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ITALAI REIKALAUJA FRANCI JOS TERITORIJŲ
NORI GAUTI TUNISĄ, KORSIKĄ 

IR SAVOJI

Reikalavimą iškėlė demonstracija 
atstovų rūmuose

ROMA, Italija, lapkr. 30. — 
Italijos atstovų rūmai trečia
dienį laike paskutinį posėdį. 
Užsienio reikalų ministeris Cia
no padare ilgą pranešimą apie 
vėliausiųjų laikų tarptautinius 
įvykius.

Ciano baigė pranešimą ak
centuodamas reikalą “ginti ne
palenkiamu tvirtumu Italijos 
žmonių interesus ir natūralius 
troškimus.”

Po šito pareiškimo atstovų 
rūmų nariai pašoko iš kėdžių 
ir pradėjo šaukti: “Tunisia! 
Tunisia!” Fašistų partijos se
kretorius Achille Starace vado
vavo demonstracijai.

Tunisą globoja Francuzijos 
protektoratas. Politikos rate
liuose ši demonstracija inter
pretuojama kaipo pradžia fa
šistų kampanijos, jei ne visai 
atimti iš francuzų Tunisą, tai 
bent gauti jo reikalų tvarkyme 
balsą.

Vėliau 75,000 fašistų susirin
ko Piazza Venezia aikštėje. 
Jie taipgi reikalavo, kad Fran- 
cuzija atiduotų Tunisą ir ki
tas teritorijas italams.

Tarp šauksmų “mes reika
laujam Tuniso” girdėjosi rei
kalavimai “Nicos, Savojos ir 
Korsikos” — vis francuzų te
ritorijų.

. Naujienų-Acme Telephoto
PARYŽIUS. — Sargyba prie Renault automobilių ir amunicijos fabriko. Toje 

sargyba liko pastatyta ryšium su gcneraliii streiku.

<»

Lietuvos Padangėje

Kėsinosi iš ūkininko at
imti pinigų

ALYTUS. — Spalių 17 d. 
vienas ūkininkas, pardavęs tur
guje karvę, užėjo į restoraną 
“sušilti”. Apmokant jam są
skaitą, besivalkioją po resto
ranus miesčionys pastebėjo pas 
jį apie 200 Lt. Beeinant namo 
apie 14 vai. dienos ant Alytaus 
tilto per Nemuną keturi vyrai 
pastojo jam kelią ir pareikala
vo pinigų. Ūkininkas jų neda
vė ir ėmė rėkti, tuomet jie smū
giu jį perbloškė ir ėmė ieško
ti po kišenes, bet ūkininkas iš 
jų išsiveržė ir ėmė bėgti atgal. 
Bėganti jį mušeikos apmėtė ak
menimis, bet nepataikė. Ūkinin
kas užbėgo į Darbo rūmų kul-

Traukinys užvažiavo 
ant vežimo

PANEVĖŽYS — Praėjusią 
savaitę Berčiūnuose, Nauja
miesčio valsč. ant gelžk. per
važos įvyko nelaime. Važiuo
damas iš Obelių greit., trauki
nys užvažiavo ant vežimo, ku
riame važiavo gerokai įsigėręs 
vienas tos apylinkės ūkininkas. 
Arklys užmuštas vietoje, veži
mas sudaužytas, o ūkininkas 
laimingai išliko visai sveikas- 
Ūkininkas atsikėlęs iš sulau
žyto vežimo tiek pradėjo skan- 
dalyti ant traukinio, kad teko 
jį pasiimti su savim į Radvi
liškį ir perduoti policijai. Tai
gi, negana to, kad neteko ark
lio ir vežimo, bet dar gaus ir 
protokolą.

Rubežius tarp šiau
rės ir nepriklauso
mos Airijos užda

rytas
BELFAST, Airija, lapkr. 30.

— Trečiadienį tapo uždarytas 
rubežius tarp šiaurės Airijos 
(protestoniškos) ir nepriklau
somos Airijos (katalikiškos).

Naktį į trečiadienį parube- 
žiu, šiaurės Airijos pusėje, di
namito eksplozijos sulaužė mui
tines Carrick Arnone, Ferry- 
hille ir Kelleen Belleke. Taip
jau išdinamituotos muitinės 
New Butlere ir Kinawleye.

Paskutiniuoju laiku Airijos 
nacionalistai, katalikiškosios 
Airijos šalininkai, varė smar
kią kampaniją, kad šiaurės Ai
rija prisidėtų prie pietų Airi
jos. Dėl įvykusių smurto žy
gių šiaurės Airijos valdžia prieš 
porą savaičių uždraudė bet ko 
kilis susirinkimus. Manoma, 
kad išdinamitavimas muitinių 
yra kerštas valdžiai ryšium su 
uždraudimu susirinkimų.

Streikas uždarė au
tomobilių įmones
DETROIT, Mich., lapkr. 30.

— Chrysler korporacijos Ply- 
mouth automobilių įmonėje vie
no departamento 60 darbinin
kų sustreikavo trečiadienio ry
te. Darbininkai reikalauja di
desnių algų. Derybos dėl jų 
reikalavimų eina jau gan ilgą 
laiką.

Streikas šių 60 darbininkų 
suparaližavo kitų darbininkų 
darbą. Taigi kompanija paleido 
namo visą dienos pakaitą — 
6,000 darbininkų. Po to palei
sti buvo Briggs įmonės darbi
ninkai — apie 7,000 — kurie 
parūpina reikmenas Plymouth 
dirbtuvėms.

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

Debesuota; temperatūra žy
miai nepasikeis; saulė teka 
6:58, leidžiasi 4:20 valandą.

Čeko-Slovakija iš
rinko naują pre

zidentą
PRAHA, Čeko-Slovakija, lap

kričio 30. — čcko-Slovakijos 
parlamentas ^išrinko naują ša
lies prezidentą. Prezidentu iš
rinktas Dr. Hacha, buvęs iki 
šiol čeko Slovakijos Aukštojo 
Administracijos teismo prezi
dentas.

Premjeras Jan Syrovy ir vi
sas jo kabinetas, kurs valdė 
šalį, kai prez. Beneš rezigna
vo, tuojau pasitrauks. Laikyto
se paskutinėmis dienomis če
kų, slovakų ir rutėnų vadų kon
ferencijose jau susitarta dėl 
naujo ministerių kabineto są
stato. Naujan kabinetan įeis 
21 asmuo.

Didina asignacijas 
karo reikalams

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
30. — Britanijos valdžia yra 
autorizuota užtraukti paskolą 
karo reikalams suma $1,860,- 
000,000. Bet valdžia tuo nepa
sitenkina, ir Sir John Simon, 
Britanijos iždo ministeris, pa
reikalavo, kad parlamentas sur 
teiktų jam galios dar didesnių 
paskolų užtraukti — vis karo 
reikalams. Parlamento daugu
mos nuotaika yra išpildyti Si
mono reikalavimą.

Francuzijos atstovų rūmų 
finansų komitetas studijuoja 
ateinančių metų biudžetą, šia
me biudžete asignacijos karo 
reikalams numatytos padidinti 
32 nuošimčiais, palyginus su 
pereitų metų išlaidomis.

Popiežius gal nubaus 
kardinolą Innitzerį

VATIKANO MIESTAS, lap
kričio 30. — Girdai eina, kad 
popiežius Pijus ketina nubau
sti Austrijos kardinolą Innitze- 
rj. Tačiau autoritetingi asme
nys paneigė pranešimus, jogei 
popiežius ruošiasi padėti Innit- 
zerio vieton Berlyno arkivysku
pą, kardinolą von Preysingį.

Innitzer kaltinamas tuo, kad 
jis . “visai praradęs kardinolo 
garbę”. Jis atidavęs nacių sa
liutą Hitleriui tuo metu, kai 
Vokietija užgriebė Austriją.

Nušf°Xnu'"d"ij"slSulauže General! Francuzijos Streiką JLdblbllį Vall<į
PARYŽIUS, Francuzija, lap- nančių Paryžiuje rytmečiais,

turklubį ir pasiskundė vedėjui, 
kuris telefonu iššaukė policiją. 
Du pasikėsintojai: S. Burokas 
ir Markelis tuojau buvo suim
ti, kitus du suėmė vėliau ir 
juos iki teismo pasodino į ka-BUCHAREST Rumunija, FAKiZiUb, rraneuzija, lap- nancių raryziuje lynneciais, juos iki teismo pasodino j ka- 

lapkr 30   Rumunijos žan- kričio 30. — Trečiadienį įvyko tik penki tepasirodė trečiadie-(Įėjimą. Suimtieji aiškinasi, kad
darai* trečiadienį nušovė Cor- generalis streikas Francuzijoj. nio rytą. Bet ir tie buvo arba jie ūkininko apiplėšti visai ne-
neliu Zelea Codreanu, buvusios 'Daladier valdžia ir armija su- ranka rašyti, arba parašyti ra- manę, jie tik susipykę ir jį su-

Gvardijos '(Rnmnni-: laužė jį. Tačiau pilnai nelai- šomaja mašinėle ir paskui gra-įmušė. Tardymas viską išaiš
kins.

Geležinės Gvardijos (Rumuni- įlaužė jį 
jos fašistų organizacijos) va- 'Hiėjo ne valdžia. . .

I Leon JOUhiBk, unijų vadas, daugumoj/.^asykliį,Ir dirbtuvių
viruoti. Apskaičiuojama, kad

dą ir tryliką jo bendrų, kai jie
'mėgino pabėgti iš kalėjimo.

Codreanu ir jo bendrai buvo 'busy , ir požeminių kelių dar-kų.
nuteisti kalėti, kai jie mėgino foininkai, verčiami valdžios re-i Daladiero 
nuversti karaliaus Karolio re- kyizicijos, pradėjo dirbti. 'Francuzijos 
žimą. Paskutiniuoju laiku Ru-!

išleido pareiškimą, kad po po- streikavo apie 30 nuošimčių 
ros valandų streiko Paryžiaus pašauktų į streiką darbinin-

valdžia ir dešinės 
politinės partijos 

Nacionalizuotose pramonėse džiaugauja, kad generalis strei- 
munijos fašistai dėjo pastangų jr valdžios ministerijose, sako kas nepavyko. Politikos stebė- 
atgaivinti likviduotą Geležies, 
Gvardiją.

Tris vokiečius rado 
kaltus kaip šnipus
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

30. — Federali jury trečiadie
nį rado kaltus tris vokiečius, 
kurie buvo kaltinami sąmokslu 
vogti Jungt. Valstijų militares
paslaptis. Pirmiausia rasti kal
ti mergina Johanna Hofmann 
ir Otto Herman Voss. Paskui 
pripažintas kaltu Erich Glaser, 
buvęs Jungt. Valstijų armijos 
kareivis oro laivyno tarnyboj. 
Prisaikintieji posėdininkai re
komendavo betgi paskirti Gla- 
šeriui mažesnę bausmę, negu 
kitiems dviems, kaltininkams.

Vokietijos žydai 
žudosi

BERLYNAS, Vokietija, 
kričio 30. — žydų tarpe

“Dzūkijos” lentpiuvė 
buvo išstatyta var

žytynėse
ALYTUS. — Spalių 19 d. 

akc. b-vės “Dzūkijos” lentpjū
vė buvo išstatyta parduoti iš 
varžytynių. Skola siekia apie

Jouhaux, nors darbininkai at- tojai mano, kad valdžia ateity 
silankė į savo vietas, bet iš drąsiau ieškos susidraugavimo 

su Vokietijos naciais ir kad 50,000 Lt. Varžyti ruošėsi mie- 
įmonėse, ku-' artimoj ateity į Paryžių at- sto sav-bė ir broliai Guberai, 

bet akcininkai įmokėjo 26,000 
Lt ir varžytynės buvo nutrauk
tos.

karto nestojo dirbti.
Bendrai, tose 

rias valdžia streiko dienai re J vyks nacių užsienio reikalų mi- 
kvizavo, darbininkai 
susilaikė nuo darbo, 
pradėjo dirbti.

Privačiose įmonėse
praėjo didesniu pasisekimu. Pa-į ninku kova su Daladier valdžia 
vyzdžiui, iš 40 laikraščių, išei-1 visai nuslugs.

iš karto nisteris von Ribbentrop fran- 
o vėliau1 euzų-vokiečių draugingumo su

tarčiai pasirašyti.
Vis gi abejojama, ar darbi-streikas

Policija reguliuos 
žydų pasirodymą 

gatvėse

Lewis smerkia pel
nais dalintis planus

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 30. — Jungt. Valstijų

BERLYNAS, Vokietija, lap-'senato komisija šiuo laiku ty- 
kričio 30. — Nacių vyriausy-lrinėJa Planus- pagal kuriuos 

(kompanijos dalįnasi pelnais su 
•ečiadienį sena-

bė trečiadienį paskelbė nuogta-1 kompanijos dalinasi pelnais su 
tus, kurie įgalioja policiją pa-idarbininkais. Treciauiem seua- 
sakyti žydams, kuomet jiems komisijai liudijo John Lew- 
'valia arba nevalia išeiti iš na-1 ’s> pirmininkas. Pasak
mų į gatves ir kokiose gatvė-lLewiso> 3eriausia darbininkų 
se arba vietose jiems leidžia- aPsaW> ir jas žmoniš- 
ma arba neleidžiama pasirody- kesnes palaiko ne kompanijų

^'Įti. Remiantis šiais nuostatais!j dalinimas! pelnais su darbinin- 
Idėtijoj kilo saužudysčių'banga ateinanti šeštadienį Vokietijos,kais; bet unijos. Neva dalim- 
kietijoj kuo saužudysčių banga uždraugta buti gatvg.'masi pelnais,

eių vyriausybė išleido prieš žy- se p“’v."8!.u”,‘la8 vi“alluas’„nc!> tikuoiamas darbininku aivoms p.hinat dirba viX.n lai, ‘aa šeštadienis yra paskelbtas tlkU0J“mas da^>ninkų algoms
dėl naujų įsakymų, kuriuos na-

dus. Rabinai dirba viršlaikį lai
dodami saužudžius. Tačiau ra
binams ir įstaigoms, kurių ži
nioj yra saužudysčių įvykiai, 
uždrausta skelbti, kiek žydų iš 
tikrųjų nusižudė.

Jėzuitai uždarys mo 
kyklą Austrijoj

Lewis nurodė, 
se per aštuonias valandas, nes'Praeity dažniausia buvo prak-

vokiečių solidarumo diena”.

Vokietijos lėktuvas 
padarė rekordą

TOKIO, Japonija, lapkr. 30.
Vokiečių lėktuvas Condor 

nusileido Tachikawa aikštėje
VIENA, Austrija, lapkr. 30. trečiadienio vakare. Kelionę at- 

—■ Jėzuitai uždarys katalikų liko į truputį mažiau nei dvi 
seminariją Innsbrucke, Semina- dienas. Iki Sioi kelionė lektu- 
riją perkels į Šveicariją, gi se- vais tarp Berlyno jr Japoni- 
minarijos pastatus nacių vy-’jos trukdavo šešias dienas, 
riausybe paims valstybės rei- Reiškia, Condor padarė greitu-
kalama,

Italijos atstovų bu
tas nubalsavo lik-

viduotis

sumažinti.
Tokią pat nuomonę šiuo 

klausimu pareiškė ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Wm. Green.

Thomas Mooney vėl 
apeliavo į teismą

VVASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 29. — Thomas Mooney 
advokatai antradienį vėl pada
vė Jungt. Valstijų Vyriausia
jam teismui apeliaciją, kuri

Ispanai “LiLetukio” 
tanklaivį paleido

KAUNAS — “Lietūkis” iš
nuomavo vieną norvegų tank
laivį “Me*co” naftos produk
tams iš Kaukazo parvežti. Spa
lių J.9-20 d. tas tanklaivis tu
rėjo buti Klaipėdoj, tačiau 
Klaipėdoj jo nesulaukus ir 
apie jį neturint jokių žinių, 
pradėta jo ieškoti.* Vakar lai
vas atsiliepė telegrama, iš ku
rios galima suprasti, kad Is
panijos vandenyse tas tank
laivis buvo sulaikytas. Dar 
neaišku, kuri Ispanijos ka
riaujančių pusių tanklaivį bu
vo sulaikiusi ir kiek laiko jis 
išbuvo sulaikytas. Manoma, 
kad tanklaivis buvo sulaiky
tas apie savaitę laiko.

Audros apgadina laivus

ROMA, Italija, lapkr. 30. — 
78 metų senumo Italijos atsto
vų butas trečiadienį susirinko 
paskutinį kartą. Atstovai iš
klausė pranešimą, ką Mussoli- 
nio vyriausybė yra nuveikusi, 
užgyrė kabineto įsakymus at
kreiptus prieš žydus ir nubal
savo likviduoti atstovų buto ek-' 
zistavimą.

Nauji atstovų rūmai susi
rinks kovo 23 dieną 1939 m. 
Tačiau rinkimai į juos bus jau 
atlikti kitokia tvarka, negu į 
senuosius. Jie susidės iš fašistų 
partijos atstovų ir iš gildijų, 
kuriose darbininkai, profesiona
lai ir pramonė yra organizuo
ti.

