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J. V. Nuostoliai Dėl Depresijos-132 Bilionai Dol
DARBININKAI PRARADO ALGOMIS 

$119,000,000,000
Kiekvienam šalies gyventojui — vyrui, mo 

teriai ir kūdikiui — nuostolių tenka 
po $1,000

WASHINGTON, D. C., gruo- rui, moteriai ar kūdikiui. Per- 
džio 1. — 132 bilionus dolerių nai pajamos nešė $540 kiek- 
nuostolių turėjo Jungt. Valsti- vienam gyventojui. Per dešimt- 
jos dėl depresijos, kuri prasi-‘meti, kurs pasibaigė 1929 me-j 
dėjo 1929 metais ir tęsiasi jau tais, jos nešė kiekvienam gy- 
devynis metus. Tokia suma de- ventoj ui po $6C0 kas metai, 
presijos nuostolius apskaičiuo- Visgi, nežiūrint pajamų suma- 
ja Isador Lubin, Jungt. Valsti-(žėjimo, Jungt. Valstijų pavie- 
jų darbo statistikos komisio-:nio asmens (per capita) paja- 
nierius ir vienas didžiausių vai- mos yra didesnes negu Ang- 
džios ekspertų darbo statisti
kos srity. Lubin liudijo ketvir
tadienį kongreso ir valdžios at
stovų komitetui, kurs tiria ša
lies monopolijas.

Komitetan įeina šeši kongre
so nariai ir šeši valdžios agen- 
tijų atstovai. Komitetas du me
tus studijuos šalies ekonominę 
sistemą. Tyrimo pasėkoje gal

lijoj. Jos toli pralenkia Vokie
tijos, Švedijos ir Francuzijos 
per capita pajamas.

Čeko-SIovakija ko
operuos su Vo

kietija
PRAHA, Čeko-Slovakija,

būt paruoš rekomendacijas tik- gruodžio 1. — Naujasis čeko
įgyvendin- 
ir stabili- 
pajamoms 
augimui į

slesnei kompeticijai 
ti, samdai padidinti 
zuoti, plačiau šalies 
paskleisti ir biznio 
didesnes ir vis didesnes orga
nizacijas kontroliuoti. Valdžios 
atstovų nuomone, šitokiu pla
čiu maštabu tyrimo nedaryta 
jau per 50 metų. Faktinai ko
miteto užduotis yra ne kovoti 
su monopolijomis, bet ekono
minės šalies sistemos ydas su
rasti.

Pirmas komitetui liudijo ket
virtadienį Isador Lubin.

Jis nurodė, kad dėl depre
sijos, kuri Jungt. Valstijose 
prasidėjo 1929 m. ir iki šiol 
nepraėjo, darbininkai prarado 
algomis 119 bilionų dolerių. 
Kitaip sakant, jis nurodė, kad 
darbininkai butų gavę per šiuos 
devynis metus 119 bilionų do
lerių daugiau, jei darbai butų 
ėję per tą laiką, kaip jie 
1929 m., ir jei darbininkai 
tų gavę 1929 metų algas.

Jungt. Valstijų f armėnų 
jamos, jei jos butų siekusios 
per paskutinius devynis metus 
1929 metų aukštumos, viso bu
tų buvusios 38 bilionais dole
rių didesnės, ne kad tikrumoj 
buvo.

Jei butų buvę galima mokė
ti per devynis depresijos me
tus tokius dividendus investuo
tojams, kokie mokėta 1929 me
tais, tai šalies šėrininkai butų 
gavę 20 bilionų dolerių dau
giau, negu jie gavo.

Bendrai, per devynis metus 
kiekvienas šalies gyventojas — 
vyras, moteris ir kūdikis — 
neteko reikmenų arba patarna
vimų $1,000 vertės.

Lubin apskaičiuoja, kad šie
met šalies pajamos neš po $472 
kiekvienam gyventojui — vy-

Slovakijos prezidentas, Dr. Emil 
Hacha, spaudos atstovams pa
reiškė, kad čekai neprivalo už
miršti, jogei Vokietija dauge
ly sričių visuomet buvo pavyz
džiu čekams, Pasak Hacha^.^e- 
kų kooperavimas' su nacių Vo
kietija turi būti glaudus, nes 
pats likimas 
džios didelė 
pareiškė jis, 
ko Slovakijos 
situacija.

taip nulėmė. Val- 
užduotis ateity, 

bus supažinti če- 
žmones su nauja

Suomijos fašistai 
laimėjo bylą 

teisme

ėjo 
bu-

pa-

HELSINGFORS, Suomija, 
gruodžio 1. — Suomijos vy
riausybė lapkričio 22 dieną už
draudė fašistų partiją ir už
darė 18 fašistinių laikraščių. 
Dabar municipalis teismas pa
neigė vyriausybes akciją. Vy
riausybė apeliavo šį sprendimą 
į aukštesnę teismo instanciją.

Hollywood nepriėmė 
vokietės aktorės

HOLLYVVOOD, Cal., gruod- 
žio 1. — Lėni Riefenstahl, vo
kietė filmų aktorė ir Adolfo 
Hitlerio draugė, ketvirtadienį 
apleido Hollywoodą. Hollywoodo 
kolonija, galima sakyti, jos ne
priėmė. Viena studija neįsilei
do į vidų. Kelios kitos davė su
prasti, kad jos vizitas nepagei
daujamas. Tūlas naktinis kliu- 
bas nesutiko priimti jos ba
liaus. Hollywood gyventojai pa
žymėjo, kad ne Riefenstahl as
meniškai, bet per ją Hitlerį jie 
boikotuoja.

