyta apie 300,000 vietovar
džių. Manoma, kad tai bus apie 
trys ketvirtadaliai visų Lietu
vos žemės ir vietų vardų. Vadi
nasi, dar teks surašyti apie 
100,000 vietovardžių. Paskui vi
sa surašymo medžiaga bus su
tvarkyta, surušiuota ir apspaus- 
dinta atskiru leidiniu. Tai bus 
brangus šaltinis Lietuvos pra
eities gyvenimui bei istorijai ty
rinėti. VDV

Kiti maudosi pirtyse, o 
mes... Kubiluose

ŠAKIAI — šakiai, kaip apsk. 
miestas ir visos Zanavykijos 
sostinė — pažiba, bet labai at
silikę higienos srityje. Mieste 
nėra nė vienos, viešam nau
dojimuisi, pirties. Žmonės 
maudosi namie, kubiluose. Va
sarą galima upėje nusimaudy
ti bet žiemą tenka susidurti 
su dideliais nepatogumais.

Tad pirmoj eilėj miesto s- 
bei reiktų susirūpinti pirties 
statymo reikalu.

Lenkėsi nuo žemės pa
imti agurką ir užsimušė

MAHIJAMPOLfi. — šiomis 
dienomis buvo rastas netoli sa
vo buto gulįs be sąmonės bat- 
siuvis Mikša, 66 m. amžiaus, 
gyv. Kęstučio g. Jis buvo kiek 
išsigėręs. Išpuolus jam iš ran
kų agurkui norėjo jį pasiimti, 
tačiau besilenkdamas puolė ir 
j akmenis smarkiai susimušė 
galvą. Buvo nuvežtas j Mari
jampolės aps. ligoninę, bet są
monės neatgavęs spalių 7 d. li
goninėj mirė.
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Bukime 
Laimingos

ameri- 
kokius

Gabrielė PetKevičaitė ĮI Kauno Apygardos
8

Dažnai, vartydamos 
konų didlapius arba 
žurnalus, grožimės ten mato
momis moterimis ir pavydime 
joms puikių gyvenimo sųlygų. 
Žavi mus jų brangus rūbai, 
stylingi namai, išgalėjimas, kur 
nori, važinėti. Ne viena varty
damos atsidustame ir tykiu, 
tik sau girdimu balsu, prašnibž- 

, daine: “Bepigu joms”.
Tuo pačiu laiku, jei giliau į 

jų aprašymus pažiūrime, mes 
išvystame, kad ta ir ta, kuri, 
musų nuomone, turi visa, kų 
tik žmogus gali norėti, skun
džiasi kuo nors ir dažnai vai- 
dena nelaimingiausia esybe.

Vienos lekia į Beno ieškoti 
perskirų nuo vyrų, kitos skan- 
dalijasi drauge gyvendamos, 
trečios amžinai įkritusios pesi
mizme, nusiminime, lyg kūdi
kiai blaškosi ir dejuoja. Jei pa
galvotume susikaupusios dėl 
ko taip yra, tai mes suprastu
me, kad niekas mus laimingo*

*
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898

(Tęsinys) r Tevažiuoja tik
Vidaus kovos kankinama va

karienės laiku ėmiau dėdei, 
kad ir ne labai sklandžiai, de
juoti, jog pati nepasimačiau, 
kaip Šiauliuose palikau krepšį 
su savo geriausiais išeiginiais 
rūbais (kurių paprastai tiek ir 
turėdavau, kiek reikėdavo pa
čiai apsivilkti) ir labai gailė- 
čiau, jei jie žūtų.

Dėdė atjautė mano rūpestį ir 
pagalvojęs sako:

—Prašyk Avižonį: jei sutiks 
važiuoti nakčia, kol vėsu, duo
siu jam savo jaunų arkliukų.

• <iiiiiiiii ■■iiiiimi n m n t m-

Bukim

tegalima pasidarysi pačiai tam 
tikrai nusiteikus. Ir dažnai mes 
esame laimingos, kuomet jau
čiamės tokios, ir nelaimingiau
si, kuomet norime būti tokios. 
Nėra taip, kad staiga įsigeistu- 
me būti nelaimingos.

Yra tik liudnąs susisvajoji- 
mas, na, ir mes pasijaučiame 
prislėgtos, nusiminusios.

Mes, moterys, dažnai liūdnai 
nusiteikiame. Tai priverčia mus 
padaryti visokie mažmožiai: 
su vyru susipykimas,* vaikų ne- 
paklausymas, su draugais susi- 
kivirčijimas. Yra ir tokių, ku
rios nelaimingai meilėje įklim
po. Kur čia ir išrokuosi visus 
galimus budus nelaimingomis 
pasij usti. 
nelaimė
džiausią pasauly ir nieko tuo
met nebenorime matyti nei gir
dėti. Tuo tarpu nepagalvojame, 
kad savo pačių kvailybėmis 
save kankinamės ir tikrai ne
laimingomis daromės.

Didesnės priežasties,
mus taip labai slėgtų moraliai, 
kuri taip labai mus sendintų ir 
darytų negražiomis, nėra Už 
rūpinimusi, begalinį rūpinimąsi 
įvairiais mažmožiais.

O tuo tarpu yra žmonių, ku
rių veiduose visada šypsena žy
di, kurie visada linksmi. Tai 
žmonės, kurie supranta gyveni
mų. Mes esame tokios, kokio
mis mes jaučiamės. Nepadaro 
mus turtai laimingomis, nepa
daro nei 
žis. Mes 
tuomet, 
jausmas
jausmų visi ir visos galėtume 
turėti, jei nekeltame galvų 
aukštyn, o žiūrėtume, kas p© 
musų kojomis ir stengtumės 
juos pakelti, paguosti. Musų 
darbais iššauktas džiaugsmo 
spindulėlis kitame asmeny mus 
priverčia gražiai nusiteikti. Įsi
gyvena mumyse švelnutis jaus
mas, kuriam mus supant, mes 
jaučiamės laimingiausiomis pa
sauly. Ginkime nuo savo veidų 
liūdnumo šešėlius, o pasidary
kime laimingomis.

Pr. Lapiene.

O kiekvienos musų 
visada vaidenasi di-

kuri

Gražios
’miiiiiiiiiihiiiiiiihmiiiiiiiimiiiiiii 

Rašo MADAME X = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii.:

Korsetai, jų nauda ir priežiūra
Šiandien niekam nepaslaptis, 

kad beveik kiekviena moteris 
dėvi korsetų, todėl ir apie tai 
tinka viešai pakalbėti.

Būna visokios rųšies korse
tai — tvirti, sunkus su dauge
liu kaulų ir šniurukais, ku
riuos dėvi tvirto sudėjimo mo
terys ir merginos. Jos taipgi 
dėvi guminius korsetus, nors 
tie korsetai retai suplonina — 
reiškia, neatsiekia savo tikslo, 
todėl jų neverta dėvėti. Geriau 
prisilaikyti dietos. Nevalgyti 
kas penkias arba dešimts mi
nučių. Gerti daugiau vandens, 
kad sistemų išvalyti ir t. t. 
Vien korsetai nieko nepagelbės, 
nors jais taip susispaustumėt, 
kad ir dūšia iš kimo išlėktų. 
Plonesnės moterys dėvi audek
lo ir gumos mišinio korsetus. 
Tie korsetai jokių kaulų neturi 
ir yra labai patogus. Ypač žie
mą toks korsetas priduoda ši
lumos ir apsaugoja nuo persi
šaldymo. Kadangi korsetų reh 
kia kasdien dėvėti, tai jie greit 
pasidaro nešvarus ir todėl yra 
kenksmingas. Reikia turėti du 
korsetus dėl permainos. Kai 
vienas plaunamas, kiths varto
jamas. Nepasigailėkit išleisti 
truputį daugiau pinigų, bet pi-

! -1927)
tevažiuoja tik taip, kad arklys 

nesušiltų. Pagrįžus jam, ' pa
brauksiu ranka per plaukus 
arkliui ir tuoj numanysiu, ar 
buvo sušilęs. Jei bus buvęs... 
nesitikėkite niekuomet daugiau 
gauti iš manęs arklių.

Aišku, kad Avižonis nuo žo
džio sutiko. Ir kaip turėjo ne
sutikti?! Juk jo paties kailis 
buvo įkištas.

Atėję rytojaus dienų pusry
čiauti, pamatėm krepšį jau ra
miai prieškambary beniūksan
tį. Mano pasišiaušę nervai susi
glaudė, nurimo. Tačiau xiėdė, 
matyti, buvo tų mano išeiginių 
rūbų svorį patikrinęs ir atspė
jęs, kas per daiktas tai buvo. 
Bet šiaip jau gerai nusiteikęs 
(arkliukas nebuvo sušilęs), nu 
sišypsojęs ir gudriomis akimis 
į mane žiūrėdamas paklausė:

—Kokias gi jus prekes nak
timis gabenate?

Ką mes turėjome atsakyti? 
Nusišypsojome ir nutilome.

Toliau knygos laimingai 
drauge su mumis nuplaukė į 
Joniškėlį. Avižonis pasiėmė jas 
savo globon. Atostogų laiku' 
gyveno jis pas mus, tuose pa
čiuose namuose, tik mes su tė
veliu pirmame aukšte, Avižo
nis apačioje, greta ligoninės. 
Durys į jo gyvenamąjį butą bu
vo atskiros. Besidžiaugdamas 
žmogus atgabentais gardėsiais, 
kad ir pavargęs iš kelionės, ne- 
susilaikėnepasjdžiaugęs, nely
ginant koks šykštuolis savo pi
nigais. Išdėstė, išskleidė asloje 
kiekvieną sąsiuvinėlį, kiekvieną 
brošiūrėlę skyrium. Žiuri ir 
džiaugiasi ir atsižiūrėti negali. 
Ir tikrai buvo kuo džiaugtis. 
Didoko kambario grindys 
si kokiu kilimu išklotos...