Pripažino vokietę 
kaltą šnipinėjimu
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

30. — Federali jury pripažino, 
kad vokietė mergina, Johanna ’ 
Hofmann, ir Otto Hermann 
Voss, vokietis mekanikas, yra1 
kalti dėl sąmokslo vogti Jungt. | 
Valstijų paslaptis ir parduoti 
jas Vokietijai, t

Jiems gręsia bausmė kalėti

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis Klaipėdos pajūryje siau
čia smarkokos audros, nuo ku
rių nemaža nukenčia laivai. 
Taip, atsirišdamas nuo kranti
nės, apsidaužė musų laivas 
“Šiauliai”, kuriam gerokai 
įlenktas šonas. Įlenktoje vieto
je pradėjo sunktis vanduo. Lai
vas išplaukė į Liepojos dokus 
remontui.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO
ORTELŲ.

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

mo rekordą. prašo Mooney bylą peržiūrėti, iki 20 metų.
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SUVALKIJOS SOSTINĖ GROŽĖJA IR 
TVARKOSI

MARIJAMPOLĖS MIESTO 
BURMISTRAS APIE AK-

TUALIUS MIESTO
REIKALUS

Marijampolės m., burmistras 
J. Maurukas painformavo mu
sų bendradarbį apie 
sius miesto reikalus.

aktuaHuo-

kąi Mari- 
nugriauti 

ii-

Jau keletas metų, 
jampolėje norima 
gramozdiškus pastatus 
guosius “kromus”, nepaprastai 
daginančių miesto centro vaiz
dą, ir jų vietoje pastatyti puoš
nų miestui paminklą. Tik visa 
bėda — pastatai priklauso ke
liolikai žydų prekybininkų, tu
rinčių juose patalpas parduotu
vėms. Tie prekybininkai į šitą 
klausimą žiuri, kaip į pasikė
sinimą prieš jų nuosavybes ir 
už savo teisių perleidimą mie
sto s-bei reikalauja atitinkamos 
kompensacijos, visai nesiskai
tydami su reikalaujamų sumų 
didumu. Per tą keletą metų s- 
bė tarėsi su prekybininkais, 
ieškodama kokių nors kompro
misų, ir jau šiemet susitarė pa
rūpinsią keletui prekybininkų 
parduotuvėms patalpas, tam 
tikslui Salamonienės sklype 
Laisvės g. pastatydama par
duotuvėms namus, o kitiems 
išmokėsianti pinigais.

su įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE

Kaina 25 Centai.

^CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7„50

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI
ir.1. ■ ■■ i .J.............Į,

--------------------------------- ........ ............ ...»........................................................ 

mauto ir nauju mašinų, kurios 
kaštuoja didelius pinigus, an
tra, Puskelniai miestui duos 

■eleįtros energijos tiek, kįek 
miestui reikalinga, ir s be tik 
už tą epęrgiją ipokes pinigus; 
tuo tarpu dabar miesto elek
tros stotis pagąjnina daugiau 
energijos, negu miestas reika- 

"Ringas, kas ryškiai pastebimą 
to daugiausia 7000 Lt, išpirki- naktimis> kai mašinos dirba, o
Šito gramozdiško pastato, ver

mas miestui kaštuotų apie 
G9,00Q U.

Tačiau paskutiniu metu, kai išeiną, kąd kiekvieno suvarto
jau ne tik miesto visuomenė, j to elektros^ energijos kw kąiąą 
bet ir s-bė tikėjosi, jog šitas m- s bei išeina ne 12 et., bet 
klausimas galutiniai sutvarkytaPie 29 et. ir daugiau, ko da- 

vidaus reikalų ministeris Lar jau tikrai nebus.

mieste spinksi tik kelios lem
putės. Visa tai imant dėmesin*

tas, 
nesutiko su tokiom didelėm iš-( 
laidom, susijusiom su pastato mieste dar nesumatus ir tai 

ilgųjų kromų”,^^^ dviejų priežasčių. Visų pir- 
Marijąmpolėje šiuo metu 

žymiai pigesnė elektros ener
gija, negu kituos miestuos. An
tra, išpirkdąmi iš ako. b-'vės 
“Elektrolit” vampyrišką mies
tui sutarti, m. s bė pasidarė 
apie 280,000 Lt skolų, kurias 
dabar reikią išlyginti.

Viešiesiems darbams padary
tas 1938 m. planas numato apie 
200,000 Lt, kurie bus sunau
doti kąpalizacijąi ir įpiestp gat
vėms tvarkyti, bei akmenims 
tašyti ir kt. Viešieji darbai 
busią pradėti žiemą, kai tik at
siras būtinos pagalbos reika
lingų bedarbių. Manoma, kad

Vis tik s-bė elektros tarifo

nugriovimu, ir 
klausimas vėl pakibo nepaju - 
dėdamas, kaip anksčiau. i 

Šiomis dienomis jau laukia
ma, kad pradės veikti Puskel- 
nių hidro-elektrinė stotis, kuri 
apšviesianti miestą, pagal su
tartį, šita stotis turėjo pradėti 
veikti jau lapkričio 1 d., ta
čiau skubi statyba leido tikė
tis, jog stotis veiks žymiai t 
anksčiau. Visas tas viltis iš
blaškė Čekoslovakijos tragedi
ją ir konfliktai Vid. Europoj. 
Br. Andziuliai šitai stočiai ma
šinas užpirko Štorek firmoj Če
koslovakijoj, iš kur iki šiol dar 
negautas generatorius, kuris
buvo išsiųstas iš Brno rugsė- darbai truks ištisą vasarą ir 
jo 20 d. Pasirodo, kad vienos 
ekspliozijos pasienio muitinėj, 
Čekoslovakijoj metu gazodege- 
neratorius buvo išmestas iš va
gono 
niai 
mai, 
n i us 
tatai __ .------ ,__ ------------
trukdys ištesėti sutarties su s- 

į be: miesto elektros stoty j yra 
atliekamas generatorius, kuris 
tinka naująjai stočiai, ir mie
sto s be tą generatorių pasko
lins Br. Andziuliams.

laukuos ir tik dar nese- 
surastas ii’ grąžintas fir- 
kuri jį pristatys į Puskel- 
kiek pavėluotai. Vis tik 
Br. Andziuliams nesu-

fuskelniai elektros energiją 
miestui tieks po 15 centų 

kw.
Miestas savo stoty pasiga

mina elektros energijos po 12 
et. kw. Vis tik miestas iš ši
to “silpno punkto” nuostolio 
neturės: visų pirma, miesto 
elektros stotis, jei ji veiktų 
toliau, reikalinga didesnio re-

T —*

GERA PRIEŽASTIS 
' * I JŪSŲ > 

UŽKIETĖJIMUI!
KĮąda pajaučiate ką norš nege
rai, tai pirmas dalykas yra suras
ti priežastį. Jei turit vidurių už- 
kįętėjįmą, tai nesįterlenkit su bė
dos vaistais. Surąškit kas yra 
priežastimi!

Proga paprasta. Jei jus valgot 
tąį ką daugelis daro: mčęą, duo
ną, bulves, tai galimas daiktas, 
kad jus negaunate gana “rupu
mo.” Bet “rupumas” dar nereiš
kia maisto krūvą. Tai yra tą 
ipaisto rųšis, kuri paĮieka kūne 
nesuvartota, minkštoje ‘trupioje” 
masėje žarnose ir padeda vidu
riams išsivalyti.

Jei taip tai atėjo jūsų eilė pus
ryčiams išvalgyti po lėkštę gruz
džių, traškančių Kellogg’s All- 
Bran javinių. Jis turi reikalauja
mo “rupumo,” plūs didį žarnų 
toniką, vitaminus BĮ.

Valgykit All-Bran kasdien, ger
kit gana vandens ir tėmykit ar 
neprašvis senasis pasaulis. Daro
mas Kellogg in Battle Creek.

deda pareigą rūpintis tuksian
čiu vežimų daužomu gatvių 
grindimu, valyti nuo iš kaimų 
atvežtp purvo gatves, aprūpin
ai bedarbiais po kampanijų li
kusius darbininkus ir daug kt., 

i kas miestui kaštuoja dešimtis 
tūkstančių; tuo tarpu cukraus 
fabrikas mokesčius moka vals
čiaus s-bei. Vis dėlto tikimasi, 
kad šitas klausimas jau grei
tai bus išspręstas miesto nau
dai, tik laukiama tuo reikalu 
atitinkamų instancijų pasisaky
mo. Prijungus cukraus fabriką 
prie miesto, Marijampolės m. 
s-hę gautų kasmet apie 50,000 
Lt mokesčių.

Vienas dalykas tikrai yra 
džiuginąs, tai skolų mažėjimas. 
Prieš kelerius metus m. s-bū 
buvo įsiskolinus apie 400,000 
Lt. Ta suma pamažu mažėjo, 
ir nors elektros stoties išpir
kimas iš “EĮektrolit” atnešė 
naują 280,000 Lt skolą, tačiau 
1939 m. sausio 1 d. Marijam
polės m. s-bės skolos jau ne
bus didesnes, kaip 350,000 Lt, 
į šią sumą įskaitant ir skolą 
“Elektrolit”. “L. ž. ’

Policijos sekamas kon
trabandininkas visą kon 
trobandą sumetė j upę

Šiomis

Ofise TeJL Yards 6921

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.___
TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginla 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

MARIJAMPOLE. ------- ( FC«S«»* ouvcnv*.
dienomis policija gavo žinių, buvd
kad įtariamas kontrobandoje 
Be’vziukas Jonas turi parsiga
benęs iš užsienio daug žiebtu
vėlių ir kt. prekių, kurias ren
giasi nešti kaiman. Policija 
pradėjo sekli Bevziuko namus 
Šešupės g., iš kurių vakare iš
ėjo Visko Richardas ir Ber
žiukas Jonas, nešini pilnu port
feliu. Pajutę sekami, jie leido
si bėgti nuo policininko, o 
portfelį įmetė į Šešupę. Tik po 
poros dienų policijai pavyko 
išžvejoti portfelį, kuriame ra
sta daugiau negu 100 žiebtu-Į 
vėlių ir 120 maišelių žiebiamos 
medžiagos. Virbalio muitinė vi
sa tai įkainavo apie 1300 Lt. 
Abiem kontrobandininkams ke
liama byla.

2-4

nių komplektų pradžios moky
klas, o kitas praplėtė, atremon
tavo. Vis tik šiandien mieste 
jaučiamas didelis’ mokykloms 
pastatų trukumas, ypač mie
sto centre ir Tarpučiuos. Be 
to, .•
Marijampolei reikalinga pigių

jų butų kQlo$ja,
kuriai vieta numanytą prie Da
riaus ir Girėno g. tęsinio. Ta
čiau m. s-bė yra ekonomiškai 
per silpna tokiai; statybai ir tu
ri bent laikinai iiuo jos atsisa
kyti.

Jau seniai ni. s-bę veda de
rybas su apskr. s-be į savo ri
bas paimli cukraus fabriką, ku
ris iki šiol priklauso, valsčiui, goninę, Aušinskiui koja ampu- 
Cukraus fabrikas miestui už- luotą.

7

Bekuliant nutraukė 
koją

d.

ADVOKATAI
Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYD YTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON 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 Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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.
' TELŠIAI. — Spalių 21 

apie 20 vai. kuliant javus ž 
renų valse., Pupžibių km., pas 
ūkininką, darbininkui Aušin- 
skiui Pranui 28 m. amž. buvo 
sutriuškinta aukščiau kelio ko 
ja. Atvežtas į Telšių apskr. Ii-

jau kitąmet daug kur miesto 
veidas žymiai pasikeis.

Kitąmet jau bus kuone 
baigta kanalizacija,

kuri bus vedama Vytauto g. 
iki merg. gimnazijos, Kęstu
čio, Vasario 16 d. ir kt. gat
vėse bei Basanavičiaus aikštė
je. Vandentiekio klausimas tuo 
tarpu lieka atviras, nors jau 
paruošiamieji darbai baigiami.

Kalbant apie bedarbius, vi
sai nenoriai prisimena cukraus 
fabrikas. šitas fabrikas į Ma
rijampolę sutraukė, iš kaimų ir 
miestelių daug darbininkų, ku
rie kasmet rdifba ?$^4’^m.en., 
o likusį laiką slampinėja bę 
darbo. Vasarą dar pusė bėdęs: 
yra darbų prie statybų ir kt. 
Tačiau žiemą visi tie bedarbiai 
gula m. s-bę ir rimtai paaš
trina skaudų nedarbo klausi
mą.
Marijampolėje kasmet būna 
registruota apie 700—800 

bedarbių,
kurių 80% — cukraus fabriko 
sezoniniai darbininkai, iš kurių 
apie 60% prieš 4—5 metus dar 
gyveno kaimuos. Vis dėlto me
tai iš metų m. s-bė yra tvir
tesnė šitą problemą spręsti, ir 
jau šiemet tikimasi, jog nedar
bo klausimas bus žymiai leng
vesnis, pegu pernai.

šiuo metu m. s-bė šelpia apie 
130 vargingųjų šeimų, žiemos 
metu šelpiamų šeimų skaičius 
pašoka net iki 500 ir dar dau
giau. šitam darbe m. s-bei ne
paprastai padeda žiemos pagal 
bos komitetas, šiemet tas ko
mitetas neturtėliams išdalino 
apie 3460 Lt pinigais, apie 1500 
Lt produktais, apie 3100 Lt 
drabužiais ir kt. Visa tai žie
mos pagalbos komitetas surin
ko įvairiose rinkliavose. M. s- 
hė tik tvarko šelpimo darbą, 
gyvai prisidėdama prie jo tam 
tikslui sąmatoj asignuojamais 
pinigais.

Medicinos pagalba varguo
menei taip sutvarkyta, kad ji 
visiems prieinama. M. s- be tu
ri savo gydytoją, kuris įparei
gotas teikti varguomenei viso
keriopą gydymo pagalbą na
muose, kabinete. Sunkiau ser
gantiems ligoniams visuomet 
yra vieta apskr. ligoninėj. Gim
dyvėms moterims patarnauja 
visa eilė akušerių, kurioms ap
moka už darbą m. s-be.

šiuo metų mieste jau beveik 
užbaigta s-bės vedama ir mie
sto reikalams skirta statyba. 
Statybos atžvilgiu sekantieji 
metai busią nepaprastai liesi, 
nors miestui dar daug trūksta 
viešųjų pastatų. Per kelerius 
metus m. s-bė pastatė dvi 8-

uz-

. *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA ^^MBULANCE , 

-jJDIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

I' —-x ' -g •_ • koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.),—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
■H
___ L_

ae

Laidotuvių Direktoriai

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Tartis 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

ę-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. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 Sd. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

AKIU SPECIALISTAI 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.

te

Yards 1139
Yards 1138

1410 South 49th Court

TURIME

NARIAI

Cicero

Yards 0782

4704 So. \Vestern A ve. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 49083307 Lituanica Avenue

3319 Lituąmęa Avenue

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

4348 S. Califomia Avenue Phone Lafayette 3572

Cicero Phone Cicero 2109

I, J. ZOLP
1646 West 46th Street
U"'

YARDS 1419

JŪSŲ KALĖDŲ

NAUJIENOSE

O 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.

Ambulance
Chicagos

Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

Patarnavi
mas Dieną

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS

NES VISI JIE
SKAITO 
NAUJIENAS

2314 West 23rd PĮace
SKYRIUS: 4?-44 East 108th Street

AŲBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS

6834 So, \Ves.tern Ąye.
ANTHONY B. PETKUS

Phone Grovehill 0142

J. LIULEVĮČIUS

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street t . •

Phone Yards 0781

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėlioipis pagal sutarti.
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K>u Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 633U 
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 seredornis ir subatomis

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
?. Draug* jos Nariai

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredornis ir nedėl. pagal sutartį 
Res. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonam RojHjhli* TJtfiP

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: ž—4 popiet ir 7—4 
vakaro,, trečiadieniais ir sekmadię 

. niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 61U

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan St

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, HJL 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 19 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2889

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 vaL Ned. nuo 10 iki 11

Res. Telephone PLAZA 14H
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Clevelando ir Ohio Žinios
1

Padėkos diena. — Advokatai piktinasi nacių žvėriškais 
darbais. — Stambus užsakymai. — Vos neįvyko su
sirėmimas tarp policijos ir federalės valdžios agentų. 
— Kun. Karužiškis pasilieka. — Namų savininkams 
bandys užkrauti didesnius mokesčius. — Linksmas 
bankietas. — Bazaras. — Atvyksta Pirmyn choras 
koncertuoti.

T

k

Gyvendami •/ 

susiduriame su 
gomis. Dažnai

šiemet, kaip ir kitais metais, i 
visi Amerikos gyventojai sten-1 
gosi kaip galima tinkamiau tai 
šventei prisiruošti. Kurie išgalė
jo, prisipirko paukštienos, kad 
galėtų patys pasivaišinti ir ki-l 
t us pavaišinti. Nors šiais metais Į

kyklos ir šiaip kai kurios įstai
gos šventė net kelias dienas. 
Mokiniams ir tarnautojams tai

Lapkričio 24 buvo dėkos die-
• na. Kiekvienais metais paskuti

nis lapkričio ketvirtadienis yra 
švenčiamas. Tai Amerikos tau
tinė šventė. Tos šventės reikš
mė yra žinoma visiems, kas tik nemalonumų, visokių vargų pa- 
laikraščius skaito. įkelti, kol įstengiame kokį dar

belį susigriebti ir pragyvenimų 
j pasidaryti. Kapitalas mus visus 
i pusėtinai spaudžia. Bet vis dėl
to, dėkos dienų švęsdami, mes 
galime už daugelį dalykų būti 
dėkingi, šiaip ar taip, o Ame

rikoje mes galime laisvai kal- 
įbėti, laisvai rašyti ir laisvai or- 

. , . .. . iganizuotis kovai su savo išnau-bo slegiami, bet ir jie stengėsi , . ._ dotojais. Ir jeigu-mes vis dar dėkos dienų gardžiau pasival-Į ... . . , .. . . .1 . nepajėgiame savo būvi pagerin-gyt ir. linksmiau praleisti. Mo- .. . , , r ...- _ . ...... . i ti, tai daugeliu atžvilgių mes e-
same palys kalti. Kalti dėl to, 
kad nemokame, nesugebame 
vieningai veikti. Vadinasi, mes 
turime puikių progų, tik nemo
kame jomis pasinaudoti. Tiks
liau sakant, dėl vienybės tru
kumo tarpusavyje nesusikalba
me.

Kai pasižiūrime į tai, kas da
bar dedasi pasaulyje, tai mes 
tikrai galime būti dėkingi. Ma
niakai diktatoriai, kurie Euro
pos žmones baigia vergais pa
versti, mus nespaudžia. Nepa
skelbti karai čia taip pat nėra 
žinomi. Niekas čia netiko sveti-

teisės

Gavome
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės

filosofijos šviesoje—V. Stanke
vičius.

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

slova.
Žodis žmonėms—broliams — Levas 

Tolstojus.
Tortas—V. Krėvė.
Taika ar Karas?—Zg. Belevičius.
Gulbės Daina—D. Pumputis- 
Ponuliaris Mokslas.
Apžvalga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI. 
Galima gauti 

NAUJIENOSE,
1739 SO. HALSTED ST.

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

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 1 vai. 

po pietų.

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 šeimų.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks. ' /
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $.............. už ‘‘NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas _________________ ____ __ ________________
Numeris ir gatvė_______________________________
Miestas ir valstija ----- .------------- _ -- -------------------

Chicagoje \ab\aw

CM B

— ........ į ■ I ■

suteikė progos saviškius aplan-

Amerikoje mes 
sunkiomis sųly- 
turime visokių 

padarė Hitleris su Čekoslovaki
ja.

Taip, nors musų gyvenimas, 
kaip sakoma, nėra pyragai, bet 
vis dėlto mes galime būti dėkin
gi, kad esame čia Amerikoje, 
kur dar tebesiskaitoma su tei
sėtumu ir žmoniškumu.

Dėkos diena turėtų būti reik
šminga mums visiems. Pasau
lio įvykių plotinėje ji pradeda 
įgyli naujų reikšmę, naujų pra
smę, kuri yra susijusi su žmo
nijos laisve.

Clevelando advokatų draugi
ja kviečia visos apskrities ad
vokatus, kad surengtų protesto 
mitingų prieš žvėriškus Vokie
tijos nacių darbus, kurie pasi
reiškė žydų mušimu ir jų tur
to naikinimu.

Pravartu čia pažymėti ir tai, 
kad miesto taryba 
griežtai pasisakė prieš 
mus nacių žiaurumus.

Žmoniškumo jausmas 
amerikiečius protestuoti 
sužvėrėjusių nacių darbus.

taip pat
kalba-

verčia 
prieš

Austin kompanijos preziden
tas paskelbė, kad jo vadovuu-

CLEVELANDE.—Andy Nor-- 
butas, gabus “Pirmyn” Choro 
narys — akordeonistas, kuris 
kartu su “Pirmyn” Choru kon
certuos Clevelande. šį sekma
dienį, Lietuvių Svetainėj, Cho
ras vyksta Clevelandan iš Chi- 
cagos su 55 dainininkų buriu, 
kuriame bus ir visi žymesni 
“Pirmyn” solistai.

jama įmonė gavo labai stam 
bių užsakymų. Kai 
sakymų vertė siekia 
ar kelias dešimtis 
dolerių. ‘

keliolikų

Glevelando priemiestyje Par
moję federalės valdžios agentai 
suėjo į vienų apleistų namų ieš
koti butlegerių. Vietos policija, 
pastebėjusi negyvenamame na
me šviesas, apsupo jį. Mat, Ji 
manė, kad ten plėšikai slepiasi. 
Vos tik per plaukų neįvyko su
sišaudymas. Pagaliau visas rei
kalas išsiaiškino ir nelaimės li- 
J<o išvengta.

klebonui 
surengtos 
išleistuvės 
tos, nes 
kur kun. 
lianias.

savaitę rašiau, kad 
A. Karužiškiui buvo 
išleistuvės, ir kad tos 
iš dalies buvo keis- 

nesiteikta 
Karuziškis

paskelbti, 
yra iške

kad kun.Dabar eina kalbos, 
Karuziškis pasilieka Clevelande 
ir toliau. Kaip ilgai, to niekas 
nežino. Tačiau parapijonys pa
geidauja, kad jis niekur nebū
tų keliamas ir pasiliktų klebo
nauti.

Moterų Piliečių Klubas buvo 
surengęs šaunų bankietų su šo
kiais Prekybos buto svečių 
kambaryje. Publikos buvo ne
daug, bet kas atvyko, tai labai 
smagiai laikų praleido.

šv. Jurgio parapijos bazaras 
jau pasibaigė. Jis truko kelias 
dienas. Kiek patyriau iš komi
teto narių, tai bazaras davė pu
sėtinai pelno.

Šį sekmadienį, gruodžio 4 d., 
pas mus atvyksta koncertuoti 
Chicagos Pirmyn Choras. Kon
certas yra rengiamas Lietuvių 
salėje. Pirmyniečiai rengiasi 

Clevelan- 
negirdėto- 

tai choras

šauniai palinksminti 
dų naujomis ir čia 
mis dainomis.

Kiek, teko girdėti,
yra padaręs labai didelę pažan
gų. Todėl visiems clevelandie- 
čiams tikrai bus įdomu to iš
garsėjusio choro koncertų iš
girsti. Koncertas prasidės 5:30 
vai. vakaro. —Jonas Jarus

JUOKAI
Moralinis pasitenkinimas

— Jonai, kasmet tavo žmo
na išvažiuoja vasaroti, o tu 
niekad. Negi jau tu taip ir 
pasiduodi.

— Klysti, Kazy, šį kartų aš 
jai sutikimo nebedaviau.

— Bet juk ji jau išvažiuos.
— Taip, bet be mano suti

kimo.

Nesusipratimas
— Aš įsitaisiau galanterijos 

krautuvę ir beveik visus pini
gus į šilkines kojines sudėjau.

— Na ir kvailas tu, įdėtum 
pinigus į bankų, tai nors nuo
šimčius gautum.

NAUJIENOS, Chicago. lM

Galvos Skaudėjimas?
Jis Gali Paeiti Nuo 

Vidurių Užkietėjimo!
Ne kiekvienas galvos skaudėjimas 

paeina nuo vidurių užkietėjimo ~ 
bet daugelis taip! Jei jūsų liežuvis 
apvilktas, jei jūsų viduriai netvarkoj, 
jei jaučiatės blogai ;— kokiame sto
vyje randasi jūsų viduriai?

Tūkstančiai susilaukia tikro pa
lengvinimo nuo galvos skaudėjimo, 
paeinančio nuo vidurių užkietėjimo 
paimdami Ex-Lax, kuris turi gardaus 
šokolado skoni. Išbandykit Ex-Lax 
ir patys, kada busit sekanti kartą
panašiai varginami!

Daugiau kaip Š0 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių Jiuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERĖSNĮ SKO
NI, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

............................................................................... ............................................... ' .

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! ĮsidemSkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

10 pas

ĮVAIRIOS žinios
Prasidėjo Waterbury 
politikierių teismas

WATERBURY, Conn., lap
kričio 29. — Antradienį prasi-- 
dėjo nagrinėjimas bylos iškel
tos Waterbury merui Krank 
Hayes ir kitiems politikieriams 
kaltinamiems pasfrnojimu ap* 
gauti miestų ant $1,000,000.

* *"“* " * ■■■

Žemės drebėjimas 
Los Angeles 

mieste
Švediją.

Visa CHlCAGASaka

rtputetisn.

ILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
D B¥ OU,R GOVERNMENT

į r EVERY W0MAN 
XIKN0W REUES 0N
E^LISTERINE 
k FOR 
UJ) DANDRUFF

Scmepricetoday 
as 48 years ado
25 ounces '”254 
Manufactured by baltina powdtr 
•pacialiit* who malta noihtnf būt 
baltina oowdtr—undar tuparviiitm

LOS ANGELES, fcCal., lapkr 
29. — Du žemės kįrčiai antra
dienį priešpiet sukrute Los An
geles miestų, žalos nepadarė/

1 ’’ 1 —i-- -

Remkite tuos, kurie 
e-arsinasi

: “NAIT.TTENOSK”

' i *wc8 yra teromas
’T “SWV^” . a"S’_ es teVkia

saldos w ^a^s k

pagarba.
u _ tars yra *

' m a kas B^us.
putoes me-

Uad pagaminai toki a H- ^Siausto \a\psta> tp-

Kviečiame atisakyti 

mėgiamai alus.
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sietuvos Naujienos
Nubausti grasinto jai

UKMERGĖ.UKMERGĖ. — Ukmergėje 
amerikoniškas pinigų išvilioji- 
mo būdas padedant nurodytoj 
vietoj pinigus, grųsinant nete
sėjimo atveju nužudyti, jau 
praktikuojamas kelinta kartų, 
bet, deja, grųsintojai būna vi
sada sugauti.

štai ir š. m. spalių mėn., 24 
d. Ukmergėje posėdžiaujanti 
Kauno apygardos teismo bau
džiamoji sesija už tokį grasi- 
niriių nubaudė po V/2 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo jaunuo
lius A. Lomonosovų ir Blochų.

Jie šių metų pavasarį buvo 
parašę laiškų Nemenčikui, kad 
šis nurodytoj vietoj padėtų 
1000 litų, o priešingu atveju, 
bus nužudyta duktė. Tačiau 
Nemenčikas to grųsinimo nepa
būgo, o pranešė policijai, ku
ri grųsinlojus išaiškino.

Vilniatis Krašte Nelei
džia vaidinimų

VILNIUS. — Vilniaus lietu
vių meno ir literatūros d-ja 
norėjo spalių 10 d. Vilniuje ir 
spalių 15 d. Valkininke (Vil
niaus—Trakų apskr.) suvai
dinti šiurlionies “Pinigėlius”. 
Storastija neleido. Lenkų spau
doje po poros dienų pasirodė 
žinutė apie tai, storastijos gi 
neigiamas atsakymas argu
mentuojama šiais žodžiais: “Ne
valia vaidinti tendencingus lie
tuviškus veikalus”. “Pinigėliai” 
Vilniuje ir provincijoje buvo 
vaidinami nuo 1920 m.

TarnNe^Y11^’ .^Tle^as Susisiekimas
Kelionė prasideda^ir baigS*§P!d°S’ Pef Gothenburgą

NM0 švfekyuį« 
j^-^osjęę.eiv^ Lietuv, 

kalėdinė ekskursita~7~T7~j—— 
„ , įplauks u New YLI-’ETt,vA Išplaukimai 1939 m.: SauTio H •

__ ____ _ ir Kovo 18 ’ Vasari« 18,

*?*r«**~—“scuęą, arba

CHICAGO. ILL.
7g*No- michigan avT

Lenkai džiaugiasi Lie
tuvos kooperatinėm 

įstaigom
KAUNAS. — Spalių 25 d. 

Varšuvos kooperatyvų salėje 
vietines žemės Ūkio Akademi
jos profesorius Dr. B. Deder- 
ko skaitė paskaitų apie Lietu
vos kooperatyvų ir visuomeni
nių ūkio bendrovių veikimą. 
Paskaitos pasiklausyti buvo su
sirinkę nemaža lenkų koopera
tininkų, ekonomistų ir ž. U. 
Akademijos mokslo personalo 
narių.

Prof. Dederko, lenkų kultū
ros fondo remiamas, pereitų va
sarų lankėsi Lietuvoje susipa
žinti su vietos kooperatyvų ir 
visuomeninio pobūdžio ūkio 
bendrovių darbu. Prof. Deder
ko nuomone, Lietūkio, Maisto 
ir Pienocentro organizacijos 
esančios pavyzdys, kaip reikia 
kelti krašto ūkio ir ūkininkų 
medžiaginė gerovė, šių organi
zacijų darbo srityje Vakarų 
Europa jau niekuo Lietuvos 
negali aplenkti. Jos esančios 
tvirčiausias Lietuvos ūkio ram
stis. Lietuvos ūkio produktai 
aukštai vertinami tarptautinėse 
rinkose ir kraštui duoda gra
žių pajamų. Nors profesorius 
Dederko buvo nuvykęs j Lie- 
tuvų susipažinti pirmiausia su 
lietuvių ūkio organizacijomis, 
bet jam ten buvo parodyta ir 
lenkų ūkio organizacijų, kurios 
naudojasi visomis teisėmis, ku
rias turi panašios lietuvių or
ganizacijos.

j
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DUODAME
pinigus:

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

Krieipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvą iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.
Atdara kas dienų nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus no 
dėldienius.

ikė only one level tei- 
spoonful to a cup of cifted 

flour for most recipet.

Clinics prooe Liiterlne Antiseptlc 
reaches and kilis dandruff germ
There is no oaslor, more delightful, or 

effective way of keening dandruff under 
control than wlth Llsterine Antiseptlc, 
famous for more than 25 yoars as a mouth 
wash and gargle. Just rub it in and foliow 
with prolonged massage.

Llsterine Antiseptlc gets rid of dandruff 
because it kilis the gorm that causos dan
druff— the ąueer Uttle bottle-shaped bac- 
torla (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the hair and covers the scalp.

Dou’t waste time wlth remedtes that 
merely r.ttack symptoms. Ūse Llsterine 
Antiseptlc, the proved treatment that gets 
at the cause. The only treatment we know 
of that Is backed by ten years of rcsoarch • 
and a cllnical record of suocess in the 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Oo., Si. Louis, Mo.

■.ISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

DANDRUFF
•V
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gu generalinis streikas ir butų pasisekęs, tai kas juo bu
tų buvę pasiekta? Daladier kabineto nuvertimas? Bet 
kas po to? Darbininkų atstovai parlamente daugumos 
neturi. Taigi be radikalų apsieiti vistiek nebūtų buvę ga
lima. Na, o prieš radikalų premjerų streikas buvo pa
skelbtas ! x

Komunistai, kurie anąmet atsisakė eiti valdžion, kai 
Blum’as juos kvietė, dabar karščiausia agitavo už strei
ką. Jie nenorėjo imti ant sfcvęs atsakomybes už valdžios 
darbus, bet jie nori valdžiai diktuoti. Taip, žinoma, yra 
lengviau “prieiti prie minių”, bet demokratiniam parla
mentarizmui tokia taktika iiegali būti sveika.

Turėdami apie 230 balsų parlamente, darbininkų at
stovai butų galėję sėkmingiau kovoti atstovų bute, negu 
gatvėje. Bet komunistų taktika parlamento vertę nupul- 
dė, ir Daladier pavartojo prieš organizuotus darbininkus 
valstybės jėgą.

Jeigu Francuzijos darbininkai nebūtų suskilę, jų at
stovai parlamente ir Generalinės Darbo Konfederacijos 
vadai nebūtų prie to prileido

Veltui duoną valgė
Vienas smūgis po kitam. — Naujas vafrdas Visuomenes 

darbo vadybai: “Veltui duoną valgė”. — Prof. I. Ta
mošaičio išsišokimas apie lietuvių tautos nesubrendi
mą. — Klaipėdoje karo stovis pftiiaikiittaš todėl, kad 
“vakarų valstybė prašė..* — Pasėkos. — Net jautres
ni tautininkai prisipažįsta, kad “veltui duoną valgė*”

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Jaunaturkiai ir toriai

Kai kas gali pamanyti, spręsdamas iš šio straįpshio 
antgalvio, kad čia bus kalba apie kokias nors svetimas 
šalis, nes “jaunaturkiai” (arba “jaunieji turkai”) buvo 
partija, kuri kovojo prieš Turkijos sultonų ir įsteigė tur
kų respubliką; o “toriais” yra vadinami Anglijos konser
vatoriai. Bet mes Čia kalbame apie Amerikos republiko- 
nus.

Republikonų partijoje taip pat, kaip ir demokratų, 
yra gana griežtas pasidalinimas į sroves. Pažangiuosius 
republikonus laikraščiai praminė “jaunaturkiais”, o kon
servatyvius republikonus — “toriais”.

Washingtone dabar yra suvažiavęs republikonų na- 
cionalis komitetas, kuris svarsto, koks turi būti partijos 
nusistatymas ateinantiems dvejiems metams kongrese, 
kad partija butų kaip galint geriau pasiruošusi preziden
to rinkimams 1940 m. Taigi dabar daugelis žmonių spe
kuliuoja, kuri republikonų srovė šiame nacionalio komi
teto suvažiavime paims viršų: pažangioji ar atžagarei- 
viškoji?

“Jaunaturkiams”, matyt, vadovauja New Yorko ko
miteto narys, Kenneth Simpson. Jo pastangomis buvo 
išstatytas kandidatu į gubernatorius prokuroras Dewey, 
kuris ką-tik nesumušė demokrato Lehmano. Su juo, sa
koma, einąs Stassen, iš Minnesotos; Ratner, iš Kansas, ir 
kai kurie kiti.