Tik staiga, pat vidunaktį, 
du baldu! Kažin kas iš oro 
šiai į kambarį ir savo dideliais 
batais mindamas lipa per raš
tus.

Avižoniui net širdis sustojo 
plakus. Tikras buvo, kad jau 
nevidonai žandarai. Tačiau pa
sirodė paprasčiausias atsitiki
mas. žmogelis atvažiavo vežti 
gydytojo į ligonį: pamatęs pro 
langines šviesų ir įrioglinęs. 
Avižonio bUvo užmiršta (vis iš

nupilu VlUUglUU pinigų, JJUl pi-( - v , .
gių ir nešvarių korsetų nedėvė-l zl^u£smo) užsirakinti.
kit. (Bus daugiaus)

ia r-

kil
tie

MOTINA IR DUKTĖ
garbu, mokslas ar gro- 
buname laimingos tik 
kuomet mumyse toks 

viešpatauja. O tokį

ji Galima lengvai atskirti 
salotų galvutes lapus, jeigu iš
plausi branduolį ir laikysi sa
lotas su skyle viršun ir teisi 
šaltų vandenį bėgti ant salotų. 
Tuojaus lajiai atsiskirs, ir kaip 
koki puodukai, bus gatavi lai
kyti tų, kų rengiatės dėti jų 
vidun.

RAŠO LIUDA

—Ištikrųjų, įnamy t, kaip 
rimčiau pažvelgi į žmonių gy
venimų, tai 
jame randi, 
hės kad ir 
gyvena, bet

kad rodos, tie žmo- 
vienoje apylinkėje 
ne visi šiame pa
vieni, kad ir var

gingai gyvendami, stengiasi 
gražiai sugyventi, gražiai ir pa
doriai savo vaikučius mokoj 
jais rūpinasi, tartum jokie 
trukumai jų geros valios pa
laužti neįstengtų. Kiti gi, kad 
it* gan pasiturinčiai gyvena, bet 
jokio sutartinumo nesimato. 
Vaikai taip auga, kaip jie išma
no, gal niekuomet neperspėja-

Teisme
Ilgus metus pasekmingai 

dirbusi Mariampolės Apygar
dos teisme, panelė Jackevičiūtė 
neseniai buvo paskirta, valsty
bės aktu, teisėju į Kauno Apy
gardos teismų. P-lė Jackevičiū
tė dar neseniai buvo vienintė- 
ū juristė visoj Pabaltijoj, tu
rinti tokį aukštų paskyrimų. Ji 
daug metų dirbo Mariampolės 
Apygardos teisme, kur ji buvo 
populiari tiek juristų sluoks
niuose, tiek plačioj visuome
nėj.

Kažin kuriai musų Amerikos 
lietuvaičių jurisčių teks garbės 
būti pirmąją teisėja Ameriko
je? —N. G.

Moterų Kultūros 
Choro Pirmas 
Koncertas

į Sugriautas Gyvenimas^ |
iš-

Į
ę 
5

I

(MOVIES)

S. Viliutė
Valco karalius žada neužil

go pasirodyti United Artists te
atre. Tai autorius garsiojo Blue 
Danube valco ir daugelio kitų, 
kurie savo svyruojančiu gra
žumu užžavėjo Europą ir visą 
pasaulį. Tai Johan Straus, su
nūs garsaus kompozitoriaus, 
kuris pirm jo buvo pripažintas 
valco karalium. Tai ir “The 
Great Waltz” veikalo tema lie
čia pamatinius ginčus tarpe tė
vo ir sūnaus, tarpe gerų, pri
imtų patyriihų ir naujų, svai
ginančių idėjų. Per visą veika
lų eina puikiausia mužiką, jau
dinanti. istorija;

/.'p: *
Būtinai temykit KINO žinias 

dėlei paskirtos dienos, nes no
rėsit būti iš pirmutinių pama
tyti šį garsų veikalų krutančiuo
se paveiksluose. Jis buvo Ghi- 
cagoj gyvais perstatytas porų 
metų atgal Grand Opera House 
teatre.
franeuzas 
austrė

Šį kartų' žvaigždės bus
Fernand Gravet ir 

Luise Rainer, abu pri- 
artistai.

dešimt metų atgal 
Bancroft buvo vienas

“Dainų
Kultu-
sudėjo

Gražiai pavyko
Įdomus, gražus ir iš 

pagirtinas buvo tas 
Vainikas”,’ kurį Moterų 
ros Choras supynė ir
vienų metų darbuotės pažymė
jimui parengime, kuris įvyko 
praeita sekmadienį Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Paprastai esame pripratę 
matyti jaunimų scenoje ir mo
tinas publikoje. Bet šį kartų 
rolės buvo pakeistos. Motinos 
ir net “grahd-mothers” vaidi
no scenoje, o jų vaikai ir anū
kai buvo publikoje. R tas vi
sas vaidinimas buvo labai gra
žiai supintas dainomis, kaip 
viso, iš rodos apie 40 narių 
choro, taip ir duetų ir kitų 
grupių. Buvo pagirtinai išpil
dytas, atsižvelgiant į tai, kad 
choras susideda iš moterų, ku
rios tiktai myli dainų ir nie
kuomet nesilavino nei muzikos, 
nei dainavimo, išskyrus gal tik
tai kelias, rodos, ponias Abe- 
kienę ir Dockienę, kurios pasi
žymi

Už 
duoti 
ir šio
Petrulienei, 
mokino programų tokių kuri
nių, kuriuos šis choras suge
bėjo išpildyti, taip kad klausy
tojai galėjo ramiai klausytis ir 
gėrėtis dainavimu, vieton to, 
kad rūpintis ar daininkės su
gebės išpildyti kokį kompli
kuotą kurinį, ar pataikys tuos 

visi

savo duetais.
vis labiausia reikia ati- 
kreditas choro mokytojai 
vakaro vedėjai, poniai A.

Ji parinko ir su

kal
bu*

aukštus tonus, kuriais 
mėgsta rodytis...

“Dainų Vainikų” sudarė 
1110 vaizdas. Visos dalyvės
vo tautiškuose rūbuose, veiks
mas dėjosi ant kiemo, kur ge
roji šeimininkė, ponia Salavei- 
čikienė, susiprašė kaiminkas 
popiečio pasisvečiavimui, pasi-

netikėtai pasl-
Jisal nebuvo 

piktas ir žiau- 
atidavė pagar-

Rašo B. Gurskienė
Betty buvo linksma ir gyva<buvo juodi, gražus, 

moteriškė. Niekas jos ramybės 
neatdC. Gyveno ramiai, buvo 
patenkinta. Bet 
mirė jos vyras, 
jai geras, buvo 
rus. Betty jam
bų, gražiai palaidojo amžinam 
pailsini, bet kartu su juo nuta
rė palaidoti ir pasitikėjimą vy
rais. Nei vienas vyras jos šir
dies nebeatims, niekas jos mei
lės nebeužkariaus.

Tokiomis mintimis ji gyveno 
gana ilgai. Praslinko net keli 
metai. Bet Betty 
viena. Ji turėjo 
visi ją mėgo, ji 
jais kalbėjo, ji
draugijoj, bet širdyj Betty vis 
buvo šalta.

Bet buvo jai lemta susitikti 
su vaikinu, apie kurį ne viena 
mergelė svajojo. Jo plaukai

vis dar buvo 
daug draugų, 
maloniai su 

buvo linksma

jo žiban
čios ir mėlynos akys tiesiog 
širdį vėrė, jo dantys buvo bal
ti kaip pertai. Jo šypsena gal 
ne kartų mergelei širdį paku
teno. Jis buvo sveikas ir stip
rus, gružus ir gyvas vaikinas.

Bet jis, tur būt, ir truputį 
gėdinos merginų, ar buvo iš
didus, nes sutikęs pasakydavo 
trumpų “helio” ir pranykdavo.

Bet tuo laiku Betty vis tebe
turėjo suvaržiusi savo širdį. 
Žinojo ji gražųjį vaikinų, su
tikdavo jį gatvėje beveik kas
dien, bet jo lyg nei nepastebė
davo. Bet jai buvo lemta jį pa
stebėti. Ji, mat, beveik kasdien, 
grįžusi iš darbo, nusiskubinda
vo savo giminaitės valgyklon 
pagelbėti. Netoliese tas vaiki
nas gyveno, ir jis vienų dienų 
štai ten atėjo.

(Bus daugiau)

Veda Dora Vilkiene

Kepta Žuvis
1

2 duo-

x 
X

Veršiena Su Duonos ....
Pudingu

2
4
2 
1

van-

svaras žuvies 
kiaušinis 
riekutės baltos džiovintos

nos
1 šaukštukas druskos
V2 šaukštuko maltų pipirų
Žuvį reikia nuplauti šaltu 

deniu. Sudėti į sausą, švarų skudu
rą, kad vandenį ištrauktų. Tada 
užberti druskos ir pipirų. Duoną su- 
torkuoti ir išsijoti per sietuką. 
Kiaušinį išplakti, tada žuvį pašla
pinti į kiaušinį ir apvolioti į sijotą 
duoną ir dėti į skauradą (petelnia) 
į karštą sviestą arba taukus. Kai 
žuvis parus, tada apversti į antrą 
šoną žuvį reikia tik vieną sykį ver
sti- Kepti apie 7 minutes tai yra 
greitai 
gis.