Bet prieš juos stoja dešinieji republikonai iš Penn- 
sylvanijos, Ohio, Michigano ir įvairių kitų valstijų. Jie 
yra pasiryžę kovoti prieš visą Roosevelto Naująją Daly
bą, kad kraštas butų sugrąžintas į tas vėžes, kuriomis 
jisai ėjo Hooverio laikais. Jų autoritetas šiandien yra 
sustiprintas tuo, kad tose valstijose, kuriose jie Vadovau
ja partijai, republikonai laimėjo rinkimus.

O republikonų partijos centralinė raštinė taip pat 
labiau remia konservatorius, negu pažangiuosius. Todėl 
“jaunaturkiams” vargiai pasiseks republikonų partijos 
vairą pasukti kairėn.

Generalinis streikas Francuzijoje

APŽVALGA-
,.W--------------- .. /i ■■■ ■

FRANCUZIJOS DARBININKAI vacijomis, kaip kokius herojus.
PASIPIKTINĘ KOMUNIS

TŲ TAKTIKA

Visuotinas streikas, kurį vakar paskelbė 24 valan
doms Francuzijos Generalinė Darbo Konfederacija, ma
tyt, nepasisekė transporte, viešojo aptarnavimo (public 
Utilities) įmonėse, koteliuose, restorUhdose ir lengvoje 
pramonėje. Darbas pavyko sustabdyti tiktai anglies ka
syklose, plieno ir geležies liejyklose ir statyboje. Taip 
daug-maž praneša telegramos iš Paryžiaus, nors pilnų 
žinių, rašant šiuos žodžius, dar nėra.

Tačiau, jeigu traukiniai ir busai ėjo, koteliuose ir 
restoranuose publikai buvo patarnaujama, gasas ir elek- 
trikos jėga nebuvo atkirstos, tai Paryžius vakar gavo į- 
spudį, kad streikas nepavyko. O Paryžius Francuzijoje 
reiškia daug daugiau, negu sostinės kitose šalyse.

Taigi Paryžiuje jaučiama* kad Generalinės Darbo 
Konfederacijos pasikėsinimas “tiesioginiu veikitnu” pri
versti premjerą Daladier atšaukti savo dekretus — nu
ėjo niękais. Todėl valdžios autoritetas šUstiprėjo, o dar
bininkų judėjimo autoritetas UUpuolėi

Šitą darbininkų pralaimėjimą dabar* žinottia, steng
sis kaip įmanydami išnaudoti stambieji kapitalistai, ku
rių simpatijos yra labai palinkusios į fašistų pusę. Jeigu 
Daladier jau iki šiol darė “taiką” su Mussoliniu ir Hit- 
riu, tai dabar jisai šita kryptim žengs dar sparčiau.

Apgailėtina padėtis.
Gali būt, kad Generalinė Darbo Konfederacija nega

lėjo išvengti streiko, kai valdžia savo drastiškais dekre
tais apie darbo valandas ir mokesčius ir nepasitarusi su 
kitų partijų veikėjais ir parlamento vadais, suerzino dar
bininkų mases. Premjeras Daladier, “pasižymėjęs” savo 
nuolaidumu Hitleriui Miunchene, tur būt, norėjo “atsi
griebti” namie, pasirodydamas “galingu” prieš darbinin
kus.

Bet vistiek yra labai gaila, kad FraAcUrijds dubi
ninkai davėsi įtraukti į tokią nepatogią strategišką po
ziciją, kurioje nebuvo geresnės išeities, kaip visuotinas 
streikas. Toks streikas yra revoliucinis žingsnis — o 
prieš ką jisai buvo atkreiptas? Prieš respublikos val
džią! \

Ir ta valdžia dargi turėjo darbininkų atstovų para
mą parlamente. Juk ji yra kilusi iš to garsiojo “liaudies 
fronto”, kurio sudarymu taip didžiavosi komunistai. Jei-

Prieš keletą metą Francuzi
jos komunistai sutiko likviduo
ti savo “raudonąją” uniją są
jungą ir atvesti tas unijas į 
Bendrąją Darbo Konfederaciją 
(Confederation General du Tra- 
vail). Tuo budu ’ profesiniame 
Francuzijos darbininką judėji
me, kurį bolševikai buvo su
skaldę 1921 m., įvyko taika. 
Konfederacija nuo to laiko žy
miai sustiprėjo ir dabar turi 
5,000,000 narių.
' Bet įėję į Darbo Konfedera
ciją, komunistai ėmė ją “gręžti 
iš vidaus”. Visokiais budais dis
kredituodami socialistus ir ki
lus vadovaujančius Federacijos 
veikėjus, jie stengėsi įsiskverb
ti į viršininką vietas su tikslu, 
galą gale, paimti Darbo Konfe
deraciją savo kontrolėm Fran
cuzijos spauda jau daug kartą 
skelbė, kad netrukus komunis
tą rankose bus visas organizuo
tas darbininką judėjimas Fran
cuzijoje. Tai buvo, žinoma, pa
čių komunistą skleidžiami gan
dai.

šiemet įvyko “jėgą išbandy
mas” Darbo Konfederacijoje. 
Buvo renkama slaptais balotais 
vykdomoji valdyba ir lapkričio 
18 d. Paryžiuje susirinko na- 
cionalis Konfederacijos komite
tas patikrinti rinkimą rezulta
tus. Pasirodė, kad į valdybą ne
praėjo ne vienas komunistas!

Konfederacijos darbuotojams 
taip įsipyko komunistą taktika, 
ją nuolatiniai šmeižtai ir intri
gos prieš kitaip manančius žmo
nes, kad jie atsisakė balsuoti už 
komunistą kandidatus.

Nacionaliame komitete ko
munistai, išgirdę rinkimą pasė
kas, pakėlė didelį triukšmą, 
taip kad pirmininkas Leon Joų- 
haux (Žu-o) turėjo uždaryti 
posėdį.

Ar buvo po to padarytas 
koks nors kompromisas, neži
nia. Bet balotais atliktus balsa
vimus kaipgi dabar pakeisi?

Organizuotame Francuzijos 
darbininką judėjime komunis
tai, matyt, Vistiek yra silpni, 
nors jie labai garsiai triukš
mauja ir, iš šalies žiuriht, gali 
atrodyti, kad jie galingi.

Korespondentas sako, kad tas 
Čekoslovakijos pardavimas nu
traukė maskas nuo Europos po
litikierių veidą.

“Iki pat Miuncheno tai
kos”, rašo Dcmaree Bcss, 
“Anglija ir Francuzija piešė 
savo kovą dėl galios Euro
poje, kaipo rungtynes tarpe 
demokratijos ir diktaturoš.

Čekoslova
kijos iškėlė šitą klausimą 
aikštėn. Čia buvo tikra demo
kratija, viėnintėlė tikra de
mokratija, tvirtai prigijusi 
Centralinėje Europoje. Kuo*

atsisakė kovoti dėl Čekoslo
vakijos, tai jos šitą savo nu
mylėtą demokratijos . obalsį 
išmetė lauk.”
Korespohdentas mano todėl, 

kad Amerika turi daugiau ne
siduoti mulkinama skambiais 
Europos politikierių žodžiais a- 
pie demokratiją ir kitus kilnius 
dalykus ir-laikytis nuo jų pur
vinos politikos ištolo. Miunche
nas, j d ijuomoiie, davė puikią 
lekcijų Amerikai, nes dabar e- 
są visiems aišku, kad Europos 
politika tai — jėgos politika, 
kurios tikslas yra ne kokie norš 
aukšti idealai, bet dominavimas 
Europos kontinente, kas Ame-

Nesiseka. O kaip nesiseka! būti, bet ne pati valdytis, tvar- 
Vienas skaudus smūgis po ki-r] 
tam, o svarbiausia, kad net 
prieš visuomenę nemokama pa
siaiškinti. Žinoma, butą galima 
labai skaniai pasijuokti, jei 
mums patiems toje aplinkumo
je netektą gyventi, jei visi tie 
nepasisekimai neliestą musą 
jendro gyvenimo, musą tautos 
likimo, musą krašto bendrą rei
kalą ir garbės. Kiekvienas mu
są tuos visus nepasisekimus 
vienaip, ar kitaip pergyvename 
ir kiekvienam musą jie sukelia 
daug rūpesčių.

Jau jąs žinote, kad Lietuvo
je pradėjo veikli nauja valsty
binė įstaiga vadinama — Visuo
menės darbo vadyba, arba kaip 
ją žmonės praminė — “Viešpa
ties Dievo valia”, o dabar jau 
vadinama — Veltui duoną val
gė.

Oficialus įstaigos pavadini
mas’ labai skambus ir lyg- lasai, 
pavadinimas daug žadąs.

Sakykite, kas iš musą nesu
tiktų, jei įsikurtų tokia rimta 
įstaiga, kaip bendram viso kra
što, visos tautos visuomenės 
darbui vadovauti?

Bet toji įstaiga iš karto užsi
mojo visus mokyti visai nepai
sant kilų noro, neatsižvelgiant 
į musų visuomenės norus, pa
geidavimus ir jos, tos visuome
nės nuomonių susikristalizavi- 
mo. Toji įstaiga, kaip ir kilos 
tos rųšies įstaigos, įsigijo mo
nopolines teises visos visuome
nės lupomis ne tik kalbėti, bet 
tai visuomenei ir savus nusista
tymus primesti, su jos norais, 
pažiūromis visai ne lik kad ne- 
siskaityti, bet net jos pažiūras

■ paneigti, pažeminti ir net įro- 
i dyti, kad toji visuomenė, ar net 
, pagaliau visa tauta nėra pri- 
i brendusi savo reikalus savisto- 
; viai tvarkyli. Atrodytų, kad 
• musų tauta lik valdoma gali

kytis.
Štai Lietuvoje ir visame Klai

pėdos krašte, kaip jau žinote, 
panaikintas karo stovis, tasai 
visuomeninio gyvenimo lyg ir 
juvęs slogutis, kuris, berods, 
jau paskutiniais metais ne tiek 
caro stovio buvo slegiamas, 
tiek kitais bendrais išleistais į- 
statymais stipriai visuomeninį 
gyvenimų suvaržė.

Taigi, toji visuomeninio dar
bo vadyba ryžosi paaiškinti, 
dėlko Lietuvoje buvo tasai ka
ro stovis panaikintas.

Šioji įstaiga ilgu privalomi 
straipsniu įrodinėjo dėlko ka
ro stovis panaikinamas, šilam 
įrodymui net pasikvietė viduri
niųjų amžių buvusių išminčių 
filosofines mintis... Tai įdomus 
straipsnis, kurį čia jums ištisai 
įdedu. Jei norite galėsite jį iš
tisai išspausdinti, kaipo tikrai 
kurjozinį ir jau dabar turintį

nume rytiniame dienraštyje, tai 
“Laike”. Vėliau, lai yra tą pa
čią dieną, susigriebta ir jisai 
jau neleista, ne tik kituose 
dienraščiuose pakartoti, bet net
jo ištraukas įdėti! Kitaip tarus,

jisai virto lyg cenzūros neleis- 
u... O dienraščio “Laiko” ta- v” 

sai numeris, kuriame tas straip
snis tilpo buvo graibstyte iš
graibstytas, kaipo kurjozinis 
dalykėlis. Tasai straipsnis žodis 
žodin užbaigtas šiaip:

—Vakarų kaimyhų prašomi, 
mes karo stovį panaikinome 
Klaipėdos krašte. Ryžomės jį 
panaikinti ir visoje Lietuvoje. 
Mėginsime, kaip politiškai su
brendę, gyventi be jo. Laikysi
me šiandien teisybė, ne lengvus 
politinius egzaminus...

Tai matote visuomeninio 
darbo vadyba, tai yra oficialio
ji valdžios įstaiga aiškiai ir ne
dviprasmiai pasisako, kad karo 
stovis panaikinamas vakarų 
kaimynui, tai yra Vokietijai 
prašant!

Ir tai norėta panaikinti tik 
Klaipėdos krašte, o likusioje 
Lietuvos dalyje panaikinti tik 
pasiryžta politiniams egzami
nams!

Reiškia, Klaipėdos kraštas y- 
ra pribrendęs gyventi be karo 
stovio, o likusioje Lietuvos da
lyje tik laikomi politiniai egza
minai !

Tai pagal tą įstaigą atrody
tų, kad lietuvių tauta nėra pri
brendusi laisvesniam režimui, 
ji nėra savaranki, ji nesugeba 
pati tvarkytis!

Kas gi sprendžia karo stovio 
panaikinimą Lietuvoje? t gi 
svetima valstybė, valstybė Hit
lerio vedama!

Jus nepatikėsite, ar galėjo 
panašiai rašyti Lietuvos vyriau
sybės įstaiga? Visa Lietuva ši

(Bus daugiau)

LIŪDNOS PASĖKOS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

EUROPA IR AMERIKA

Savaitraštyje “The Saturday 
Evening Post” vienas Ameri
kos korespondentas, Deinaree 
Bess, buvo Miunchene tuo lai
ku, kai Chamberlainas, Dala
dier, llitlerif? ir Miissolihi derė
josi dėl Čekoslovakijos kailio. 
Jisai sako, kad tai buvo ne ko
va tarpe diktatorių ir demokra
tijos atstovų, bet buvo “purvk 
nas“ pirkitrid-pardavimo aktas. 
ChambeHaihas ir Daladier, esą, 
“pasidavė bė kovos”, it- juodu 
patys paskui biiVo b'e galo nu
stebinti, kai žmonių minios 
Londone ir Paryžiuje pasitiko 
savo premjerus, grįžusius iš

Taip, jeigu Amerika užsida
rys duris iš fronto ir iš užpa
kalio ir sūdės namie, neiškišda- 
ma savo nosies lauk, tai jai 
bus nesvarbu, kas Europoje de
dasi. Bet ar ji galės, šitaip 
sidariusi, sėdėti?

KAS GI ČIA DABAR?

uz-

R. Mizara rašo:
“Spauda praneša, jog So

vietą Sąjungos ambasadorius 
Franci joj pareiškė Daladiero 
valdžiai, kad, jei ji bandy
sianti uždaryti Francuzijos 
Komunistą Partiją, tai Sovie
tai tatai laikysią nedraugišku

“Musų nuomone, Sovietų 
ambasadorius padarė laba, 
gerai, tokį pareiškimą Dala- 
dierui patiekdamas.”
Mums tą pranešimą spaudo

je teko matyli, bet mes neno
rėjome tikėli, kad sovietų am
basadorius galėjo tokį žingsii 
padaryti. Gal būt, sakome, čia 
bus kokia nors “antis”, paleis
ta Maskvos priešą su liksiu ją 
diskredituoti. Nes kaip gi gali 
Svetimos valstybės ambasado
rius protestuoti prieš tai, ką 
Francuzijos valdžia ketina da
ryti savo krašto vidaus politi
koje? Ir kodėl Francuzijos ko
munistą partijos uždarymas ga
lėtą būti “nedraugiškas” žings
nis prieš soviėtą valdžią? šitaip 
galėtą būti tiktai tuomet, jeigi 
ta partija yrd sovietą agentūra.

komunistai Vistfdniet prieš

tokį pareiškimą darė ir, jo nuo
mone, jisai pasielgė “labai ge
rai” !

Ką gi lai reiškia? Argi, iš 
liesų, komunistų partija Fran
cuzijoje yra sovietų valdžios a- 
gentura, ir “Laisvės” redakto
rius atvirai pripažįsta, kad ji 
tokia yra?

Tačiau, jeigu Francuzijos ko
munistai ir yra sovietų agentai, 
tai visgi jie, kaipo tokie, savo 
įgaliojimų nuo sovietų valdžios 
nėra Francuzijos valdžiai įtei
kę. Reiškia, jie nėra oficialiai 
Maskvos atstovai. O kadangi jie 
nėra oficialiai atstovai, tai ko
kią teisę turi Maskva juos už
tarti per savo ambasadorių?

Mes nesakome, kad Daladier 
pasielgtų gerai, uždarydamas 
komiinistų partiją. Visoks per
sekiojimas organizacijų, kurios 
veikia įstatymų ribose, yra ne
pageidaujamas demokratinių 
laisvių atžvilgiu. Bet čia eina 
klausimas, apie pamatinę tai
syklę valstybių santykiuose.

Juk jeigu mes pripažinsime, 
kad sovietų valdžia turi teisę 
protestuoti prieš Francuzijos 
valdžią, užtardama komunistus 
Francuzijoje, tai kodėl tuomet 
negali Vokietijos valdžia pro
testuoti prieš švencarijos val
džią, kuri neseniai ėmėsi griež
tų priemonių prieš nacių veiki
mą Šveicarijoje? Kodėl mes 
piktinamės, kad Berlynas užta
ria nacius Klaipėdos krašte? 
Kodėl, pagalios, mes vadinome 
“agresija” Hitlerio kišimąsi į 
sudėtų reikalus Čėkoslovakijo-

Demokra tiška santvarka Lie
tuva valdėsi ne daugiau kaip 
penkis metus. Per tą penketą 
metų Lietuva sėkmingai pa
tiems Klaipėdos krašto gyven
tojams dalyvaujant prijungė 
tą kraštą prie Lietuvos žemių.

Klaipėdos krašto gyventojai 
aktingai dalyvavo rinkimuose 
į bendrą Lietuvos seimą; iš vi
so per tą laiką jie nevengė su 
Lietuvos * valstybe bendrauti, 
kad ir butą nesusipratimų ir 
ginčų, bet tie ginčai daugiau 
ėjo dėl teisės, kaip tasai kraš
tas turi būti valdomas, kaip 
mokesčiai privalu pasiskirstyti.

O štai dvylika jau melų kaip 
Lietuva valdoma kita santvar
ka ir per tą dvylika metų Klai
pėdos kraštas iš viso nepriar
tėjo prie Lietuvos bendros val
stybės, bet žymiai nutolo. Juk 
Klaipėdos kraštas atsisakė da
lyvauti Lietuvos valstybės pre
zidento rinkimuose ir atsisakė 
ne todėl, kad tokių rinkimų 
sistema jiems butų nepriimti
na, bet todėl, kad nenori iš vi
so ką nors bendro su Lietuva 
turėti. Juk dar paskutiniuose 
Lietuvos _ seimo rinkimuose 
klaipėdiškiai dar dalyvavo, rei
škia, ta savotiška seimo rinki
mų tvarka tuomet dar jiems 
buvo priimtina, o dabar jie 
tiek nutolo nuo Lietuvos, kad 
nenori prezidento rinkimuose 
dalyvauti.

Dar daugiau, jie jau deda 
visas pastangas, kad ir iš Lie
tuvos neįsileisti pas save dar

Provincijoje veik panašus

Kaip kur net ir lokio rinki
ką procento nesulaukta! At
seit, darbininkija ir tarnauto
jai visai rinkimuose nedalyva
vo ir toksai baikotas pilnai 
įvykdintas!

Tai visuomenė sau, o vyriau
sybės pareigūnai sau. Bet kas 
įdomiausia, kad apie ligonių 
kasų rinkinių boikotą niekur 
viešai nekalbėta, niekas nera- 
raginta tuos rinkimus boiko
tuoti. Atrodo, lyg ir butų visa 
tai savaime .vykus!

Pasakykite, kur gi toliau jau 
galima eiti? Tiesa, visoje Lie- 

savivaldybės išrinko 
atstovus prezidentui 

bet juk Lietuvos savi-

tuvoje 
tautos 
rinkti,

šininkų raštinės, tai supranta
ma jų padėtis.

Prezidentas bus 
bet bus tik vienas 
Niekas nesiruošia 
dalo išstatyti.

Tai ir toliau dabar esamas 
prezidentas bus išrinktas, nes 
niekas su juo nemano konku
ruoti.

renkamas, 
kandidatas, 
kito kandi-

tokius įtarimttš • griežčiausiai 
protestuoja.

Na, o dabar Mizara sako, kai
Miuncheno, entuziastiškomis o- Maskvos ambasadorius tiferA

Keisti žmonės tie musų ko- 
ifidnistai, ir dar keistesnė jų lo«

ir siena visai nuo Lietuvos at
siskirti. Tai liūdnos šių dienų 
Lietuvos politikos pasėkos!

Tokias liūdnas pasėkas ir pa
čioje Lietuvoje visame paste
bėsi. štai vos tik praėjo rinki
mai į ligonių kasas. Kaip žino
te, į tuos rinkimus kandidatus 
visi gali statyti, bet Vidaus rei
kalų ministerija iš kandidatų 
palieka tik tuos, kurie jiems vi
sai patikimi yra ir iš tokio vi
daus reikalų ministerijos su
daryto sąrašo rinkikai turi pa
sirinkti sau atstovus. Ir štai 
šiuose rinkimuose Kaune daly
vavo vos trys procentai visų 
kasos narių!

O Klaipėdos kraštas diena iš 
dienos vis labiau nutolsta nuo 
bendros valstybes. Greitai Klai
pėda atsidurs lyg ir užsieniuo
se, nes šitokia izoliacija pačią 
klaipėdiškių varoma visu 
smarkiu frontu. Jau nėra to
kios jėgos, kuri šitokiam dar
bui galėtą atsispirti. Nes nėra 
tokios politinės 
Klaipėdos krašte, 
su vokietininkais

Tai vis liūdnos 
tų Lietuvos
Liūdnos ir tikrai skaudžios!

Tiesa, tarptautinė užsienių 
situacija žymiai Lietuvos ne
naudai pablogėjusi, bet jei bu
tą kitaip Lietuvos vidaus gy
venimas tvarkomas, šiandien 
visai kitaip ir butų.

Dabar turime tai, ką turime.
Ir vis dėlto dar pasitaiko to

kių žmonių, kurie giriasi neiš
pasakytais savo nuopelnais. 
Kas jiems gali patikėti?

Betkas.

organizacijos 
kuri pajėgių 
konkuruoti.
dvylikos nie-

valdymo pasėkos.
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)Ilgiau kaip savaitę nei pats Višinskis, nei Žemaitė neturėjo laiko gaišti, todėl veikalas turi būtinai per tiek laiko būti pabaigtas.Ėmiau juoktis iš tokio sumanymo,1 žiūrėdama nustebusi į sumanytojus. Žemaitė juokiasi su manimi:—Atvažiavo, kaip velnias sielų pagriebė... ir velka su savim...— pasakoja senelė.Mes juokiamės, tyčiojamės iš jo, o jis nepermaldaujamas:—Rašyti mokate abi. Kas čia jums yra komedijėlė parašyti! Tiktai panorėkite, ir bus. Jums nieko daugiau netrūksta, kaip tik gerų norų.—Šiaip kasdieniniam gyvenime nemėgstu rūgti, — juokomis ėmiau gintis nuo sumanymo: — bet pats žmogaus gyveli mas, kai imu apie jį galvoti, išrodo man per daug rimtas ir svarbus, drauge ir liūdnas — nerandu nieko, kuo butų galima tyčiotis ir juokai krėsti... todėl žinau, kad ne man komedijos rašyti...—Komedija vistiek turi būti, — kartojo Višinskis sausu balsu, kuriame skambėjo tikras žemaitiškas užsispyrimas. — Kas daugiau parašys, jei ne jus. Kitų vasarų ne Palangoje, tai kitur Lietuvoje, ar slaptai, ar viešai turime būtinai vaidinti. Suprantate, kad “Amerikos Pirty” jau nebegalima vaidinti. Būtinai reikalingas naujas veikalas. Laukti su parašymu ilgiau negalima. Juk turime j Prusus nugabenti rankraštį; paskum kol atspausdins, kol parvešime, ir išaus vasara.—A turite bent temų? —

GERAI ŠEIMININKĖMS
ŽINOTI, KAD •

• Jeigu prieš verdant vištų 
patrinsi iš lauko ir vidaus su 
citrina, mėsa bus šviesesnė, sul- 
tingesnė ir minkštesnė.

klausiau jau nusileisdama.Žemaitė krato galvų juokdamasi:—Juk sakiau: atvažiavo, sučiupo kaip velnias sielų ir atgabeno, o aš nič nieko pirma nežinojau ir dabar nežinau.—Na, tai sėdėk tamsta'ir galvok — perėk, gal kų išperėsi; o manęs laukia darbas vaistinėje.Tupi Žemaitė vienų, antrų dienų, bet jokios temos nesugalvoja. Višinskis nekantrauja. Žemaitė teisinasi.—Mat, Poviliuk. Jei kas atsitinka * tokio, kas man širdį užgauna, sugriaudina arba supyk- do, tai man tada nū galvoti nereikia, o šiaip... — skleidžia senelė rankas, krato galvų, rodydama, kad niekas neišeina.O aš ruošiuos vaistinėje paniurusi, vis mintyse temos ieškodama. Su ligoniais šnekuos trumpai, sausu balsu ir tik tiek, kiek mano profesija reikalauja ir vis nieko nesugalvoju.Vakarais, mano darbui pasibaigus, šnibždame su Žemaite, visokius anekdotus, ir girdėtus, ir pergyventus, viena kilai pasakojame, juokais trokštame, bet nieko, kas galima butų komedijos temai suvartoti, nerandame.Staiga naktį šauna galvon, rodosi, paprasčiausias ir visiems rašytojams žinomas receptas, kursai man kaip tik tada visai iš atminties buvo išdilęs: gyvos temos norėdami kreipkitės į liaudį!.. Ji jūsų niekuomet neapvils.—O aš tos liaudies kasdien tiek matau vaistinėj! Kam geresnio šaltinio ir ieškoti? — tariau sau.Kitų dienų darbuojuos jau nebepaniurusi. Puikiausiai nusiteikusi kalbinu veik kiekvienų senesnę moterėlę, kiekvienų subrendusį vyrukų, nes iš prityrimo žinojau, kad musų jaunuomenė nekalbi.(Bus daugiau)
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Vaikas Ir

vaikųnamo, dina.skaudžiai apdega, kad sunkuišgelbėti gyvastį.

Rašo
L. Nariiiontaitė

u linui u m imu m m n m iiiiihi m m m n m u iii linui iniiii.

PAVOJINGUMAS UGNIES Va^is ir užsilaikymasMotina, neleiskite vaikams žaisti prie ugnies. Dabar, šaltam orui atėjus, vaikai daugiau žaidžia su ugnim. Vaiko neišmintingumas pritraukia jį arti prie ugnies. Stipriam vėjui ap- liepsnos dažnai uždėga rubus. Jie pradeda bėgti o tas liepsnas tik padi- Dažniausiai vaikai taip

Kartais didesni vaikai sukuria ugnį. Susirenka aplink ir mažesni vaikai. Šitie vaikai, neturėdami dar po gera kontrole savo kojų raumenis, suklumpa ir krinta ant ugnies.Yra prigimta kreipti donię į ugnį. Ypatingai vaikus ugnis labai traukiau žavi. Dėl to yra svarbu motinoms pamokyti vaikus apie ugnies rolę žmonijos gyvenime ir jos pavojingumą. Reikia persergėti vaikus neiti prie ugnies ir jos nekurti. Šaukite ugniagesius kai pamatysite vaikus, kuriant ugnį laukuose.žinoma, išmintinga moteris atlieka savo pareigas šiam reikale. Taipgi ji niekados neleis vaikus žaisti arti prie pečiaus arba su degtukais, nes ir namuose reikia vaikus saugoti nuo ugnies pavojaus.Reikia įskiepyti vaikams nuo jaunų dienų mintį, kad žmonija be ugnies negali gyventi, ir tik tol, kol ugnis yra laikoma po kontrole, ji turės mums daug vertės; bet kaip tik bus paleista iš kontrolės, tuojau ugnis sunaikins visą turtą ir gyvybę, kuri pasimaišys jos pra-

[ACME-NAU.HĖNŲ Foto]PIENO SUKNELĖ — Tikėkit ar ne, bet ši graži modelis turi užsivilkus suknelę ir paltų pagamintus iš pieno. Europoj neseniai buvo išrastas specialus'procesas, kuris paverčia karvės pienų į vilnas. Suknelės pasiuvimui reikėjo 63 kvortų.

Gražios 
oaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa : 

Rašo MADAME Xį 

inni’nnnnnnnnnninnnnnnninnin?

Rūdenį it žieiftą motferyš tankinti sėdi namuose, mažinti išeina į br^, inažiaū vaikšto if negauna pakankainni šaulėš Spindulių. Kad palaikyti sveikatą ir gtožį, reikia todėl daugiau domės kreipti į valgį it manšlinim'ą, kad nepagauti šaltį ir nenupulti sveikatoje. Iš ryto gerai valgyti vaisius, virtus ar žalius, brandžių sunką, Virtos rupios košės, džiovintos duonos ir puoduką kavos. Vidurdienyj daržovių sriubos su morkom, pupom, šviežiais ka- pustais (ncvalgyki t perdaug t’ūgsčių kopūstų), liesos mėsos, virtų vaisių ir pieno.Vakare geriau pavalgyti ką nors lengvaus. Jei galit, neval- gykif niešos, pork čapsų ir t. t. Išgerkit pieno ir pavalgykit vaisių. O saules spindulius, kurie žiemą mus mažai paliečia, užvaduokit su “cod livėr” a!ly- va ir mielėmis, kurias varlojat duonos kepimui. Suvalgykit ketvirtainį šmotuką prie valgio. Jei netingit, pasimankštinkit iš ryto, busit sveikesnės ir gražes- riėš.MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

sutvarkytas, kad vieni(Tęsinys)—Ir kodėl, mamyt, taip pasaulisne tik savimi sugeba apsirūpinti, bet dar daugelį kitų aprūpina, ar tai moraliai, ar materialiai, kili gi niekaip iš skurdo, ar tai medžiaginio, ar dvašinio

Rašo Johanna T. Baltrušaitienė

KAIP PENNSYLVANUOS GEROVĖS DE 
PARTAMENTAS RŪPINASI ŽMONIŲ 

SVEIKATA IR GEROVEPamatiniai tas deparlanien-(savo žinioje 165 valstybės šaltas rūpinasi apsaugoti nuo bejėgumo, apsileidimo, proto ligų ir su jomis sujungtų bėdų.ir atpalaidoti nuo bejėgumo, savimi rūpintis; nusidėjimų ir proto bei kūno nedagalėjimų. Departamentas turi savo globoje dešimts medikalių ir chirurgiškų ligoninių, kur sutelpa 1,000 ligonių; aštuonias proto ligoms ligonines, kuriose sutelpa 16,000 ligonių; keturias prieglaudas silpnapročiams ir nuomirio aukoms, kur sutelpa 6,000 žmonių. Septynias bausmės ir pataisos įstaigas, kur

piamas ligonines.
šeimos ir kūdikių gerovės skyrius laiko savo žinioje ir priežiūroje visas kūdikius globojančias įstaigas ir agentūras. Sausio 1938 metais turėjo savo globoje 13,500 suaugusių patalpintų į aštuoniasdešimt apskričių (county) prieglaudų ir 500 kūdikių aštuoniose apskričių prieglaudose vaikams.Užmiesčių skyrius rūpinasi apleistais kūdikiais ir vaikais; jų priežiūroje yra 800 vaikų.Be to, 45,000 vaikų atiduota. J šeimynoms auklėti, ir prieglau- biiiras 'als‘y- Tarybos priedermė: suformuluoti abel- ną nusistatymų ir programų prie- apSaugai nuo neregystės ir kon- glaudas 5,200 samdytų žmonių, troliuoti išleidas nuskirtas ne- Tų visų prieglaudų išlaikymui regių pašalpai. Pennsylvanijos gyventojai nuskina $40,000,000 kas dveji metai.Gerovės Departamentas (Public Welfare Department) turi centralinę valdybų su patalpomis ir keturis biurus: visuomeniniam darbui, pataisos darbui, proto sveikatos darbui, prieglaudų tvarkai.Visuomeniniam darbui biu-

dvitkšiittts dėvynios valstybinės. bj larvJ aklicnls. institucijos, kuriose gyvena apie 30,500 žmonių.Aptarnauja tas visas
Tas biuras prižiūri mokesčių rinkliavas, apsaugojant gyventojus nuo nesąžiningų išnaudotojų ir atkartotinų sušelpimų (duplikacijos).(Bus daugiau)

ŠEIMININKĖMšią savaitę pigiau nusipirksit ras pasidalinęs į tris skyrius: kiaulieną ir jautieną. Kiaulieną Namų ir ligonių skyrius apžiu-'galit kepti pečiuje su bulvėm arba ri ir suteikia registraciją 122 virti su kopūstais. O jautieną kaip slaugymo ir gimdymo ligom- galit tušinti su daržovėm ir bul. nėms; taipgi peržiūri ir laiko Vėm.

NAUJOS MADOS ANGORA VILNŲ MEZGINIAI

COPR. KM, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

KNITTED ACCESSORIES PATTERN 1908

Persergėkite vaikus nežaisti su ugnim!
jiiilliillliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiliiiiliiilliiiiliilllinib/

Maistas
Veda Dora Vilkienė 
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Keptos Kumpio Riekės

—Tai labai sunki problema, dukrele. Ji yra svarstoma ir sprendžiama amžiais. Dėl jos nei daug revoliucijų yra įvykę. Bet kad luonii pasaulis butų išlygintas, tai yra sunku tikėti. Taip, kaip kiekvienas žmogus skiriasi savo išvaizda, taip ir jo būdas, gabumai ir pašaukimas yra skirtingu Vieni yra gabus, energingi; nuolat ko nors siekia kovodami su įvairiomis kliūtimis, kol savo tikslo pasiekia, kol prasimuša gyvenimo kely pirmųjų eilėse — kiti gi, tartum nesuprasdami, kam tas gyvenimas jiems duotas. į viską pamoja ranka. Tinginiu ,pasimuša, ar šiaip sau

i !
i i

storio

No. 1908 — Dabar visos moteris dėvi baltų angorą Vilnų 
bolero ir svederiukus. Jie puikiai atrodo ir lengvai išskalbia
mi.