Kaip

padaromas ir skanus val

1
1

sudėti į duoną, kiaušinius pri- 
1 šaukšto druskos, maltų pi- 
ir sviesto. Sviestą reikia ištir- 
tada išmaišyti viską ir sudė-

kų prisieina šiame reikale kal
tinti? Juos? Jų vaikus? Gyve
nimo aplinkybes, ar praeitį, iš 
kurios jie išdygo ir kurioje 
augo? Pirmiausia, bene bus 
kalčiausia ta gilioji praeitis, 
kuri jiems nedavė pamato 
sveikai protauti ir veikti savo 
ir žmonijos naudai. Trukumas 
sveiko protavimo kliudė jiems 
susirasti ir įeiti į aukštesnio 
išsilavinimo draugystes, tat jie 
pasiliko bejėgiais kovoje su 
gyvenimo padugnėmis ir be vii-. 
ties J<ų nors geresnio suteikti
savo Vaikams. Jų vaikų liki-! 
mas, jų išsilavinimas priklauso 
nuo labdaringos visuomenės,

George
Vadovaujančių žvaigždžių, bet' 
jis nustojo veikti ir mūviu pub
lika beveik jį užmiršo, bet jis 
“Siibniarinc Patrol” veikale 
padarė žymėtiną žingsnį atgal. 
Mat, mūviu maghatai galop su
siprato, kad jiems daug pigiau 
pavartoti patyrimą ir gabumų 
senesniųjų, išlavintų lošėjų, ne
gu vis imti progų ant naujų, 
žalių jaunuolių. Taip buvo pa
sekmingi sugrįžimai tokių lo
šėjų kaip Janet Gaynor, Lew 
Ayres ir dabar George Banc- 
roft, kad galima tikėtis daug! 
tokių populiarumo atsinaujini
mų ir ateityj. Be George Banc- 
roft, matysit Richard Green, 
Nahcy Kelly ir Preston Foster 
svarbiausiose rolėse. “Subina- 
rine Patrol” pradėjo rodyti 
Roosevelt teatre vakar tylą,

O rytoj bus didelis atidary
mas pertaisyto Oriental teatro. 
Nušveistas, nudailintas, jis ro
dys pirmaeilius veikalus su 
maža įžanga — niekad nedau
giau kaip 55 centų — ir ant 
estrados supažindins žymiau
sias mūviu žvaigždes su jų

tai, bepatariami, nepamokina- Pa.s/e^‘s ir per
mi. Tėvai vienas eina vienu — 
kitas kitu keliu. Iš šalies žiū
rint atrodo, kad jie vaidina 
daugeliui nesuprantamų gyve
nimo vaizdų, galiause jie ne 
patys jo nesupranta.

—Taip, dukrele, tikriausia 
jie nė patys jo nesupranta. Ir

kultūringas organižacijas pasi-i 
stengs jų protavimų apšviesti 
tiksliaus gyvenimo spinduliu;; 
kad kelias į jų ateitį butų švie
sesnis, kad jiems nereiktų klai-, 
džioti ir keikti savo likiiną ir1 
savo gimdytojus.

(Bus daugiau)

vainike buvo įpintos Petrausko 
“Supinsiu dainužę”; Šimkaus 
“Lopšinė” (iš Čigonų), Brahms 
“Užmik, užmik saldžiai” ir ki
tos.

Buvo smagu matyli scenoje 
tokias visuomenės darbuoto
jas kaip p. Salaveičikienę, ku
ri tiesiog nustebino mane savo 
vaidybiniais gabumais ir tas 
dainininkes, kurios prieš dvi
dešimts metų ėmė tokį aktin- 
guma Moterų Progresisčių Su
sivienijimo 9-tos kuopos Cho
re, kąip ponias Jakienę, Tras-

kitas.
Reikia admiruoti visų šių 

grupę moterų, daugumas ku
rių turi šeimas, eina larnys- 
ton, parėjusios namon turi eiti 
šeimininkių pareigas, ir šalia 
visų šių darbų, turi energijos 
ir randa laiko visuomeniniam 
veikimui. Nėra abejonės, kad 
jos turi daug smagumo lanky
damos šio choro repeticijas, 
besimokindamas dainų ir norė
damos pažinti gražesnius gyve
nimo dalykus, kaip dailę, ku
ri turi tokios svarbos musų 
gyvenime.

Tikiuosi, kad Moterų Kultū
ros Choras pilnai įvertina tas

publika. Pirmutinį šitokį ypa- pastangas jf energijų, kurias
tiškų pasirodymą padarys visų 
mėgiamas Freddie Bartholb- 
me\v, kuris taip gabiai ir sim
patiškai yra lošęs “David Gop 
perfiėld” ir “Lord Jeff” rolė
se. O iš krutamųjų paveikslų 
pradinis bus “ 
Love” su airišių 
O’Keefe ir gražia komedininke ir pastovėjusį. Vanduo, kuris 
tlorence Rice. Atrodo lad, jog pavirintas pastovi, atmaino 
naujas atidarymas turės būti skohj, ir nėra taip geras dėlto, 
labai sėkmingas. 1 kad oras jau išėjęs iš jo.

jų jauna ir simpatinga moky
toja, ponia Petruliene, duoda 
šio choro veiklos naudai.

Buvusi Mokytoja.
Verdant arbatą visuomet 

Vacation ftom vartok šviežų, šaltą vandenį, o 
’ Deimis niekuomet pirmiaus pavirintų

. - I . . 1  1 • —

Pažinti Žuvį, Kad Butų 
šviežia

Reikia į žuvį įspausti su pirštu 
ir žiūrėti jeigu iŠkįla, tada žuvis 
šviežia, o jei duobytė lieka neiški
lus, tada žuvis sena.

Prisiuntė P .V. iš Kanados

svarai veršienos veal čaps 
rėkęs baltos duonos 
kiaušiniai 
Šaukštas sviesto 
šaukštukas muštardos miltų 
šaukštukas druskos 
svogūnas

Mėsą reikia atpiauti palei viršų 
ir padaryti kišenių duonai sudėti- 
Duoną supiaustyti į ketvirtainius 
gabalėlius, svogūną smulkiai suka
poti, 
dėti 
Pirų 
pyti,
ti į padarytą kišenį į mėsą ir už
siūti. Padėti į keptuvę, kad butų 
duona į viršų. Užpilt 1 puoduką 
karšto vandens. Sudėti druską, pi
pirų, taukų arba sviesto ir užberti 
muštardos miltus. Kepti popečium 
kad butų vidutinio šiltumo apie 40 
minučių, arba iki paliks minkšta, 
tada pjauti rėkutėm mėsą ir pu
dingas į stalą paduoti šiltą, tai yra 
labai skanus valgis.

Prisiuntė P. V. iš Kanados

O Visuomet taip išplanuokŠEIMININKĖM...
Šia savaitę pigiau nusipirksite 

šviežų Pork loin, Pork šolderiuką savo valgį, kad galėtum suvar- 
ir pot roast.

Kiauliena galit kepti pečiuje su
I ' '
fuUd!r?ovėm’?seSnė ieigU ją ‘UŠinSit <tarbo. —Kaiminka.

loti nesunaudotų dalį kilų kar- 
bulvėm arba~ tušinti su kopūstais, tų. Taip sutaupysi energijos ir

EDŲ DOVANOMSLĖLĖS KAI

- COPR. 1934, NCEOLKCRAFT SPRVICE. INC

DOHS PATTERN 1879,
No. 1879 — Galit pigiai iš atliekamų skudurų pasisiūti 

namie ir palinksminti savo mergaites Kalėdoms.

No. 1879

Adresas

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
! 1739 So. Halsted St, Chtcago, BĮ.

I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No
I

Vardas ir pavardė

^Miestas ir valstija
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU FINANSINĖ IŠTAI
GA PUIKIAUSIAME IR DIDŽIAUSIAME 

NAME

KAS BUS KEISTUTIEČIŲ PARENGIME

Standard Federal Savings &* 
Loan Association of Chicago; 
persikėlė į Brighton Park apy
linkę į savo namą, 4192 Ar
cher Avenue. Tą namą nese
niai nupirko už $75,000. Na
mo vertė per $300,000.

Standard Federal Savings & 
Loan Association of Chicago 
už tą namą užmokėjo cash iš 
savo rezervinio kapitalo. Pats 
namas yra geriausiai įrengtas ir 
rendų tiek daug atnešė, kad 
pačiai įstaigai nieko renda ne
kainuos.

Standard Federal Savings & 
Loan Association of Chicago 
suorganizuota sausio mėnesį 
1909 metais. Tai buvo pirmuti
nė Federal Savings įstaiga tar
pe lietuvių. Turto turi $2,600,- 
000 su viršum, o rezerve atsar
gos kapitalo per $200,000.

šios sėkmingos ir didžiausios 
lietuvių finansines įstaigos pre
zidentas ir biznio vedėjas yra

Justin Mackiewich. Jis savo ga
bumu daug prisidėjo prie išau- 
ginimo šios įstaigos. Ir visi ki
ti direktoriai yra lietuviai ir 
daug pasidarbavę dėl sios įstai
gos.

Beveik per 30 metų savo na
riams visados išmokėjo ant pa
reikalavimo ir nemažiau kaip 
4% dividendo (moka kas pusę 
metų). O po depresijos laiko 
išmokėjo 2% ekstra dividendo. 
Tik viena Standard Federal Sa
vings and Loan Association of 
Chicago tą extra 2% dividendą 
išmokėjo.

Linkėtina, kad Standard Fe
deral Savings and Loan Asso
ciation of Chicago, persikėlusi 
į naują ir puikiausį namą, už
augtų iki $8,000,000. Ir jei taip 
seksis, kaip iki šiol, tai nėra 
nieko stebėtino, kad į trumpą 
laiką pasieks tą kvotą. To jai 
ir linkime. —Biznio Žvalgas.