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

No. 1908

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

^Miestas ir valstija

2 riekės kumpio, y/z čolio 
2 dideli' dbuoliai.
Razinkų
Vaisių sunkos.
Padėkit vieną riekę į taukais iš-’ 

teptą indą. Įpiaukit sū peiliu kelio
se vietose, kad kraštai Aėužslries-' 
tų. Nulupkit obuolius, supiaūstykit 
riekutėfniš ir uždekit ant kumpio, 
į vidurį obuolių riekučių įdėkit po 
keletą razinkų. Apipilkit rusvu cu
krum (bfown sugar) ir ant vir
šaus uždekit kitą riekę. Užpilkit % 
puoduko vaisių suhkos arba van
dens. Kepkit nelabai kafštame pe
čiuje apie 45 minutes. Jėi sunka 
bds Skysta, patirštihkit ją su mil
tais. Paduokit karštą su bulvėm ar
ba vatais'

mažai ar jokių gabumų gyvenimą tvarkyti neturi. Kiti gi sukčiavimu, išnaudojimu kitų sau turtus sukrauja. Štai, dukrele, kodėl žmonės negali būti lygus ir niekas niekuomet jų nesulygins. Bet yra žmonių rųšis, kurie, kaip jau anksčiau minėjau, savim apsirūpinę, negali žiūrėti ramiomis akimis į tuos atsilikusius, gyvenimo pakely suklupusius. Jie stengiasi juos suprasti, atjausti, ištiesti jiems pagelbos ranką. Tai žmonės, kurie tiki į labdarybę. Jiems gal ir gyvenimas butų betikslis, jeigu jie neturėtų progos ar galimybės kam nors pagelbėti. Tai lyg ir savotiškas žmogaus pasitenkinimas. Kartą kažin kas man yra pasakęs:—AŠ jaučiuosi lai m ingiausis žmogus pasauly po to, kaip k&m nors ką gero padarau. Ir kaip pasaulis būtų laimingas, jeigu jis butų pripildytas tokiais žmonėmis! Bet, deja, lokių žmonių yra labai nedaug; jų yra taip mažai, kad jie negali visų Vargšų patenkinti. Vienok mes, dukrele, laikykimės savo vagoj ir atlikim savo dalį gerų darbų kitiems, o ir 
meš gal galėsim jaustis ir pa- 
šakyti faip, kaip anas žmogus 
pasakė: — Aš jaučiuosi laimin- 
graiisis žmogus pasauly, kaip 
kam nors kų gėrė padarau.
■\ (Bus* daugiau)

4387

KALfilJŲ DOVANAS
Krautuvėse Kurios 

Garsinasi
NAUJIENOSE

Visds tos fetautUvės turi di- 
delį pasirinkimų dovanų ir 
junis draugiškai ir maloniai 
patarnaus. Už jųsii koope- 

raVimą busime dėkingi......

JUOKAI
• Nebuvo pagrindo

Motifia: “Ar tu gyneisi>Motifia: “Ar tu gyneisi> kai 
i jis nogėjo ta’ve pabučiuoti?”

Duktė: “Ne!”
Motina: “Tad kodėl ne?”
Duktė: “Jis, mat, gana silp

nas, ir bučiatr galėjusi netekti 
bučkio!”

No. 4906 — Mergaitėm suknelė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
mieros-. ... i
No. 4887—Sporto suknelė. Sukirptos mieros 8, 10, 12, 14, ir 16 metų 

amžiaus mergaitėm.
Nočlnt gauti vlieiių ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
pčašome iškifpti paduotų blan
ku lę arba priduoti pavyzdžio 
(jidnerj pažymėti mierų it Aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa- 
vyždžio kaina 15 centų. Gali-’ 
te pasiųsti pinigus arba paš-j 
to ženkleliais kartu su užšaky- 
mū. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Depit., 1739

Hsdsted Sity Ghiėago, Ilk (

18

NAUJIENOS Patterri Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago,- I1L 

čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.............

Mieros .......   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



NAUJIENOS, CMcago, TTL -

Diena Iš Dienos 4-TAS METINIS

Ketvirtad., gruod. 1,- 1938

Šie Vyrai
Gerai Šaudo

Šiomis dienomis sugrįžo 3 
geri “strielčiai”, būtent Wm. 
Popeli, 4358 So. Maplewood 
Avė., ir Petras Mikalajūnas, 
4454 So. Campbell Avė.

Viršminėti naujieniečiai pra
leido 10 dienų Paul Wainzer 
žuvavimo 
tuose, La 
Wis.

Ruošiasi Vytauto 
Beliajaus Metiniam 
Koncertui

Šoks: “Mes be Vilniaus 
’ nenurimsim”

DAINOS 
DRAMOS

ir medžioklės rezor-
Flambeau — Oxbo,

P-as P. Wainzer yra švoge- 
ris lietuvio policisto Ben Sur- 
vill. šis rezortas randasi ties 
“Route 70—So. Fork of the 
La Flambeau River Loretta, 
Wis.” Reikia žymėti ir tą, kad 
Mrs. Ona Wainzer su savo bro
liu Ben Survill per daugelį me
tų buvo Naujienų išnešiotojai 
Spring Valley, UI. Apie Wain- 
zerių rezortus daug rašo ang
liškuose 
tai Bob

laikraščiuose žurnalis- 
Becker ir Caflin.

Dabar grįšime prie viršmi- 
nėtų “strielčių”. Jie parsivežė 
didelę stirną ir amerikonišką 
ežį (Porcupine) ir daug kitų 
žvėrių, kurių vardų neatsimi- 
nu. šitas laimikis yra aukau
jamas Bill Popell’io, jo kostu- 
meriams ir draugams, kurie at
silankys į jo Taverną šeštadie
nį ir sekmadienį, gruodžio 3-čią 
ir 4-tą. Mrs. Ona Popeli su sa
vo gaspadinėmis jau dabar ruo
šiasi gerai pavaišinti svečius. 
Bus ir muzikantai. Reikia žy
mėti, kad Bill Popeli yra ge
ras naujienietis ir smarkus po
litikierius, už tad ir jo taver
nas, 4358 So. Maplewood, visa
da yra pilnas kostumerių.

Well, sekantį šeštadienį ir 
sekmadienį turėsime didelį šu- 
rum-burum.

— Jūsų Steponas.

Pirmadienio vakare, sausio 
dieną, Chicago Women*s9

Club Teatre, 62 E. llth St., ’ 
įvyks Vytauto Beliajaus meti-1 
nis šokių koncertas, šįmet šis 
koncertas bus labai įdomus ir 
nepaprastas programas yra jam 
ruošiamas. Tarp labai retai 
matytų šokių bus atvaizduoja
ma ir vienas šokis iš misteriš
kos šalies Tibeto, šokį atvaiz
duos Lamą (Tibeto budišką 
kunigą), kuris sulig tibetiečių 
tikėjimo, išgąsdina ir išvaro 
velnius ir piktas dvasias iš žmo
gaus, į kurį visokį “brudai” įsi
gavo. Bus šokių iš Yemeno, to
limiausio ir mažai girdėto kra
što Arabijos pusiausalyj; šokių 
iš Burmos ir visokių hindusų 
šokių.

Apart tų keistų orientališkų 
šokių bus gražus rinkinys lie
tuviškų klasiškai sutaisytų šo
kių. Lietuvių publikai patiks 
visi, ypatingai šokis vardu 
“Mes be Vilniaus nenurimsim”, 
kuriam bus atvaizduotas lietu
vių skausmas dėl musų sosti
nės Vilniaus pagrobimo.

Šis šokis ir kiti lietuviški šo
kiai, apie kuriuos parašysim 
vėliau, bus verta 
lietuviui pamatyti.
kietus iš anksto, kad gauti ge
ras ir artimas sėdynes. Kainos 
83 centai ir $1. Rašykite Vy
tautui Beliajui, 
Avė., telefonas 
arba Naujienų ofisan. —Z.

vakaras

Chicagos Lietuvių
Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
Pradžia Punktualiai 6:30 v. 1

— rengia —
LIETUVIŲ 

UNIVERSITETO 
STUDENTŲ 
KLIUBAS 

Neturtingų Studentų 
Stipendijų Fondui

kiekvienam
Įsigykit ti-

6210 S. Park
Normai 8778,

Reikalauja
Perskirų

Rose Grįšim nuo Clarence
GrisimIšsiėmė Leidimus

V edyboms
(Chicagoj)

GHbert McCormick,
Marie Pechus, 26

Daniel Rellis, 26, su Evelyn Clara Kaminski nuo John
Meder, 20 Kaminski

PAMATYKITE
Pačių Studentų parašytą 
veikalą apie Lietuvos pra
eitį. Apie Amerikos' lietu
vius.

IŠGIRSKITE
Jų pačių parašytą muziką

PRALEISKITE
Gražų ir linksmą vakarą 
Studentų tarpe.

PAŠOKITE
Smagiai prie Mickey Len- 
non Orkestro Muzikos.

Gavo
SU: ------------

į Fv?lyn Tilkos nuo Ray Tilkes

Mokyklose

Birutės Choras ir 
Vėl Stato “Perikola’’

Cicero mokyklos Hobby kliu- 
bui kalbėjo George Matejek 
apie pašto ženklelių rinkimą. 
Jis papasakojo ženklelių isto
riją kam jie buvo naudojami 
ir skirtingas ženklelių klasifi-

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Illinois Lietuvi ųPašelpos Kliubo priešmetinis susirinkimas į-

vyks penktadienį, gruodžio-Dec. 2, 1938. Chicagos Lietuvių kacijas. Kliubas pradėjo veik- 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 7:30 vai. vakare. Visi kvie- pereitą rudenį ir susirinki- 
čiami atsilankyti į susirinkimą. Rus rinkimas valdybos 1939 J1111® ^as trečiadienį, lai- 
metams ir bus pataisymas įstatų. A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, gruodž.o 2 d. 7:30 v. v. Chica
gos Liet. Auditorijoj, ^133 S. Halsted St. Susirinkimas svar- 'kiniai apžiurėjo radio stotį, per

. ---------- *
Kartoja sėkmingai nusisekusią 

operą
Nėra žmogaus, kuris nemylė

tų tai, kas yra malonu ir gra
žu. Gal būt, tokiais sumetimais 
Birutės Choras antrą kartą sta
to Offenbacho trijų veiksmų 
komišką operą “Perikola”. Pe- 

i reitais metais Birutė pastatė tą 
I operą taip sėkmingai, kad visi, 
kurie ją matė, pageidavo dar 

įkartą pamatyti. Taipgi pereitą 
metą ta opera buvo statyta ge
gužės 1 d., kada pasitaikė keli 
kiti parengimai. Tatai atitrau
kė daug publikos, kuri norėjo 
matyti “Perikola” scenoje. To
dėl birutiečiai greit suprato 
reikalą, ir dabar vėl suteiks 
progos visiems, kurie pavasa
rį nematė Peri kolos, ją pama
tyti. Nėra abejonės, kad dau
gumas atsilankys ir tų, kurie ją 
jau matė. Į

Opera “Perikola” bus pasta
tyta gruodžio 11 d. Sokol sve
tainėje, 2345 S. Kedzie Avė. 
Pradžia 4:30 vai. popiet. Įžanga 
perkant iš anksto yra 65 
tai. Prie durų 75 cęntai. 
vaidinimo bus šokiai prie 
orkestro.

Kurie buvote 
tais, be abejo, 
tas meliodingas 
rios buvo taip 
nuotos. Be to, ir vaidintojai bu
vo taip gerai susimokę savo 
roles, kad publiką žavėjo ir 
stebino. Už tai didžiausias kre
ditas ir pagyrimas priklauso p. 
Byahskui, Birutės Choro vedė- 
dui.

Štai keletas jums žinomų 
vaidintojų, kuriuos jus gerai 
žinote. Perikola (E. širvaitė), 
gatvės dainininkas (A. Kamin
skas), Gubernatorius (K. Pa- 
žarskis), Policijos vadas (J. 
Balanda), Gub. sekretorius (V. 
Tarutis), taipgi tas senas kali
nys (B. Bruknis)., Na, ir žavė
jau tys akrobatiškį šokiai iš p. 
Andrejevo šokių ipokyklos.

Visa eilė mergaičių, kurios 
turi įvairias roles, — Rutkaus
kaitė, Gulbiniutė, P. Millerienė, 
V. Zabella ir kartu visas Biru
tės choras. Kostiumai taipgi la
bai pagražina . patį veikalą. 
Operą režisieriaūja Genovaitė 
Giedraitienė. Muzikos dirigen
tas Jonas Byanskas,

Kurie atvyks, tikrai nebus 
suvilti, bet labai patenkinti.

VRA.

Traukia Buvusį 
yalparaiso Univ. 
Viršininką Teisman 4*

“Profesorius 
Mamlock”

Filmas Apie Nacių Terorą

cen- 
Po 

gero

me-pereitais
visi atsimenate 

daineles, ku- 
vykusiai sudai-

ke kurių būna įdomių kalbų ir 
svarstymų.

Wilson School mokyklos mo-
i upzjjiuivjv lauiv

kurią davė įdomų programą.
Columbus mokyklos suruošė 

knygos parodą, kur įvairiai pa
sirėdę vaikai vaizdavo įvairius 
charakterius iš jų skaitytų kny-

bus privalot kiekvienas atsilankyti. Bus rinkimas valdybos 
1939 n <ams. Pasilikusieji su mokesčiais, malonėkit apsi
mokėti. S. Kunevičia rašt.

SLA 289 kp. priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 1 d. J. 
Sematavičiaus svetainėje, 15609 So. Halsted St. Pradžia 7 
vai. vak. Visi nariai esat kviečiami atsilankyti, nes bus ren-' gų. Parade dalyvavo 435 vai- 
kama kuopos valdyba dėl 1939 metų ir taip turim daug kai, daugelis kurių gavo gar- 
svarbių organizacijos reikalų aptarti. Taip 
mi išlyginti savo duokles už šiuos metus.

Morning Star Klubo priešmetinis susirinkįjnas 
1 d. 8 vai. vak. Grigaičio svetainėj, 3800 
avė. Visi nariai turite atsilankyti į susirinkimą, yra daug!/ 
svarbių dalykų aptarti ir bus renkama nauja valdyba 1939 
metams. M. Chepul, rašt.

pat esat prašo- bės pažymėjimų. Teisėjais bu- 
jvo trys mokytojos.

Skirmont, sekr.; -
įvyks gruodžio, $keibimai Naujienose 
West Armitageį luoda naudą dėlto, 

■nd pačios Naujienos 
'i-a naudingos.

Išviliojo $30,000
Kriminalio teismo džiury va

kar patraukė atsakomybėn 
Henry Kinsey Brown’ą, buvusį 
Valparaiso universiteto prezi
dentą.

Brown yra kaltinamas vilio
jimu pinigų. Jisai išviliojo $30,- 
000 iš vienos turtingos moteriš
kės, pažadėdamas pinigus pa
dvigubinti investmentais.

Brown yra apie 50 metų am
žiaus ir prezidentavo universi
tetui po tėvo Henry Baker 
Brown mirties. Jo tėvas tą u-' 
niversiletą įsteigė, suteikdamas 
progą daugeliui svetimšalių, y- 
patingai lietuvių, išeiti moks-i

Sonotone teatre, 66 E. Van 
Buren St., dabar yra rodoma 
filmą “Profescor Mamlock”, 
apie kurią New Yorko kriti
kai labai palankiai atsiliepė. 
Filmą vaizduoja nacių terorą. 
Filmos rusišką tekstą paaiški
na angliški užrašai, taip kad 
filmą yra pilnai suprantama iri 
visai nesuprantantiems rusų1 
kalbos.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

lūs.
Prigautoji moteriške yra 

Mrs. Leoną J. Cram, Chicagos 
knygų leidėjo George F. Cram 
ir Alias Publishing Company

2-ra Triumfalė Savaitė!
Paveikslas apie kuri kalba visa i 
Chicaga—Sovietų Rusijos did- , 

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St. 

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

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
BEER COILS in TAVERNS
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th Si.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

also

Bowling-Biliiardai
20 Aslų — 10 Stalų

w established imi

i

Šįvakar
V \

Žemaičiu
Susirinkimas

•v T ---j..

šįvakar, ketvirtadiehį, gruo
džio 1-mą d., Žemaičių Kultū
ros Kliubas laikys savo spe
ciali susirinkimą J. Yuškos sve
tainėj, 2417 W. 43rd St., 7:30 
vai. vakare.

Valdyba patieks konstituci
jos projektą ir išduos raportą 
apie žemaičių Kultūros Kliubo 
veiklą. t. ,

Visi nariai-ės dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių, prisi
rašymui.

žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas

Steponas Narkis. LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI-—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

DYKAI 
PRISTATYMAS jWEXBERG 

LĮOUORSį
/^■nnw< f n i rr« i n-• ii '

Telefonas ■

CANAL 4738

SĄRAŠASKALĖDINIŲ PIRKINIŲ
labiausiai priimtina kalėdinė dovanaDel tikros linksmybės už vis labiausiai priimtina kalėdinė dovana M 

yra gėrimas. Čia tik dalinas sąrašas pačių populiariausių turimų įįį 
gėrimų. Tuoj pradėkite norimų gėrimų sąrašą statyti. Snorimų gėrimų sąrašą statyti.

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

Four ____
Mattingly & Moore
Seagram 5 Crown
Seagram 7 Crown
Kessler
Seagram V.
C &G
Bill & Hill

Roses

O.

Old Taylor 
Grand Dad 
Old Charter 
Black Gold 
Old Schenley Rye 
O. F C.
Bond & Lillard 
White Horseaj jDiavK cc vviiiiv uui niuic

WEXBERG’S
| KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ
I . 1908 So. Halsted Si. |

•s

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4G21-4G22-2868

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

PATYRUS KARPENTERIS

JOE GUSTIS
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

Atlieka darbą gerai, pigiai ir są
žiningai. Jeigu norite taisyti sa
vo narna arba statyti naują te- 
lefonuokite

VICTORY 2989.

BEER

Rudeninių Madų 
Knyga

LeoNorkus Jr
Ambrosia & Nectar
DISTRIBUTOR

*
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb-

GERKIT TIK GĘRĄ 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, 
ti dar geresnį alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ ~ —1 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

W. H. F. C VAK.
VAK.
VAK.

Uk k% gavome naują madą

■ras ttž 15 centų. Siųskit saw

1739 8. Halsted St.

Adresas

• LIGONINES— 
HOSPITALS

PETER PEN .