Jau viskas prirengta Keistučio vakarui, kuris įvyksta šį sekmadienį, lapkričio-Nov. 20 d. 
Sokolų Svetainėje, 2343 So. Kedzie Avenue.

Komisija deda visas pastangas, kad šis vakaras butų įdomiausias iš visų kitų buvusių

TARP MUSŲBIZNIERIŲ Kas sakė, kad geras 
liuosuotojas turi 

BLOGA SKONI?

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Prakalbos apie Europos ir Lietuvos dabartinę padėtį, įvyks ket

virtadienį, lapkričio 17 dieną, HollywOod svetainėje, 2417 
West. 43rd St. Pradžia 8 vai. vakare. Kalbės žymus eko
nomistas, politiškas pabėgėlis iš Vokietijos Max Brauer an
gliškai ir Dr. P. Grigaitis, Naujienų redaktorius lietuviškai. 
Bengia L.S.S. centralė kuopa ir L.D.D. 4 kuopa jungtinai. 
įžanga 10 centų ypatai, bedarbiams veltui.

Lithuanian Building Loan Association League susirinkimas į- 
vyks penktadienį, lapkričio 18 dieną Standard Federal Sav
ings and Loan Association naujoj raštinėje 4192 Archer 
Avė., pradžia 8 vai. vak. J. P. Varkala išduos raportą iš 
Illinois Lygos Konvencijos. Bus klausimas apie nuošimčių 
suvienodinimą ir daug kitų reikalų. Valdyba ir direktoriai 
prašomi «dalyvauti.

ilumboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
lapkr. 17 d. 8 v. v. svet. 3600 AV. North Avė. Klubiečiai ne
pamirškite atvykti — turėsim valdybos nominacijas ir ki
tų svarbių dalykų. ,:Valdyba 

15- to \Vardo Lietuvių Demokratų Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, lapkričio (Nov.) 18 d., 7:30 v. va
kare, vietos bažnytinėj salėj, 68 th ir Washtenaw Avė. Visi 
malonėkite ateiti ir išgirsti raportą iš pereito baliaus. Taip 
pat yra daug svarbių dalykų aptarimui. M. C. R.

PAUL AMBROSE
4 metų sukaktuvės nuo atidarymo užeigos bus apvaik

ščiojamos
šeštadienį ir Sekmadienį, Lapkričio 19 ir 20

po antrašu:
1843 South Halsted Street.

šokt, valgyti ir gerti kiek kas norės.
Kviečia PAUL IR CARRIE AMBROSE.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

KLAŲSYKITfiS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C* —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žin/ų Skyrius

L, M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago]. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas Iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas Įstaigas, Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tet Hemlock 6240
———

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

ONA BRUZGULIS RENGIA 
“GRAND OPENINGĄ“

Ona Bruzgulis, 2645 W. 43rd 
'St., kuri laiko modernišką ta
verną, rengia iškilmingą ‘Grand 
Openingą” lapkričio 19-tą ir 20- 
tą d. Vadinasi, šį šeštadienį ir 
sekmadienį.

Ona žada visus maloniai pri
imti ir pavaišinti.

— Steponas.

J. NAKVOSAS RENGIA 
“BIRTHDAY PARTY”

John ir Dorothy Nakvosai, 
18216 V.ncennes Avė., rengia 
“Ęirthday Party” šeštadienį ir 
sekmadieni, lapkričio 19 tą ir 
20-tą. Žada visus draugus ir 
pažįstamus gražiai priimti ir 
pavaišinti.

— Steponas.

Kas sakė, kad reikia susiraukt iš pa
sibjaurėjimo, kiekvieną kartą imant 
ką nors nuo užkietėjimo? Visai nėra 
reikalo jums tai daryti!
Paimti liusuotoją gali būti visais at
žvilgiais taip ihaionu, kaip ir yalg.int 
gardaus šokolado šmotelį—jeigu ių-> 
imat Fx-I^ax! Ex-Lax suteikia jums 
pilną išvalymą—bet Švelniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų viduriu, b-* pasi- 
biaurėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis vr t 
Moksliškai Pagerintas. Ičt’krnj į d - 
bar jis yra daug geiesnis. negu kadi 
-nrę ,T-’c GERESNI SKO

NI. VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
.ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suan- 
gusiem«|

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Jsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt F-x-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-T/?x.

vakarų. Pirkite tikietus iš anksto nuo Keistutiečių nupiginta kaina, nes prie durų bus 
brangesni. Nė vienas neturi apleisti šio perstatymo “IŠ MEILĖS”, nes tur būt tai graižuasias 
veikalas lietuvių kalba. Nepraleiskite progos ir ateikite pamatyti. Biznio Komisija—N. K.

18-tos g-ves apylinke
P-ai Povilas ir Carrie Ain-

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.Sunkiai Serga 

Elena Vespen- 
deraitė

Elena Vespenderaitė, pasižy
mėjusi jauna dainininkė, jau 
antra savaitė serga. Kada su
sirgo prieš dešimtį dienų, tai 
buvo manoma, kad tiktai “šal
tis” ir buvo vieno gydytojo pa
tarta pagulėti, pasilsėti keletą
dienų.

Vėliau pasirodė, kad liga 
daugiau pavojinga, negu buvo 
pirmiau manoma. Pašauktas 
Dr. Manikas, kuris patarė Ele
nai įgyti ,X-Ray krutinės nuo
trauką dėl tikslesnio ligos prie
žasties išaiškinimo. Manoma,. 
kad gal dar jai teks važiuoti 
ligoninėn.

Elena yra narė Birutės cho
ro ir L.U.C. kliubo'. Butų gra
žu ją aplankyti adresu 2083 
Canalport Avė.

Garnys Nutupe 
Kensingtone

Garnys nutupė ant Antano 
ir Marijonos Nakrosh stogo 
(311 E. Kensington St.) ir at
nešė sveiką ir gražų sūnų, ku
riam vardas yra paskirtas An
tanas.

Draugai Nekroshai tuo ad
resu laiko taverną ir yra seni 
“N-nų” skaitytojai.

— Steponas.

Roseland
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

Kultūros draugijos pirma kuo
pa, baigus vasarinės pramo
gas, dabar prisirengus prie žie
minio veikimo.

Lapkričio 20 d. įvyks kuopos 
parengimas Liet. Darb. svet. 
Programas žadama duoti gana 
geras, — iš dainų, prakalbų, 
šokių ir kitų pamarginimų.

Dainuos Lietuvių Laisvama

nių Centro Vyrų Choras. Pra
kalbą pasakys Dr. Dundulis ir 
kiti.

Roselando kuopa kaipo pir
mutinė turi ne tik gerų drau
gų, bet ir rėmėjų, štai geri 
laisvamaniai sykiu ir daininin
kai S. Slonknis ir A. Bataukis, 

'kurie degtinę pardavinėjo, šia
me kuopos parengimui paža
dėjo atvežt po bonką degtinės, 
žinoma, ne bet kokios. Todėl 
kviečiame publiką atsilankyt ir

brozai rengia parę lapkričio 
19-tą ir 20-tą d. Sueina 4 me
tai kaip laiko taverną 19-ta ir 
Halsted gatvės. P-ia Ambrozie- 
nė tiktai kelios dienos yra grį
žusi iš Michigan valstijos. Ruo
šiasi priimti svečius su skaniais 
valgiais ir gėrimais. —J.

ne tik programo pasiklausyti, 
bet ir minimų draugų vaišių 
paraginti.

— Stepukas.

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

PAGERBĖ ONA 
DAVGIN

šeštadien. lapkričio 12-tą d. 
susirinko keli šimtai žmonių 
Onos Dovgin gyvenimo vietoj, 
.6108 So. State St. ir tinkamai 
pagerbė ją ir jos žeimyną.

Ona Dovgin yra “Naujienų” 
bendradarbė, kuri yra žinoma 
iš jos raštų Jūsų Ona. Ona su 
šypsena ir mandagumu visus 
svečius priėmė. Ir ne tik kad 
priėmė, bet ir pavaišino. Per 
visą vakarą stalai buvo apkrau
ti su įvairiais valgiais ir gėri
mais. Svečių atsilankė iš visos 
Chicagos. Dalyvavo ne tik lie
tuviai, bet ir svetimtaučiai. Bu
vo gražus programas, kuris 
susidėjo iš kalbų, dainų ir kla
siškų šokių.

Aš netikėjau. Netikėjo ir pa
ti Ona turinti tiek draugų. Gai
la, kad negalėsiu sužymėti šios 
linksmos parės dalyvius. Visa 
ką galiu pasakyti, tai kad Onos 
draugai-ės susideda iš rinktinės 
publikos, ir su tokiais žmonė
mis nenuobodu yra laikas pra
leisti.

Be abejo, Ona yra dėkinga 
savo draugams už tokį gausin
gą atsilankymą. O dar daugiau' 
yra dėkingi . Onai visi svečiai 
už tokį malonų priėmimą.

Valio “Naujienų” bendradar-' 
bė Jūsų Ona! —Jūsų Steponas

AND SACRAMENTO AVENUE)

STANDARD FEDERAL SA
VINGS,. and LOAN ASSO

CIATION of CHICAGO yra di
džiausia lietuvių taupinimo ir 
skolinimo įstaiga visoje Ameri
koje.

Turtas virš $2,600,000.00. Re- 
serve, atsargos fondas virš 
$200,000.00.

Kviečiame jus atsilankyti į 
musų naują vietą. Galima pini
gus pasidėti ir atsiimti visados. 
Dabar mokam 4% už padėtus 
pinigus.

Duodam paskolas ant 1-mų 
Morgičių, nuo 1 iki 20 metų len
gvais mėnesiniais a t m o k ė j i- 
mai s.

GALIMA PASIRENDUOTI.
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną,

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

Association of Chicago

4192 ARCHER AVENUE
(NORTH EAST CORNER ARCHER

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypatai 
pinigai apdrausti iki $5,000.00.

SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki ...____ „

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461
JUįTIN MACKIEWICH, Presidenf ' HELEN KUCHINSKAS, Sec.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemo n a v i c h 
Sveterių ir drobių 
dėl paklodžių ir už
valkalų krautuvė at
dara kasdieną ir va
karais — ir sekma
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ J g.50
GYDYMAS............ ..............ŠC n.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  «15-oo
RAUMATIZMAS *0.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskhit. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lavmdale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas
garantuotas.

420 W. Wrd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Ruošiasi Važiuoti Į 
Dvi Pasaulines 
Parodas

Vaitkaus skridimą ir kitokius 
užmanymus.

Bet smagu, kad tas būrys, 
su dirigentu Kaziu Steponavi
čium, kuriam labiausiai tenka 
prisiklausyti visokių neteisin
gų užmetimų ir niekinimų, va-

Choro Darbuotės ro darbą pirmyn...
----------- Q darbo daug turi. Reikia 

aukščiau suminėtasPažangioji Chicagos visuo- aplankyti 
menė žino, kad šįmet Pirmyn kolonijas. Be to, sausio mėne- 
Choras atliko gana daug sun
kaus ir naudingo darbo tiek 
Lietuvai tiek musų chicagie- 
uių naudai.

Choras šią vasarą aplankė 
Lietuvą ir ten parodė ką ame
rikiečiai yra nuveikę kultū
ringoj muzikos dirvoj. Grįžęs 
iš Lietuvos choras sudainavo 
chicagiečiams puikų koncertą. 
Po to nuvažiavo į East St. 
Louis ir ten papuošė vietos 
lietuvių parengimą dainomis, 
pereitą sekmadienį aplankė 
Waukegano lietuvius, o šį sek
madienį važiuoja išpildyti kon
certą Detroite, Mich.

Už poros savaičių važiuos į 
Clevelandą, o kitais metais 
dainuos New Yorko Pasaulinėj 
Parodoj. Choras turi pakvieti
mą dainuoti ir San Francisco 
Pasaulinėj Parodoj, kuri taip
gi įvyksta ateinančiais metais. 
Choras kviečiamas ten pildy
ti tokius pačius programus, ko
kius jis pildė Chicagos Pasau
linėj Parodoj antrais metais.

Pirmyn ramiai dirba savo 
darbąz Man, pašaliečiui, bet 
Pirmyn draugui, nesmagu, kad 
yra žmonių, kurie jį niekina,

turės savo vakarą 
Choras dabar turi

sį choras 
Chicago  j. 
po dvi repeticijas į savaitę ir 
stropiai lavinasi, mokinasi, 
nors už tai ne tik negauna jo
kio atlyginimo, bet susilaukia 
neteisingų užmetimų. Vienin
telis choro narių atlyginimas— 
lai jų pasitenkinimas, kad jie 
dirba gerą ir naudingą darbą 
nevien save kultūrindami, bet 
pagrąžindami ir lietuvių gyve
nimą nevien Chicagoj, bet ir 
už Chicagos.

Šį sekmadienį, lapkričio 20 
d., Pirmyn važiuoja išpildyti 
koncertą Detroite. Laimingos 
kelionės! Lai pirmyniečiai de- 
troitiečiams dainomis gražiai 
perduoda parvežtus iš Lietu
vos jų brolių ir sesučių linkė
jimus. Northsidietis* M.

Pas Suvalkiečius
Suvalkiečių susirinkimas 

ko Westsaidėje, Gerčiaus

vien tam, kad ten parodyti 
kaip amerikiečiai dainuoja. 
Smerkia kaipo “fašistus” ir 
kitokiais budais kiša koja. Bet 
tiesa pasakius; juk visuomet 
taip buvo. Paimkim, kad ir

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
ST. PETER, MINN. — Du Gustavus Adolphus kolegijos studentai liko už

mušti ir futbolo treniruotojas sunkiai sužeistas, kai autobusas suskurę su sunk
vežimiu. Be to, liko dar sužeisti kiti devyni studentui.

O.

įvy- 
svet. 

(buvusi Meldažio) lapkričio 6 
dieną. Susirinkimas buvo gy
vas, pagrindiniai įstatai priim
ti, nors teko kiek pasiginčyti 
svarstant kai kuriuos punktus. 
Tačiau ginčai nedarė didelių 
skirtumų mintyse. Rodos, kad 
panašiai atsitinka visur prade
dant organizatyvį darbą: ten-

kiek giliau padiskusuoti,

MADOS
ADELA ŠECKIENE, 

po tėvais Salvaitaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 14 d., 10:30 valandą 
vakaro, 1938 m., sulaukus 30 
metų amžiaus, gimus Suvalkų 
apskr., Alvyto parap. ir km.

Amerikoj išgyveno 22 m.
Paliko dideliame ..nuliūdimą. 

vyrą Antaną,’ 2 sūnūs Antaną 
- ir Alviną ir 2 dukteris Adelę 
ir Clarą, seserį Oną ir švogerį 
Antaną Rudinskius ir brolį 
Joną ir brolienę Oną Salvai- 
čius ir jų šeimynas ir daug 
giminių ir pažįstamų. O Liet- 
motinėlę, 2 brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 
3622 So. Union Avė. Tel. 
Yards 5269. Laidotuvės įvyks 
še.štad., lapkričio 19 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adelos šečkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys, Sese
rys, Brolis ir kitos Giminės. 
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

pasiginčyti, bet galų gale eiti 
užbrėžta linija sutartinai. Įšro-' 
do, kad pas suvalkiečius yra 
sveikų minčių — plačių pažvąl- 
gų nariuose. Tai reiškia, kad 
suvalkiečių draugija gyvuos ir 
klestės. Dabar valdyba ir komi-, 
sija stropiai rengiasi prie bu
simo vakaro, pavadinto “krikš
tynos” (apie laiką bus praneš
ta vėliau). Visi suvalkiečiai tik
rai privalėtų dalyvauti tose 
krikštynose ir po keletą naujų 
narių atsivesti.

Šiame susirinkime prisirašė 
keli nariai, — trys 18-tos kolo
nijos draugijų darbuotojai B. 
Žolynas, G. M. Chernauckas ir 
J. Kikas. Pasižadėjo likti na
riais keletas westsaidiečių ir iš 
kitų kolonijų. Norintiems įsto
ti pas suvalkiečius mokestis 
tiktai 50 centų metams.

Šia proga reikia paačiuoti už 
pasidarbavimą suvalkiečiams 
Dr. Naikeįiui ir Dr. B. Zubric- 
kui. —J. Gelgaudas.

Marąuette Pąrk (KUPIŠKĖNŲ
F-aj Kvedarai įsigijo bi^į

Šį kolonija susilaukė naujų 
lietuvių biznierių, būtent, lieto-i 
Ii kanipo 71 ir Rock^eĮl st-

darai atpirko nuo airių valgo
mų daiktų krautuvę, kuri yra 
moderniškai įrengta, , švari ir 
kuriai vardą davė “Food shop”. 
Krautuvė yra pilna visokių 
valgių ir jau sėkmingai varo 
biznį. Laiko visokios j 
rūkytą mėsą, pieniškus valgius, 
“aiskrymą”, saldainius ir viso
kius valgius kenuose. Krautu
vės vedėjas A. Kvedaras, kuris

No. 4954—Naujos mados išėjimui 
suknelė Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, 'taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattera Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia {dedu 15 centą Ir pražau
atsiųsti man pavyzd) No
Mieroi ------- ,------- per krvtitf

MIKOLAS SPOLTg 
gyveno 5421 S. Mozart St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu ; 

Lapkričio 15 d., 1938 m., su
laukęs pusės amž-, gimęs Tel
šių apskr., Varnių mieste.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Jovaišaitę, sūnų Jurgį ir duk
terį Lucille, seserį Petronėlę 
Birgautienę, po pirmu vyru, 
pusseserę Oną ir švogerį Ale
ksandrą, Marcinkus Kenosha, 
Wis., dėdę Motiejų Druktenį 
ir pusbrolį Juozapą, švogerką 
Oną Laudanskięnę, pusseserę 
Marijoną Aginskienę, Racine, 
Wisconsin. ir daug kitų gi- ! 
minių, o Liet, brolį Antaną | 
Krajinskį ir patėvį Aleksan
drą Krajinskį.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Lapkričio 19 d. 
8:00 vai. ryto iš J. F- Eudeį- j 
kio kopi. į Nekalto Prasidėji
mo Pan. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mikolo Spolts gi- I 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir . 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, ir Giminės.

Laid- Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

i jUUMtlMMMMiUl

KULTŪROS
DRAUGIJA

Ką veįkįa Chicagos 
kupiškėnai?

CLASSIFIED APS. Į
PERSONAL

Asmenų Ieško________
DVI LIETUVAITĖS JAUNOS, 

rimtos, inteligentės ieško gyvenimo 
draugų, rimtų inteligentų amžius, 
tautybė, tikyba, nesvarbu. Sutinka
me išvažiuoti iš Lietuvos. Foto, bio
grafiją būtina.

i Kaunas, Centr-paštas, iki pareika- 
'lavimo. Paso nr. 1048728-2792 ŠI- 

Liud. E. A. Poviratytė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

ŽIŪRĖK, KAMPINIS geltonų ply
tų 14 apartmentų ir krautuvė. Ga
ru šildymas. Tik iš forklauserio. 
Kaina dabar tiktai $17,500. Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton. Capital 3020

HELP WANTED—MALĖ

REIKIA patyrusių gėrimų par
davinėtojų plačiai .išgarsintoms įs
taigoms. Pasimatymui šaukti Fran- 
klin 1900.