FOTOGRAFAS

10

3

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS........................ŠKn.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama

VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

3
H

IŠIMAMA viena
•15 00

?2-oo

Tt's 
time

alarned., 
Shari.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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ROSELANDO DRAUGIJŲ OAK FORESTO "tS 
SENELIU KOMITETO ATSKAITA

(Tęsinys) Viso sykiu išmokėta $273.02

Pavienių žmonių aukos 
pinigais

Po $1.00: J. Stockus, Kun. 
V. Černauskas, W. Madaga, J. 
Furgelis, P. Linkus, A. Roma
nas, P. I. P., M. Lešinskienė,
F. Brenčius.

Po 50c.: E. Gustienė, Kun.
G. Paškauskas, P. Kepalas, S. 
Rimkus, J. Ciualdo, W. Boose.

Po 25c.: T. Jankauskas, G. 
Jankauskas, V. Radavic, A. Si
manaitis, 
Elmsson, 
kis, Mrs 

20c. 
15c 

* tis.
10c.: J. Kairis.

Įplaukų buvo ........... $304.90
Išlaidų buvo ........... $273.02
Pas iždininką V. Kri- 
štopaitj palieka pinigų $3Į.88

Aukų daiktais surinkta nuo 
biznierių ir privačių žmonių 
vertės — $123.66c.

J. Laurutėnas, O. 
A. Hucas, D. Zalec- 
V. J. Razdauskas. 
Laugaudas.

A. Dipang ir J. Jonai-

Aukos Daiktais
D. Karvelis $3.00; S. Ciuze- 

lis $2.50; D. Martus $1.50; S. 
Straukas $1.50; C. Rubinas 
$1.50; S. Liubeckis $1.50; Mrs. 
Banienė $1.50; Mrs. Srest 
$1.00; Mrs. Sutkus $1.00; F. 
Linksis 50c.

Lietu-
Fondą

Įplaukos į Oak Forest 
vių Senelių Aplankymo 

Pinigais
Nuo pikniko įplaukė $212.15
Aukomis įplaukė .... $ 92.75

Viso įplaukė .....
Išlaidos

$304.90

Pikniko išlaidos .... $100.01 
Oak Forest Prieglaudos 
Lietuvių senelių aplan
kymo išlaidos ....... $173.01

Šios Draugijos prisidėjo su au 
kom Oak Forest Lietuvių sene

lių naudai
- Suvienytas Lietuvių Ameri
kos Politiškas Kliubas 9-to 
Wardo — $8.00.

Suvienytų Kliubų Draugija
— $5.00.

Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Vytauto Draugija — $5.00.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Skyrius Roselande — $5.00.

švento Vincento A. Paulo 
Draugija — $5.00.

Golden Star Kliubas — $5.00.
Lietuvių Komunistų Kuopa

9-to Wardo — $5.00.
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 79-ta 
Kuopa, knygų, vertės — $5.00.

Lietuvių Pašelpinis Kliubas, 
West Pullman — $5.00.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 55-ta Kuopa, West Pull- 
mane — $3.00.

Švento Petro ir Povilo Drau 
gija — $3.00.
Šios Draugijos prisidėjo prie 
sukėlimo fondo ir jų atstovai 

darbavosi tam tikslui.

Suvienytų Kliubų Draugija.
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš

čio Vytauto Draugija.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Skyrius Roselande.
Susivienijimo Lietuvių Rymo 

Katalikų Amerikoj 33 čia Kuo
pa.

šv. Onos Draugija.
Šv. Vincento A. Paulo 

gija.
Golden Star Kliubas.
Susivienijimo Lietuvių 

rikoje 63-čia Kuopa.
Lietuvių Darbininkų 

Choras.
Lietuvių Komunistų 

9-to Wardo.
Lietuvių Darbininkų 

nijimo 72-tra Kuopa.
Laisvamanių Etinės 

turos 1 ma Kuopa.
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 79-ta 
Kuopa.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 139-ta Kuopa.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 139-ta Kuopa.

Lietuvių Pašelpinis Kliubas, 
West Pullman.

Drau-

Ame-

Aido

MADOS

šv. Petro ir Povilo 
ja, kurioj ir kilo šis 
mas.

Suvienytas Lietuvių 
kos Politiškas Kliubas

Draugi 
užmany--

Ameri-
(9-to

lapkričio, 19^8 kaip 8~tą 
valandą vakare,1 Lietuvių Dar
bininkų svetainėj, 10413 South 
Michigan Avė.

. PADĖKOS ŽODIS

Reiškia nuoširdų padėkos žo
dį visoms dienraščių redakci
joms būtent, “Naujienoms” ir 
kitiems, kurie neatsisakė tal
pinti visų atsišaukimų ir pra
nešimų tąm labdaringui tik
slui.

KINO TEATRAS
(MOVIES) |

Kuopa

Susivie •

ir Kul-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 55 .ta Kuopa, West Pull- 
mane.

šio Komiteto valdyba.

Dėkoju visiems biznieriams 
ir geros valios žmonėms, ku
rie prisidėjo su gausingom au
kom ir visokiais patarnavimais. 
Dėkoju Draugijoms, kurios pa
klausė mano atsišaukimo ir 
prisidėjo darbu bei aukomis.

Dėkoju Draugijų atstovams, 
kurię taip vieningai dirbo.

Adomas Draugelis.

Ad. Draugelis—Pirmininkas; 
F. Jankauskas—Vice-Pirm.; A. 
Stanlonis—Rast.; V. 
tis—Iždininkas.

Visose komisijose 
asmenys.

Krištopai-

dirbo šie

Stalnonis

V, Stulpinas

Gavo šaulių žvaigždę

Rašo S. Viliutė
“The Great Waltz” jau antrą 

savaitę baigia United Artists 
teatre. Muzika yra maloni, fo
tografija mikli ir patenkinanti, 
o veiksmai kad ir skiriasi 
smulkmeniškai nuo “gyvojo” 
perstatymo porą metų atgal, 
yra gyvas ir įdomus. Patiks 
ypatingai scenos, kuriose visas 
Vienuos miestas užsikrečia ju
dinančia Strausso muzika ir 
šoka linksmai, jausmams atsi
davęs.

gavo pranešimą iš 
asilių tinvbės Wa-

TRAVEL
Kelionės

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

VAŽIUOJU Į FLORIDĄ. Kas, no
rit važiuoti, galėčiau paimti. '815 
W. 59th St., Justina.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO. Patyręs prie 
visokių boilerių; taisau furnišius, 
plumbingus ir steam’o sistemą. No
rėčiau gauti viešbučiuos ar furničių 
krautuvėse. G. Brunso, 4363 Ken- 
more Avė. Tel. Lakeview 3700 apt. 
404.

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
ni fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.

the Bull” gud- 
įspudžius gyvė
jančio, kuriam 
ragais badytis.

IEŠKAU DARBO už janitorių 
prie namų. Moku kūrenti boilerius 
ir viską pataisyti, arba ant farmų, 
nes moku valdyti visas mašinas. 
Petras Labokas, 3443 So. Union 
Avė., 2 lubos iš užpakalio-

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

A. Draugelis, A.
S. Ciuželis, P. Kučinskas, C. 
Rubinienė, F. Pučkorienė, B. 
Petkus, J. Pivarunas, J. Šat
kauskas, A. Sudintas, J. Lapin
skas, A. Narbutas, 
ris.

M. Užuna-

T

BARBORA SOUKUP-Horvath
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 29 d., 3:30 vai. ry
to, 1938 m., sulaukus 32 m. 
amž., gimus Kontaučių par., 
Kepurėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Charles Horvath, tėvus 
Domicėlę ir Petrą Einikius, 3 
seseris Lucille, Agnės ir Mar- 
garet, brolį Petrą, 3 švogerius 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 5214 So. 
Lawndale Avė. Laidotuvės 
įvyks Gruodžio 2 d-, 8:30 vai. 
ryto iš namų į St. Gallf par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly-, 
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Soukup- 
Horvath giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame,
Vyras, Tėvai, Seserys, Brolis, 

Švogeriai ir Giminės.
Laid. Dir. S. M. Skudas, tel- 
MONROE 3377.

dirbo.Aukų rinkime
A. Draugelis, S.

Rubinienė, E. Valentine, M. Če- 
.pulgniene*. -M. Barčis, F. Pučko\ 
rienė, P. Rudeika, F. Andru- 
šaitis, A. Klauda, A. Kavąliau 
skas, M. Urmonienė, J. Lapin
skas, M. Slančiąųskienė, V. Ge- 
lumbickis.

Ciuželis, C.

Šis raportas buvo priimtas 
visų Draugijų atstovų susirin
kimo, kuris įvyko 23-čią dieną

Plačiai žinomas Bridgeporto 
kolonijoje veikėjas, p. Vincas 
Stulpinas, 
Lietuvos 
slringtone per konsulą p. Dauž-
vardį, kad jam už pasidarbavi
mą Lietuvai ir Šaulių Sąjungai 
yra suteikta “Šaulių žvaigžde”.

Kaip kuklus žmogus, kuris 
nemėgsta savo nuopelnais ' di
džiuotis, p. Stulpinas nustebo, 
patyręs, kad jam suteikta toks 
pažymėjimas. Paklaustas, kaip 
jisai mano, už kokius savo dar
ylis jisai šito pagerbimo susi
laukė iš Lietuvos, jisai prisimi
nė, kad, dar būdamas studen
tu, jisai gana daug laiko pa
šventė Lietuvos paskolos bonų 
pardavinėjimui ir buvo per iš
tisus metus komiteto pirminin
kas. Be to, jisai keliais atve
jais aukojo Lietuvos šaulių Są- 
jll?8aL ’Bj c ■ ;

“Nors jbkio- ■ atlyginimo už 
savo pasidarbdviiną nelaukiau”, 
sako p. Stulpih&s,1 “bet vistiek 
yra malonu, kad tos mano pa
stangos tapo įvertintos.” Malo
nu bus apie tai girdeli ir jo 
draugams. 1

Vinco Draugas.

Prie to, Walt Disney nupieš
tas “Ferdinand 
riai vaizduoja 
niiųe stebėtino 
visai nerūpėjo
Daug linksmiau jam sėdėti po 
medžiu ir ramiai gerti gražių 
gėlių kvapsnį.

» » S
Boosevelt teatre ryloj rytą 

prasideda “Stablemates” su 
Wallacc Becry ir Mickey Roo- 
ncy. Nė vieno jų neapdovanojo 
gamta su gražumu, bet jie yra 
simpatiški, nuoširdus lošėjai. 
Jie moka iššaukti ir skanų juo
ką ir nesuvaldomas ašaras. Šį 
kartą jie vaizduoja roles nu- 
skurdusio gyvulių daktaro ir 
apleisto arklių jojiko, kuriems 
yra atiduotas arklys. Mickey 
Rooncy jį išgelbėjo nuo m ir-

HELP VVANTED—FEMALE 
parbininJkių, Reikia

MERGINA viduramžė moteris— 
patyrusi bendram namų darbui — 
nėra virimo—4 kambariai—būti 
—$7.00. Saginaw 1890.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

- REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
senų ir naujų, taipgi prosinimo. - 
4540 So. California. Tel. Lafayette 
1312.

REIKALINGAS SENYVAS 
gus restaurantui už porterį.

671 West 14th Street-

zmo-

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

SUgTĮZO į

tingo arki tek to duktė, o vei
kalas “Just Around the Cor- 
ner” Apollo teatre. Apart šios 
linksmos aktores, matysit ne
seniai į “mūvės” sugrįžusį 
Charles Farrell, kuris praeityj 
atsiekė pirmenybę lošdamas su 
Janet Gaynor, ir naują lošėją, 
Amanda Duff, kuri gražiai at
lieka sąvoiV(Jarbą.

Gražus Parengimas 
Už Kuri Rengėjus 
Reikia Sveikinti
Roselando Kultūros Draugijos 

Vakaras

No. 4966—Namie dėvėti rūbas. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bląn- 
kūtę 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, UI.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted SK, Chicago, BL

atsiųsti man pavyzd} No.

Mieto*  per

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mieztas ir r»Uti|aX
I"1 11II I . >11

KAZIMIERA MAŽENIENĖ 
po tėvais Paliliunaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 28 d., 11:40 vai. va
kare, 1938 m-, sulaukus pusės 
amž., gimus Panevėžio apskr., 
Ramygalos parap., Gabalių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, sūnų Antaną Jr. 
2 dukteris: Sofiją ir Elenorą, 
brolį Joną Paliliuną, 3 pus
brolius Mateušą, Petrą ir 
Franciškų ir kitas gimines. 
Lietuvoj seserį Palonia Zud- 
žienę.

Priklausė prie Ūkininkų 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks šeštad., 
Gruodžio 3 d-, 8:30 vai. ryto 
iš kopi. į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Mažo
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. Lachawiczius ir 

Sunai, Tel. CANAL 2515.

Iš Lietu vos

La Šalies — Packards

TAUTIŠKOSE KAPINĖSE, 
parsiduoda lotas 8 duobių arba 4, 
pirmoj eilėj, kur koplyčios, pigiai 
važiuoju į Kaliforniją, Stanley 
Geležius, 3231 So. Green St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

RESTAURANTAS pilnai įrengtas 
—30 sėdynių. Kaina $800.00.

2008 West Madison Street

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Geroje vietoje. Priežastis vienai 
moterei perdaug darbo- G600 South 
State Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 4 
kambariais, rendos $34.00. Kampi
nis namas. 2301 W. 21st St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Autoniobiliai ir Trokai Pardavimui

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 kainomis, 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
Dodges — Graliams — 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.

s Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
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 F1NANCE CO.
1340 W. 63rd Street

prie Loomis.
2828 W. North Avė.

prie California.

TIKTAI $400 
2 flatų plytinį, 
kaina $4000.
FIRST STATE 

4752 Fullerton

rankpinigiai perka 
Garo šiluma, pilna

MORTGAGE CO.
Spaulding 1500.

ŽIŪRĖK KAMPINIS 30 apart- 
mentų namas, garu šildomas. Ren
dos $10,000. Kaina $28,000—tiktai 
$5000 įmokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avc. Spaulding 1500-

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.

ALENA ŠIMKIENE 
tėvų pavarde Klimąnskaitė, 
mirė lapkričio 28 d., 5:45 vai. 
popiet, sulaukusi 49 m. amž., 
gimus Lietuvoje—Kauno ap
skrity, Batigalos parap. Ame
rikoj išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris— Stanislavą ir 
Jadvigą ir žentą Vladislovą 
Naureckius, anūką Alfredą 
Naureckį, pusbrolį Pranciškų 
ir brolienę Mae Reinart ir jų 
šeimyną, pusseserę Oliesę Ka
valiauskienę, 3 švogerius — 
Augustą, Juozapą ir Joną 
Šimkus ir jų šeimynas ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas: 7154 S. 
Fairfįeld Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, gruodžio 
2 d., 8:30 v. ryto, iš namų į 
Gimimo Panelės šv. parap- 
bažnyčią, kur bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o vėliau bus nu
lydėta ir palaidota Šv. Kazi
miero kapinėse.

Visi a. a. velionės Elenos 
Šimkienės, giminės, draugai 
ir pažįstami nuoširdžiai pra
šomi atvykti į šermenis ir 
dalyvauti laidotuvėse sutei
kiant paskutinį patarnavimą

Laidotuvėse patarnauja An
tanas M. Phillips. Jo telefo
nas dėl informacijos YARDS 
4908.

880 bedarbių

Kulturos 
su gra- 

lapkričio

iš dainų,u 7

$1000 PILNA KAINA — 4 kam
barių freiminė katedžė ties Normai 
Avenue—arti 40th 2 extra kamba
riai beismente—pečium šildomas. 
Namas gerose sąlygose $500.00 pi
nigais. Hyde Park 2007.

VVATCHMAKER—JEVVELER
Laikrodininkas ir Auksakalis.

die-KLAIPĖDA. — šiomis 
nomis Klaipėdoje buvo 880 be
darbių, kurių tarpe 289 mote
rys. Per pastarąją savaitę be
darbių padidėjo. 65 žmonėmis. 
Palyginus su pereitų metų tuo 
pačiu laiku, bedarbių yra tru
putį mažiau. Artinantis žiemai, 
bedarbių skaičius tolydžio augs. 
Bedarbių pašalpas tegavo tik 
474 asmens t. y. apie 50% vi
sų bedarbių. Jiems per savai
tę išmokėta 5617 Lt.

Roselando Lietuvių 
Draugijos parengimas 
žiu programų įvyko 
27 d.

Programas susidėjo
ir vaidinimo komedijos “Kupro
tas Oželis”, kurią suvaidino 
Scenos Mylėtojų Ratelis. Vaidi
nimas nusisekė tikrai puikiai, 
nes, mat, rateliečiai, kaipo se
ni scenos mylėtojai, savo geru 
vaidinimu niekados publikos 
nesuvils. Taip ir šį kartą, ku
rie atsilankė, vien tik gėrėjosi 
tokiu gražiu 'vaidinimu.

TIKRAS BARGENAS — parda
vimui modernas, šešių kambarių 
plytinis bungalovv, karštu vandeniu 
šildomas; dviejų karų garažas. 
Kaina $5900.00. Savininkas 5311 S. 
Sawyer Avenue.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši-

180 /Archer Avenue

MYKOLAS ORBAKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 30 dieną, 1938 m., 9 sulaukęs pusę amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskr., Šiaulių mieste. 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Julijoną, po 
tėvais Miliauskaitę, gimines, 
draugus ir pažįstamus, o Lie
tuvoje motinėlę, brolius ir 
seseris- Kūnas pašarvotas ran
dasi 944’ W. 59th Street., Tel. 
NORmal 6453.

Ųąidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 3į dįeną, 8:0,0 vai. ry
te iš namu i ^v- Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi' A. A. Mykolo Orbako 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskuMnį patarnavimą 
ir ątsisveįkinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motei,'is, giminės 

ir draugai
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius J, F- Eu.- 
deikis. Tel.: YARdš 1741.

ti-

taipgi pasiro- 
ir dainavime

Liudkcvičienė, 
laikas neteko 

dar tebėra pil-

Gerai Vaidino
Vaidylos visi savo rolėse 

ko taip, kad retai pasitaiko ma
tyt tokį suderinimą. Onytė —■ 
J. Griškėnienė vaidino ir dai
navo labai gražiai; Jonelis — 
A. Andrijauskas, 
dė ir vaidinime 
gana geras.

Motina — S. 
kuri jau ilgas 
scenoj bematyt,
na energijos, ir jos vaidinimas 
motinos rolei pasirodė nepava
duojamas. Našlys B. Liudke- 
vičius, tas komikus visądos juo
kų prikrečia, o piršlys — J. 
Griškėnas visados linksta kur 
geras vėjas pučia, taip šį sykį 
piršo Onytei turtingą našlį, bet 
kai pamatė, kad Onytė tariasi 
su Joneliu, tai pradėjo gerin
tis, kad jį imtų už piršlį.

Vėliau dainavo Chicagos 
Liet. Vyrų Choras. Kaip ir vi
sada, sudainavo kaip naujų, 
taip ir senesnių dainų, kurios 
publikai- labai patiko, žinoma, 
už tokį gražų programą tenka 
pasakyt didelį Ačiū! Ypač Rose- 
lando Kultūros draugiją reikia 
tik pasveikint už tokį gražų 
parengimą. Stepukas.

BONDHOLDERIAI AUKOJA mo
derną 3 flatų namą. Tiktai $10,- 
000. 7316 S. Rockvvell St. 8 metų 
senumo, 6-6-6 kambariai, 3 karų 
garažas, karšto vandens šilumo, 
plieno konstrukcija, pusapvalaus 
atidarymo ugniavietės, beržo tri
niai, nauja G. E. refrigeracija ir 
staliniais viršais gasiniai pečiai. 
Ant vietos busiu šeštadienį ir sek
madienį, nuo 2 iki 5 v. popiet, arba 
šaukti Mr. Petry pasimatymui. 
Dooley, 819 E. 79th St., Stcwart 
2500-

PATOGUS VYRO BARGENAS 
South Chicago 2 aukštų freiminis 
reikalingas pataisymo, ant biznia
vo loto Parduos už mažiau negu 
pagrindinė vertybė. James E. Loye 

Co., 7939 Cottage Grove Avė., 
Triangle 4635.

2PAMATYK šį BARGENĄ 
flatų freiminis namas—po penkius 
kambarius. 6628 Green St. Kaina 
$2800.00. Lengvus terminai. McKay, 
109 E. 69th St. Triangle 2466-

SAVININKAS SAKO AUKOK!
Bizniavą nuosavybę—3234 So. Hal
sted St., moderną krautuvė, 6 kam
barių flatas, geru šildomas, 2 ka
rų garažas. Kaina $8500. Terminai.

E. and S. LOWENSTEIN, 
160 N. La Šalie St., 
Tel. Randolph 4449-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ ŪKIS su gerais pasta
tais ir kiek sėjos. Geroj vietoj. Par
duoda už $1385.00 arba $300.00 pi
nigais ir kita laikais.

HANSON-OSBORN, 
. Hart, Michigan.

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

COAL—WOOD—OIL
Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’’ 
yra geras kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Kainos Numažintos—
ANGLYS

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

LUMP

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI 
® PARDUOTI

PAGABSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u s
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ŠVĘSKIME ši SEKMADIENĮ PAKILUSIO.! 
LIETUVIŠKOJ NUOTAIKOJ

Kaip visi jau žinome, šį sek
madienį, gruodžio 4-tą dieną, 
įvyksta Lietuvių Universiteto 
Kliubo “Dainos ir dramos va
karas” Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Prasidės 
punktualiai 6:30 v. v. •

Todėl bent šiuo kartu atidė
ję į šalį visus kasdieninius rei
kalus ir pasikvietę dar kelis bi
čiulius smagiai praleiskime va
karą, kaip šventai dienai ir tin
ka.

Juk kiekvienas iš musų mėg
sta padumoti-pafilosofuoti (kas 
yra jau lietuviškame bude); 
taip pat juk mes mėgstame ir 
meną, kas didinga ir kas jaut
ru.

Visa tai gerai suprasdama, 
musų lietuviškoji studentija pa
siryžo šituos jausmus patenkin
ti, jei net ir praeitį reiktų grą
žinti. Todėl trys giliai lietuviš
kai įsisamonėję studentai — 
Jonas Balanda, Antanas Stel
mokas ir Bunni Savickas, iš
rausę visokią literatūrą apie 
senovės lietuvių gyvenimą ir 
kritiškai peržvelgdami šių die
nų musų amerikiečių gyveni
mą, parašė šią sudėtingą dra
mą, kurią plačiai žinoma muzi
kė, Elena Pečiukaitė, savo pa
čios kompozuotomis melodin
gomis dainomis ir muzika, pa
darė veikalą užbaigtu ir pilnu. 
Jame tiksliai nupiešta musų se
novės žynių (dievų tarnai) di
dingumas, bet kartu ir tėvišku
mas. Taip pat gyvai atvaizduo
tas lyrinis kaimiečių gyveni
mas, kur daina dainuojama ar 
tai vargui prispaudus, ar tai 
džiaugsmo dienai atėjus. Paga
liau atyiazduota, iš dalies, ir 
musų pačių kasdieninis gyveni
mas su taip svarbiomis proble
momis, būtent, kaip išlaikyti 
jaunuomenę savo tautai su lie
tuvišku nusistatymu ir savigar
ba.

Ar tas nesvarbu ir įdomu?
Todėl nepraleiskime los pro

gos pamatyti šį veikalą. Jis yra 
naujas kūrinys ir tik pirmą 
kartą bus vaidinamas scenoje.

Nepavėluokime. Bilietai gaiv- 
narni nuo L. U. C. narių ir sekį* 
madienį, gruodžio 4 dieną, Lie
tuvių Auditorijoje nuo 5:30 v. 
v. prie kasos. Kaina 50 centų. 
Vaidinimas prasidės punktua* 
liai 6:30 v. v. Ateikime anks
čiau bilietais apsirūpinti.

Korespondentė.

Skerdyklos 
“Sutinka” Su 
CIO. Reikalavimais
Unija ir Bendrovė Vėl šaukia

mos Deryboms
Streikas Chicagos skerdyklo

se tebesitęsia. Kaip ištikro yra, 
tikrai nežinia, bet visur yra pa
plitę gandai, kad Union Stock 
Yards and Transit Bendrovė “su
tinkanti su unijos reikalavi
mais”. Tai yra: pasirašyti su
tartį, pakelti miniinum algas i- 
ki 62Vy cento, duoti apmoka
mas atostogas ir aprubežiuoti 
darbo valandas, su pusantros 
valandos užmokesniu už visas 
viršlaikio valandas.

Kaip vakar vakare tarp uni
jos ir bendrovės turėjo įvykti 
naujos derybos, šį kartą tarpi
ninkaujant ne vien valdžios ar- 
bi traleriams, bet ir skerdyklų 
galvijų pirkliams, kuriuos strei
kas skaudžiausiai paliečia. Jie 
jau antrą savaitę nieko nevei
kia. Karlu nuostolius turi ir u- 
kininkai, nes streikui kilus į 
skerdyklas beveik nebegalima 
gabenti galvijų. Pirkliai super
ka galvijus iš ūkininkų ir juos 
parduoda mėsos firmoms. Visa 
apyvarta yra varoma skerdyk
lų jarduose, kur galvijai yra 
su vežam i ir laikomi iki pasker
dimo.

Nežiūrint streiko, jarduose 
susirinko apie 1U,OOO galvijų, ir 
C.I.O., jau antru kartu, leido 
ūkininkams ir pirkliams juos 
nugabenti į skerdyklas, tuo pa
gelbėdama ir ūkininkams, ir 
pirkliams ir mėsos bendrovėms, 
kurios negaudamos galvijų tu
rėtų užsidaryti.

Nežiūrint gandų apie sutiki
mą su unijos reikalavimais, dar 
nežinia ar bendrovė tikrai su
tartį pasirašys ar ne.

“Naujienoms” pasirodžius ant 
“standų” šiandien streikas gali 
būti praėjęs, bet dabar dar nie
ko tikro negalima pasakyti.

Vakar po pietų nežinomas 
negras peiliu bandė nudurti ki
tą negrą, James Sykes, nuo 
1925 Forcstville avenue. Užpuo
limas įvyko prie Armour ben
drovės samdos biuro. Buvo kal
bama, kad užpuoliku buvęs 
streikierius, bet tam nėra jo
kių įrodymų.

Demokratų Vadas 
Chicagoj
“Demokratai Laimės 1940 m.”

Vakar Chicagoj viešėjo James 
A. Farley, vyriausias USA de
mokratų partijos prezidentas. 
Jisai konferavo su 27 vakarinių 
valstijų demokratų partijos 
pirmininkais apie 1940 prezi
dentinius rinkimus.

Paklaustas apie demokralij 
prospektus, Farley atsakė, kad 
“demokratai ir vėl laimės. O 
apie tai ar prezidentas Roose- 
veltas vėl kandidatuos, niekas 
nieko tikro negali pasakyti tik
tai pats prezidentas.”

Labdarybės 
Bazaras

Šįryt 10 valandą prasidės ir 
tęsis iki 8-los vakare Labdary
bės Bazaras, Bridgeporlo Fcl- 
Iowship House rūmuose, 831 
West 33rd Place. Bazarą ren
gia Fellovvship Ilouse Women’s 
Club, kuris žymiai prisideda, 
prie los įstaigos užlaikymo ir I 
rūpinasi įvairiais labdaringais 
darbais Bridgeporte.

Kliubo narės pagamino baza- 
rui daugybę daiktų, kurie tin
ka kalėdinėms dovanoms. Užei
kite ir pasipirkįte kas jums pa
liks, ir tuo pačiu paremkite 
naudingą įstaigą ir naudingą 
organizaciją. Narė

įįiYrtįijįįi

■ .... NAUJIENV-ACME Telepholo

. ALEDO, ILL. — Irene Brown, 14 mėtų mergaitė, su 
1,135 svarų būlidm, kuris Chicagos parodoje laimėjo 
čęmpijonatą.
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Nušovė Piktadarį 
Alinėj t

3°

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES
PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Bhie Goose alinėj, 10 South 
Pulaski avenue, vakar anksti 
rytą įvyko susišaudymas tarp 
piktadario, pabėgusio iš kalėji
mo, ir dviejų detektyvų. Pikta- 
daris buvo nušautas, o vienas 
detektyvas sunkiai sužeistas!

Nušautasis buvo James 
Wood, kuris pabėgo iš Jeffer- 
son City, Missouri, kalėjimo lie
pos 31 d. Jis taipgi buvo žino
mas vardais, James Evans ir 
James Kelly.

Sužeistasis detektyvas yra 
Edvvard Lynn, 37 metų chica- 
gietis, kuris gavo kelis pažymė
jimus už drąsą tarnyboj ir vie
nas geriausių šovikų pol. depar
tamente.
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.. Amerikos čempijones virėjos, ktirios buvo išrinktos 4-lt klubų kongrese 
Chicagdje. '.Kontestantės buvo suVą^iavudos iš, 40 valstijų ir TIawajų; salų
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TIPTON, IND. — William IL Čurry,kuris1 ir vėl laimėjo “kornų čempljono”

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.
SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čekį kartu su užsakyjnu.

Kortelės 
asmenim

vaistiny-

Naujos “Naujienų” 
Raštinės Valandos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Su spalio 2 d., “Naujienų” 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio iki šeštadienip), 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS — nuo 9 
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar informacijų 
gauti šaukiant CANal 8500 po 
3 vaL po pietų. “N” Adm.
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PHILLIP HART (po kairei), Portland, Ore., tiltų statytojas, ir Ivah B. 
Heflebower (po dešinei), San Francįsco brokeris, du iš trijųpasažįerų* kurie 
žuvo Pacifiko lėktuvo avarijoje/Pilotas Charles Stead (viduryje) ir dar vienas 
pasažieras išliko gyvi.

Keistos Pareigos 
Teko Taxi 
Šoferiui

—»-----—
“Dr.M Nichols

Taxi šoferis, Jimmy Nichols, 
3325 W. Cuyler Street, gavo pa
šaukimą vakar anksti rytą sku
biai atvažiuoti adresu 3049 N. 
Spaulding avenue. Nuskubėjo, 
bet jau buvo vėlu. Jisai buvo 
pašauktas nugabenti busimą 
motiną ligoninėn, bet nebuvo 
tam laiko.

Kadangi nebuvo galima gau
ti daktaro, tai pasaukęs ligoni
nę Nichols gavo instrukcijas 
kas daryti ir pats pradėjo “dak
tarauti”. Tėvas Sol Burkman 
buvo toks nervuotas, kad net 
su ligonine susikalbėti negalė
jo-

Bet šoferis Nichols daktaro 
pareigas puikiai atliko. Kūdikis 
ir motina sveiki ir dabar jau 
guli ligoninėj, o draugai Ni- 
chols’ą dabar vadina “Dr.” Ni- 
cholsu.

Atsilakė Panaikinti 
Crown Point
Vedybas

Superior teisme teisėjas Ro- 
bert C. O’Connell vakar atsisa
kė panaikinti dviejų chicagie- 
čių vedybas, už tai, kad jie lau
žydami įstatymus nuvyko į 
Crown Point, Ind., apsivesti, o 
“jaunoji” dar ir melavo. Panai
kinimo reikalavo 50 metų mo
teriškė Anna Brockmeyer Boy- 
sen, nuo 1417 N. Lima Street. 
Ji melagingai liudijo Crown 
Pointe, kad yra Ilammondo gy
ventoja.

Teisėjas O’Connell pareiškė, 
kad žmonės turi suprasti, jog 
vedybos yra labai svarbi sutar
tas tarp dviejų žmonių ir nega
lima lengvai jos suardyti.

Priešmetinis
Susirinkimas

SLA 129 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 2 d., 7:30 vai. vakare, 
j. Petrausko svetainėje, 1750 S. 
Union Avė., kuriame bus rinki
mai kuopos valdybos 1939 me
tame. šiame susirinkime bus iš- 
ląimėjimas radio aparato, už
kandžiai ir kiti niekai. Be to, 
dar Dr. A. Montvidas kalbės a- 
pie SLA reikalus. —Valdyba

Automobilio 
Nelaimėj Žuvo 
1 Mačiukevičius
Kiti Du žmones Buvo Sunkiai 

Sužeisti
BURNSIDE — Juozas Ma

čiukevičius, plačiai žinomas 
Burnsklės biznierius, naktį, iš 
antradienio į trečiadienį, buvo 
mirtinai sužeistas automobilių 
nelaimėj prie Burnham avenue 
ir federalio vieškelio U.S.6. Ki
ti du žmonės buvo kritiškai su^ 
žeisti.

Nelaimė įvyko kai John Kre- 
micki, nuo 1040 East 93rd St., 
kuris valdė vieną automobilį, 
nesustojo prie kryžkelės, kaip 
reikalauja signalai. Jo automo
bilis susikalė su mašina, prie 
kurios vairo buvo vienas Hen
ry Postma, iš South Holland, 
Illinois..

Juozas Mačiukevičius važia
vo Kremickio automobilyj namo 
iš Winnemac, Indiana. Jis 
ir kiti du žmonės buvo skubiai 
nugabenti į St. Margarct’s ligo
ninę Hammonde, bet Mačiuke
vičius, po nelaimės pasikama
vęs porą valandų, numirė. Ki
tų dviejų žmonių gyvybė taip
gi pavojuj.

Velionis Mačiukevičius gyve
no adresu 1036 East 93rd Street, 
kur užlaikė stambią alinę Bu
vo apie 56 metų amžiaus.
• Trokas prie 13-tos ir Kar- 
lov avenue, suvažinėjo ir už
mušė 8 metų mergaitę Gladys 
Stack, nuo 1330 South Karlov 
avenue. Ji ėjo iš mokyklos na
mo.
q 5000Ccrmak gatvės bloke au
tomobilis užmušė Robert Vo- 
lesby, nuo 2311 Cuyler avenue, 
Berwyn, 111. Automobilį vaira
vo Charles Seman, nuo 2319 S. 
61 st Court.

Baus 12-ką 
Chicagos 
Fašistų

Meisto teisėjas Graber vakar 
patraukė atsakomybėn 12 chi- 
cagiečių, už riaušių kėlimą, 
muštynes ir neramumų kėlimą. 
Visi kaltinamieji yra fašistų or
ganizacijos “Sidabro-marškinių 
Sąjungos” nariai. Tas pats tei
sėjas jau priteisė tos organiza
cijos vadą Roy Zachary sumo
kėti $25 pabaudą ir įsakė užsi- 
statyti $100 kauciją. Byla įvy
ko gruodžio 8 d.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas J 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

1ŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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

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

ADRESAS _________________