RENDON 4 RUIMŲ naujas na
mas (mažai šeimai), nebrangiai ar- 
>a parduosiu su mažu įmokėjimu, 
taipgi dvifletis- Medžio ir muro, 
hiatus lotas $2900. 7104 Archer Av. 
Tel. Portsmouth 9402. Chapulis.

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

PARVEŽTOS BULVĖS iš Mi- 
chigan farmos; parduosiu po $1.25 
už maišą. Pristatysime bile kur.

ALEX ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockvvell St. 

Tel. Republic 5099.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

U

I

alaus išvežidtojas, yra tvirtas 
žmogus. Jis

Rodos, meilų pradžioje 
bųyo skaudžiai sužeistas aulo- . ■ ■ • ■ •
mobiKo nelaimėje 22 st. neto
li Halsted. Jaųi prisiėjo išgulė- 

tumiau ųei metus

atėjo nieiyti pil
us kaip nieką.

LEONĄ ARGUSTAS užpra
šau gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti mano myli
mo vyro Vaclovo Argusto pa
minklo atidaryme Subatoje, 
Lapkričio-Nov. 19 d., 1938 m. 
2-rą vai. po pietų, Lietuvių 
Tautiškose Kairinėse, Justice 
Illinois.
, Paminklo atidafyme daly
vaus Pirmyn Choras, vadovy
bėj Charles Steponavičiaus, ir 
jo 8 kavalkų orkestrą.

Visus širdingai kviečiu da
lyvauti.

LEONĄ ARGUSTĄS, 
3324 S- Halsted St. • -X / X I , f A I f ",

Wl Gėlės Mylintiems 
I Vestuvėms, Ban- 
| Metams, Laido- * tuvėms, Papuoši-

r

4180 Archer Avenue
■ Pb..ne LAFAYETTE 5809

Jėąlgav.o, ųe.s vįe-kąįtps jau ų
nu koja pasiliko sužalota a n! 
visados (jicbclinksta). Tad Jo
kiame sįoyyj žmogui gauti dar
kąs jau nėra galhųa. Tad jis 
pirko hikųį įr tokiu budu gal 
bus pelnyti duonos kįs- 
ųį sąu ir. šeimynai.

Ir štai dabar jis pasiryžęs sa
vo tautiečiams patarnauti, ku-

jis nesuspės vienas, lai jo vik
ri žmonelė arba jauna dukrelė 
pagelbės. Reikia manyti, kad 
aplinkiniai lietuviai savo tau
tietį biznįėrnį. renis. Juo labiau, 
kad A. ir E. Kvedarai yra la
bai draugiški ir širdingi žmo
nės. ,O aŠ šių žodžių rašytojas 
linkiu ponams Kvedarams ge
ro pasisekimo biznyje. —P. B.

Iš Brigliion Parko 
Moterą Kliubo
Ruošias Keturių Metų Sukak

tuvėms

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj Šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis karnomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords^-Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Grahams — Willys — 
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 įmokėjimais iki dviejų 

I metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU LABAI GERĄ 
restoi’antuką geroje vietoje. Biznis 
išdirbtas -per 7 metus. Cash arba 
lengvais išmokėjimais.

1642 West 47th St.Praėjusį šeštadienį, lapkričio 
12 dieną, p ios A. Gaubas bu
te (1520 North Mayfield) įvy
ko Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Dalyvavo penkiasdešimt su vir- 

rųšics šum narių. Susirinkimas buvo' 
gyvas ir draugiškas, visi drau
gijos reikalai liko aptarti. Ma
ria Petrukienė išdavė apyskai
tą iš buvusio “bonko” ir kor
tų vakaro. Iš raporto paaiškėjo, 
kad parengimas buvo labai sėk
mingas. Visi linksmai laiką 
praleido ir pelno liko apie 60 
dolerių. Vardu draugijos tariu 
širdingą ačiū komitetui (P. ir 
M. Petruliams bei F. Stanionei) 
ir darbininkams: P. Balchunie- 
nei, M. Čeraškienei, K. Mateko- 
nienei, Ki Ustupui, A. Zalubai 
ir jaunuoliams A. Stanionei ir 
A. čeraškai.

Tikrai reikia pagirti visus 
už jų darbštumą. Po susirin
kimo įvyko vaišės ir draugiš-, 
ki pasikalbėjimai, kurie nusi
tęsė iki .vėlumos. Mes visi esa
me dėkingi A. Gaubienei už 
vaišes. Kupiškėnų Kultūros 
Draugija auga turtu ir nariais 
dėlto, kad yra tvirtas nusista
tymas veikti lik apšvietos ir 
kultūros dirvoje. Todėl prie 
draugijos rašosi ne tik Ame
rikos. Kupiškėnai, bet ir Kana
dos.

Viena kanadietė, gera “Nau
jienų” bendradarbė, kreipėsi į 
Chicagos kupiškėnus prašyda
ma prisiųsti jai informacijų ir 
narinių knygučių, — jinai ža
da prisirašyti prie Kupiškėnų, 
nes esanti labai artima jiems. 
Be to, ji pasižada prikalbinti 
daugiau kupiškėnų, nes Kana
doje jų esą daug.

Smagu mums, kad ir Kana
dos kupiškėnai rūpinasi ir dir
ba tą patį, apšvietos darbą. 
Bet kur dingo Amerikos ku
piškėnai rytinėse valstijose, 
kad jų balso negirdėti? Argi 
jjems butų svetimas tas darbas 
pagelbėti Lietuvos kupiškėnams 
įsteigti laisvas kapines ir kny
gą? Norintieji susižinoti su 
Chicago^ Kupiškėnų Kultūros 
Draugija, rašykite sekretoriui 
R. Balchunui, 4359 So. Arte- 
sian Avė., o jis jums suteiks 
visas informacijas apie kupiš- 
;KWs. — P- B.

PARSIDUODA TAVERN pigiai, 
arba priimsiu pusininką- Geras biz
nis, geroje vietoje. 2301 West 21st 
Street.

MODERNAS TAVERNAS lietu
vių apylinkėje—turi būti paaukotas 
tuojau. Apleidžia miestą- 
6954 So. Western, Hemlock 7692

PARDUOSIU TAVERN arba pri
imsiu pusininkę moterį, kuri su
pranta gaspadiniavimą.

6500 So. State St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERN, RENDUOJU arba par
duodu—Biznis išdirbtas per 6 me
tus. Nauji barai—renda pigi, štymu 
apšildymas. Priežastį patirsite ant 
vietos. 6425 S. Ashland.

PARSIDUODA AUTOMOBILIŲ 
dirbtuvė — biznis išdirbtas per dvi
dešimt metų, šiltu vandeniu ap
šildomas, renda tik $25.00. Parduo
siu biznį tik už $75.00. Pašaukite 
telefonu CANAL 2824.

FURNITURE-FIXTURE FOR S ALI 
Ruandai ir įtaisai Pardavimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi što 
rų fikČerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registenus u 
ice baksius. Cash arba ant išmokė 
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pukšite kitur.

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

CALumet 5269.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

1VATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0241

Mes sutaupysime jums pinigų 
perdirbant refrigeratorius jūsų na
mams, restaurantams, <‘ 
įstaigoms. Didelis pasirinkimas.
REFRIGERATION ENGINEERS 

& SERVICE CO.
32 So. Jefferson St.

H. BEGEMAN
BRĮGHTON PARKO pirmaująs 

CREDIT JEWELER nori laikrode- 
delikatesų, laikrodžių taisyti. Dykai ap- 

i skaičiavimas—darbas užtikrintas.
4184 Archer Avė.

IŠPARDUOSIU visus rakandus 
iš musų krautuvės labai pigiai. 
Priežastis—persikėlimas į didesnę 
ir gražesnę krautuvę.

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

MIEGKAMBARIO, valgomojo 
kambario ir kiti baldai, taipgi ra
šomoji mašinėlė, kauras ir drabu
žiai. 3438 So. Halsted, Millinery 
Shop.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Alie j us

Kainos Numažintos—
ANGLYS

.$6.00
$6.00

Tėveliai neužmirškit

EGG ________į
NUT .......... .......
BIG LUMP __
MINE RUN __
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975lankyli, o palys aplankykite jų 
parengimus.

Pamokos prasideda 4 vai. po 
pietų — mažiems vaikams, o 
5-tą — didesniems, kurie lanko 
aukštesnes mokyklas. Vaiku
čiai, kurie nepriklauso, prašo- 
|mi prisirašyti ir išmokti dai
nuoti, šokti ir lietuviškai kalbė
ki.

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

BRĮGHTON PARK — Brigh- 
ton Parko Moterų Kliubas ruo
šiasi švęsti keturių metų sukak
tuves sausio mėn., 1938. Pasku
tiniam susirinkime įstojo kelios 
naujos narės, p. M. Carter, H. 
Marks, A. Mikuckienė. Aptarus 
bėgančius kliubo reikalus, ( bu
vo pakeltas klausimas paieško
ti senesnių Kliubo narių, ku
rios užmiršta sųsiriųkimuose 
atsilankyti kaip pp. Lįulęvičįe- 
nę, Douginiehę, Keturakjehę, 
Adams ir kelias kitas.
• Po ^usirinkhno ^el;ė pasikal
bėjimai, dąijĮds ir ų$£aD<iČW» 
kuriuos suteikė p. Panįunieųė.
t Narės kviečiamos škaitlinįai 
susirinkimuose dalyvauti ir at
sivesti naujų narių, nes negali
ma leisti kitų kųlonijų mote
rims brightonparkietes pralenk
ti Pirm,

Ruošia Thąnks 
giving Dienas 
Vakarą

Mok.

Gavoijie
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Pidelęs ir mažos valstybės teisės 

filosofijos šviesoje—V. Stanke
vičius.

žmogaus kilmė—K. R. Darvinas.
Vidurnakčio saulės krašte—A. Ven- 

slova.
Žodis žmonėms—broliams — Levas 

Tolstojus.
l Tortas—V. Krėvė.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT I 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO,

BRIGHTON PĄRI< - Brigli-; Ss“rv- iS?-Zg. Belevižius. 
ton- Parko vąuhuolių/ Draugjjė-' Gulbės Daina—D. Pumputis- 

v. ' . mr y - ipopuliaris Mokslas,le ruošiasi Thangsgiving Day Apžvalga ir t. t. 
vakarėliui. Draugijėlės moki- KAINA 45 CENTĄL(Vardas ir pavardt) -

(Adresas)

(Miestas ir valstijai

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. UŽ pakartojimus 
guodame gerą nuolaidą.

Galima gauti

NAUJIENOSE, 
1739 SO. HALSTED ST

niai išpildys gražų programą 
lapkričio 24 d., Holly^vood sve
tainėj, 2417 West 43rd Street, I

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE’



KAŪJIENtJS, CMcago, Ui Ketvirtad., lapkr. 17, 1938

ŠV. JURGIO PARAPIJOS METINĖ 
VAKARIENĖ

Bridgeporte esanti šv. Jurgio pripažinti, kad atliko gerai ir 
parapija rengė taip vadinamą gražiai. Parapijos Choras su 
metinė vakarienę lapkričio 13 vaikų orkestru vedami pono 
d., 1938 m. Kaip jau pralotas A. Pociaus sudainavo keletą 
M. L. Krušas buvo skelbęs, va- dainų ir muzikos gabalėlių? 
karienė turėjo įvykti . 6 vai. j Tie irgi atliko savo pareigas 
vakaro. Todėl aš, kad nepavėlo- gerai ir gražiai. Apie atskirus j 
čiau, nuėjau jau iš anksto apie programos gabalėlius neturiu 
pusę po penkių. Vadinasi, pus- laiko rašyti, visi išėjo gerai, 
valandį ankščiau. Dariau tai j Pasibaigė dainos ir lošimas, j 
dėl to, kad galėčiau gauti tin j Visi laukė, ką čia nauja pasa- 
kamesnę vietą, kad geriau kys musų klebonas pralotas 
butų galima pasiklausyti pro- M. L. Krušas, ir ką pakvies j 
gramos ir prakalbų.

Įėjęs svetainėn jau

", Krušas, ir ką pakvies, 
kalbėti. Tačiau visi labai nu- 

radau s^c^o, kad klebonas pakilo ir 
būrelį žmonių, kurie tuo pat vietoj nors sakyti, tai tuo- 
išrokavimu atėjo kaip ir aš. jau Prac^jo kalbėti maldą.Į
Dairomės, kalbamės apie įvai
rius bėgančius dalykus, 
nas senas parapijonas ir sa
ko: “ale, sako, šiais metais

i maldą.
Vadinasi, vakarienė pasibaigė 

Vic- *r PrūKalbų nebus. Klebonas 
taip ir pasakė pirm pradėdamas 
maldą kalbėti. Girdi, šį vaka-

musų klebonas pralotas Kru- rQ prakalbų nebus.
šas tikisi daug žmonių ant va Pradėjus skirstytis, vienas

' ‘ ■'<>

karienės. Žiūrėk, kiek čia daug mano scnas pažįstamas ir są
statų pristatyta. Čia prie, tų ko: matai, sako, prie ko pri

vedė musų klebono užsispyri
mas ir įvedimas į musų baž
nyčią angliškų pamokslų, ev
angelijų ir panaikinimas mu
sų senų giesmių. Matote, para- 
pijonai užpyko, nebenori eiti 
nei į bažnyčią, nei į parapijos 

! vakarienes.
Kitas parapijonas pastebėjo 

“Iš tiesų, sako, teisybę tos Nau
jienos ir rašo, kad mūsų kle
bonas nori visus lietuvius pa
versti airišiais. O žiūrėk, sako, 
kai dabar reikia ateiti į para
pijos vakarienes, tai nė vieno 
tų airišių nebuvo matyti. Visi 
mes lietuviai atėjome. O kiti, 
mat, užpyko ir visai neatėjo.”

Trečias senas mano pažįsta- 
.: “Sa

ko, tiesybę tu sakai, susėdai, 
kad musų klebonas nori mu
mis visus padaryti airišiais. 
Veizėk, sako, nuėjus į bažny
čią negalima nieko matyti. 
Tuos bažnyčios langus kokiais 
ten pykčcriais užmozuojo, o 
laike mišių šviesų visai mažai 
padega, taip kad negalima nie
ko matyti skaityti net su aku- 
lioriais. Matyti, klebonas nori, 
kad mes seni parapijonai visai 
lietuviškų maldaknygių nebe
skaitytame. Mat, jaunimui an
gliškai sako pamokslus ir ev
angelijas, o mums atima pro
gą lietuviškai net maldakny
ges pasiskaityti per mišias.”

Pirmasis dar 
damas, iš tiesų, 
eini į tą musų 
nelyginant kaip 
dvaro jaują: Tamsi, rusti, nie
ko malonaus, nieko lietuviško 
ten nebegalima išgirsti. Viskas 
angliškai, net ta sena musų 
giesmelė “Pulkim ant kelių”, 
ir tą visai beveik panaikino. 
Riktel vieną punktelį ir vis
kas. O mes norėtumėm visą 
išgiedoti. O kaip būdavo ma
lonu, kad galima būdavo pilnu 
balsu giedoti tą giesmelę, ir 
tiesiog balsu savoj bažnyčioj 
su Dievu pasikalbėti. O dabar 
viskas dingo. Vis tai, mat, dėl 
vieno žmogaus užsispyrimo vi
sa parapija turi kentėti,—bai
gė tas parapijonas savo aima
navimus.

Aš ant galo nebeiškentėjęs 
įsikišau. Nugi, sakau, kodėl

kokie 400 žmonių.” Iš tiesų, 
sakau, klebonas turi didelį sa
vo parapijom! pasitikėjimą.

Žiūrime į laikrodėlį jau 
šešios. Na, o musų būrelis vi
sai nesidaugina. Tai kalbamės i 
ir sakome: juk buvo skelbta1 
ant bažnyčios, kad vakarienė 
prasidės kaip šešios. O čia da
bar žmonės kažin kodėl visai 
palengva tesirenka. Jau ir sep
tynios, o žmonių visai nedaug. 
Nė pusės salės dar neprisirin
ko. Ir kažin kaip butų buvę, 
jei vargonininkas A. Pocius 
nebūtų atėjęs su savo clioru ir 
orkestru. Tai su visais cho
ristais ir muzikantais susidarė 
publikos apie poras šimtų. O mas pridėjo savo trigrašį: 
stalai buvo parengti dėl 400 
svečių.

Ir tik apie pusę po septynių 
pradėjo valgyti vakarienę. Na, 
kadangi žmonių tesusirinko 
perpus tiek, kiek buvo tikėtasi, 
tai valgių buvo visiems iki so
ties. Paprastai parapijinių va
karienėse, jei nori alaus ar ki
to gėrimo, tai turėdavai mokė
ti ekstra. O dabar, kadangi ko
mitetai ir davatkėlės buvo aps
čiai prikolektavusios nuo lie
tuvių bučerninkų ir saliuni- 
ninkų visokių valgių ir gėri
mų, tai visi galėjo gauti nemo
kamai gerti alaus, papso ir ki
tų gėrimų iki soties. Tai su
prantama, kad žmonės visai 
nesigailėjo užsimokėję už ti-
kietus po 75 centus.

'Programinę vakarienės dalį 
atliko mokytojos seserys su 
mokyklos vaikučiais. Reikia

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Žiemos vaizdeliai, gėlių bu
kietai su lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais, 
tinka privatiškiem 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.

Kortelės 
asmenim

vaistiny-

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.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

pridėjo saky- 
sako, kai nu-

Lietuvoje į

NAUJIENŲ
SKAITYTOJAI

Jei jūsų prenumerata jau 
pasibaigė arba jeigu no
rite iš naujo “Naujienas” 
užsiprenumeruoti, tai pra
šome TUOJ už laikraštį 
užsimokėti, nes po LAP
KRIČIO 19 dienos extra 
dovanų—flashlight ir ter
mometrų nebegausite.
NAUJIENOS rengiasi 25 
metų Jubiliejaus Iškil
mėms. Tėmykit praneši
mus, kurie netrukus tilps 
Naujienose.

Naujienų Adm.

Kaip Žemaitija ištiesų atrodo. Vaizdas iš Skuodo: viršuje kairėje — Skuodas, dešinėje—Skuodo naujoji geležinkelio stotis- Apačioje Žemaitijos 
laukuose: ganosi Žemaičio ūkio veislinės avys. Žemaitis su atolu į kluoną. VDV foto.

jus seni parapijonai nereika- Įdomios Prakalbos 
laujate klebono, kad jis grą- 4 • -r
žintų lietuvių giesmes ir pa- Apie Europą Ir 
mokslus lietuvių kalba Kai LietllVOS bei Klfti- 
ateis parapijos susirinkimas, _ _ v
pasiprašykite balso ir paduo- pėdos Kraštą 
kitę reikalavimą parapijos su- -----------
sirinkimui tarti. Kalbės Įžymus Kalbėtojai Max

Kitas senis pridėjo: nu, sa- Braucr Ir Dr. P. Grigaitis 
ko, o jei klebonas neduos bal- < -iii
so, ką darysi? HMM

Klausykite, vyrai: ar neat- 
simenate kaip praeitą žiemą |jl|M 
Amerikos lietuviai Romos k u- y?:ĮĮĮfe'/1
nigai buvo išleidę aplinkraštį, 
kad reikalinga esą boikotuoti ;
Lietuvos valdžią dėl to, kad 
ji neįveda pilnos demokrati- ||||| -
jos? Matote, musų Romos ka- lįĮ
tulikų bažnyčios kunigai yra 
visi dideli demokratai, dėl to 
aš nemanau, kad ir musų kle- 
bonas Krušas drįstų laužyti 
demokratijos principų neduo- - JL
damas jums balso spręsti sa- jį
vo parapijos reikalus. O lie
tuvių kalbos klausimas kaip 
tik ir yra jūsų, parapijonai, 
reikalas. Juk jus užlaikote tą 
bažnyčią, mokyklą, tai jus tu
rite teisę ir spręsti, kokia kal
ba turi būti joje vartojama.

Ir taip besikalbėdami atė
jome iki Halsted gatvės, kur ir 
išsiskirstėme. Mano seni pažįs
tami ir šv. Jurgio parapijonai 
pasižadėjo kitame parapijos 
susirinkime reikalauti, kad 
klebonas grąžintų lietuviu kal
ba 
bei 
ant

pamokslus ir evangelijas, 
seną musų giesmę Pulkim 
kelių. —Ten Buvęs

IŠKILMINGAI LIKO 
PALAIDOTA DELLA 
SADUNAS

BLUE ISLAND, III. — 
reitą antradienį, lapkričio

Max Braucr
šios svarbios prakalbos įvyks 

dviejose vietose,, būtent, ket- 
i virtadienio vakare, lapkričio 
117 d., Juškos H0LLYW00D 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 8:00 vai. vakaro. An
tros prakalbos įvyks lietuvių 
sostinėj BRIDGEPORTE, LAP
KRIČIO 22 d., antradienio va
karą, 8-tą valandą, MILDOS 
svetainėje, 3149 S. Halsted St.

Nemanau, kad butų reikalin
gi platus komentarai, kiek šios 
prakalbos yra svambios, įdomios 
ir reikalingos išklausyti. Tiesą 
pasakius, tai nebus paprastos 
prakalbos, BET BUS PRELEK- 
CIJOS, aiškinančios DABAR- 

Pe- TINĘ PADĖTĮ EUROPOS 
15 VALSTYBIŲ, TARP JŲ LIE-

dieną, iškilmingai liko palaido- TUVOS IR KLAIPĖDOS KRA- 
ta Della Sadunas, kuri netikė- ŠTO. Kadangi kalbėtojai yra 
tai mirė sulaukusi tik 39 me- toki įžymus pralegentai ir po-- 
tų amžiaus. Velionę palydėjo litikos žinovai, tai, supranta- 
per 100 mašinų į Tautiškas ka- ma, kad iš jų kalbų klausyto.- 
pines, kur ji buvo palaidota jai patirs daug naujo, rimto ir 
šalimais savo vyro, - taipgi ne- nuosaikaus pasimokinimo. MAN 
laimingai žuvusio automobilio BRAUER yra pabėgėlis nuo 
nelaimėje. barbariškos Hitlerio valdžios;

Velionė paliko nuliudime jis ir dabar yra persekiojamas 
dukterį Heleną, 16 m., įr. sūnų naciškų šnipų gaujos. Jis pa- 
Albertą, 13 metų. Laidotuvė- žįsta Vokietijos darbininkų pa- 
mis rūpinosi p. Jonas Simaitis, dėtį ir žino Hitlerio siekius ir 
velionės biznio pusininkas. Ge- jo brutališką nusistatymą kitų 
dulo prakalbą pasakė V. B. tautų ir Lietuvos bei Klaipė- 
Ambrose. —Kaimynas. dos atžvilgiais. Jis yra nuosai-

..  ---------------------------- fcus jr rimįas kalbėtojas. KaL
Motina: Petriuk delko dabar bes anglų kalba, kurią jis ga • 

verki? na gerai vartoja.
Petras: Jonas spyrė į pilvą. I Kalbamas prakalbas rengia 
Motina: Jonai, kodėl tu taip LSS. centralinė kuopa ir LDD. 

darei? 4-ta kuopa.
| Jonas: Aš nekaltas, kam jis visus kuo 

lankyti.

Kviečia ir prašo 
skaitlingiausiai atsi-

taip greit atsigryžo.
1 — V. Faiza. Socialistas*

Pasikalbėjimas 
Dzūko su Draugu

NORTHSIDE

jų 
ar 
tu 
pa

DZŪKAS: Nugi, drauguci, iš- 
klumočyk man, kam ta SLA 
226 kuopa rengia balių atei- 
nancį nedeldzienį?

DRAUGAS: Na, ar iš tikrų- 
tu esi tokis nesusipratėlis, 
tik tokiu apsimeti, kad jau 
nežinai kam SLA 226 kuo- 
rengia vakarą.

DZŪKAS: Išciesų aš žinau 
kam susaidės rengia balius. 
Jos rengia balius, kad pada- 
rycie pinigų; bet SLA 226 kuo
pa nėra susaidė.

DRAUGAS: SLA 226 kuopa 
yra dalis Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje, kuris turi kuo
pas visoj Amerikon. Ši kuopa 
turi savo valdybą ir laiko susi
rinkimus kiekvieną mėnesį. 
Na, žinoma, pasidaro ir viso
kių išlaidų. Tačiau SLA 226 
kuopa rengia šį pokylį ne vien 
tik, kad uždirbtų pinigų, bet 
ir dėl to, kad jos nariai, ir jų 
draugai bei pažįstami galėtų 
suseiti viens su kitu, na, ir 
linksmai vakarą praleisti, pasi
klausydami dailių dainų. Na, 
o po programos jie galės išsi
gerti po stiklą alaus, užsikąsti 
skanių lietuviškų dešrų arba 
kumpių.

DZŪKAS: Nu, tai SLA 226 
kuopa kap susaidė?

DRAUGAS:: Taip.
DZŪKAS: Nu, o kas tų ]>roU 

gramų išpyldzis?
DRAUGAS: Naujosios Ga

dynės choras patieks labai 
puikų programr.

DZŪKAS: Ir suolą giedos?
DRAUGAS: Suolą? Kokį 

suolą?
DZŪKAS: Nugi kap vienas 

giesmininkas acistoja ir gie
da.

DRAUGAS: O, iii 
tyje solo. Kai vienas 
kas bei dainininkė 
tai vadinasi solo.

DZŪKAS: Man visada nu- 
sigirsdavo-suolo. Ar tu aisi ta
me parengime?

DRAUGAS: Taip. Įžanga la
bai pigi—tik 35 centai.

DZŪKAS: Tai, bracia, aš ir 
aisiu. Bet aš pamiršau, kur 
tas vakaras aesibus.

DRAUGAS: Įsitėmyk: Jono 
Grigaičio svetainėj, 3804 Ar- • 
mitage Avė., ir prasidės 6 va-| 
landą vakaro, lapkričio 20 die
ną. Pasimatysim SLA 226 kuo
pos pokylyje. Laba dieną.

—J. Naujalis

Studentai Ruošia 
Gražu Vakar a 

4/ C

Pelnas eis šelpimui neturtingų 
studentų.

Lietuvių Universiteto Kliu- 
bas ruošia koncertą ir teatrą 
gruodžio 4 d., Liet. Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Bus 
suvaidinta 3 veiksmų komedi
ja.

Lietuviai studentai kasmet 
suruošia vakarą, bet šiemet ke
tina pasirodyti puikiausia.

Pelnas eis stipendijos fon- 
dan, tiems studentams, kurie 
trokšta baigti mokslą, bet ne
turi išteklių.

Gerbiamieji, nesiskupėkit ke
lių centų. Kiekvienas po kelis 
centus, bematant susidės ke
lios dešimkės, o tai bus dide
lė parama musų jaunuoliams — 
leis jiems pasiekti mokslą. Pa
žiūrėkim j kitas tautas, kaip 
jos rūpinasi savo jaunimu, kad 
tik Jis butų kulturingcsnis, 
augšlesnį mokslą pasiektų. To-! 
dėl tų tautų jaunimas geres
nes vietas yra užėmę, geres
nius darbus turi.

turi min- 
daininin- 
dainuoja,

Prašom kitų organizacijų tą 
dieną nerengti kitų parengimų, 
bet paremti Šį kilnų darbą. 
Kurie dar neturite dūlėtų, juos 
galite gauti pas A. Faizą, 1250 
N. Spaulding Avė. Neatidėlio
dami įsigykit biletus, tada - va
karą turėsite mintyje, ir bu
site juo patenkinti.

Po koncerto bus šokiai prie 
Mickey Linon Orkestro. Pra
džia 6:30 vai. vak.

Tad, pasimatysime gruodžio 
4 d. — A. Faiza.

ATIDENGIMAS PA- , 
MINKLO VACLOVO 
ARGUTO.

Tautiškose Kapinėse šį šeš-r 
tadienį įvyks dideles iškilmės; 
kuriose bus atidengtas naujai 
pastatyto paminklo atminimui 
Vaclovo Argusto. Paminklą pa< 
statė velionio žmona Leoną 
Argustas. Iškilmėse dalyvaus 
p. Chas. Steponavičiaus choris* 
tai su muzika, taipgi pasakys 
gedulo kalbą V. B. Ambrose. 
Po iškilmių bus sugrjžtuvių 
pietus ponios Leoną Argusto 
namuose adresu 3324 South 
Halsted St. —Kaimynas.

os
yra GERIAUSIA

Kalėdų Oovana!
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.

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

VARDAS .................................. .................................