700 Vienos žydų mi 
rė kalėjimuose

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

Gal būt "tarpais- lengvas lie
tus; truputį šilčiau; vidutinio 
stiprumo pietų rytų vėjai; sau
lė teka 6:59, leidžiasi 4:20 va
landą.

MIUNCHENAS, Vokietija, 
gruodžio 1. — Apskaičiuojamu, 
kad 700 žydų areštuotų Vie
noje mirė dėl nepakenčiamų 
kalėjimo sąlygų. Areštuotieji 
— vyrai, moterys ir vaikai — 
kai kuriais a t vėjai s buvo lai
komi daržinėse arba kamba
riuose, kuriuose nebuvo nė lo
vų, nė kėdžių.-

%

O

.. m

IR VOKIETIJOS NACIUS VALO
Areštavo 60 socialdemokratų ir 

demokratų
BERLYNAS, Vokietija, gruo- jama giedotojų draugija turėjo 

džio 1. — Per paskutines dvi didelio pasisekimo 
savaites naciai areštavo 60 bu
vusių Vokietijos socialdemokra
tų ir demokratų. Jie yra kal
tinami pastangomis kelti dar
bininkų tarpe nepasitenkinimą 
esamu režimu.

Areštuotųjų tarpe yra buvęs 
Nurembergo meras, Dr. Luppe, 
įr du buvę seimo atstovai so
cialdemokratai, Dr. Herman 
Brill ir Dr. Otto Brass.

Iš koncentracijos stovyklos
atgabentas į Berlyną teisman Net armijos rateliuose daromos 
buvęs unijų vadas Fritz Kuen- kratos ir ieškoma asmenų, ku- 
(stler, kurs tapo areštuotas pe- rie perdaug atvirai kritikuoja 
reitą rugpiutį, kai jo vadovau- nacių šeimininkavimą.

su daina 
“Kalinių choras”, paimta iš 
Rethoveno “Fidelio”.

Tačiau ne vien socialistus ir 
demokratus areštuoja naciai. 
Nežiūrint paneigimų, Vokieti
joj nesiliauja kalbos, kad pa
siųsta į koncentracijos stovyk
lą 200 paties Hitlerio sargybi
nių. 12 nacių areštuota už plė
šimą žydų turto.

Nacių rateliuose daromi areš
tai už Hitlerio režimo kritika.

BRITAI ĮSPĖJA VOKIEČIUS DĖL 
PREKYBOS

' LONDONAS, Anglija, gruo- čių prekybą pačių vokiečių me- 
| džio 1. — Britanijos užjūrio todais.

acme-naujiekų Teiephoto "prekybos departamento sekre- 
iPOINT REYES, CAL. — Milžiniško lėktuvo likučiai. Lėktuvas nukrito į vandenyną ne- torius, R. H. Hudson, pareiš- 

toli San Francisco ir liko bangų sunaikintas. Išsigelbėjo tik pilotas ir vienas pasažieras. 
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200 * žydų vaikų veža 
. į Angliją

priemones darbininkų unijoms, 
socialistų ir komunistų vadams 
nubausti. Daug darbininkų, da-

PARYŽIUS, Francuzija, gruo-| Ministerių' kabinetas svarstė 
džio 1. — Premjeras Daladier 
paskelbė ketvirtadienį, kad jis 
sušauks parlamentą gruodžio 8 
dieną. Daladier tikisi, kad par
lamento dauguma — jo paties, gyvavusių generaliniame strei- 
partijos nariai ir dešiniosios ke, nubausta kalėjimu. 120,000 
partijos — užgirs jo politiką, darbininkų paleista

Taipjau ketvirtadienį Dala- arba jiems paskelbti lokautai 
dier paskelbė trims metams ša-Į 

<(Abzxv.z'»vGv,z. z^ l v i 1 i zz n z> i T ’

iš darbo

|— tai valdžios bausmes už 
lies “ekonominę mobilizaciją”, streiką.

PAŠALINO JOUHAUXĄ Iš VALDIŠKŲ 
VIETŲ

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
1. — Premjeras Daladier pa
skelbė, kad Francuzijos unijų 
vadas, Leon Jouhaux, tapo pa
šalintas iš visų valdiškų vietų, 
kurias jis iki šiol užėmė — jų 
tarpe iš Francuzijos banko re
gento vietos.

Naujų streikų banga kilo 
ketvirtadienį. Sustreikavo 10,- 
000 laivų statybos darbininkų. 
Grenoble 2,500 čeverykų įmo-

nės darbininkų prasimušė per 
policijos kordoną ir aplaužė 
įmonės įrengimus. Nauji strei
kai kilo kitose apylinkėse.
. Ministerių kabinetas nutarė 
traukti teisman visus asmenis, 
kurie nepaklausė kariuomenės 
rekvizicijos įsakymų. Daladiei; 
ketina reikalauti, kad butų už
dėtos piniginės bausmės agituo
jantiems už streikus asme
nims. '

Ir Fordas užtaria 
žydus

Uždarė Chryslerio
Įmonę

DETROIT, Mich., gruodžio 
1. — Amerikoj iki šiol buvo 
plačiai paplitusi nuomone, kad 
Henry Ford yra anti-semitas. 
Pereito trečiadienio vakare jis 
betgi pareiškė, kad įleidimas į 
Jungt. Valstijas ž^dų, pagal 
imigracijos kvotas, duotų nau
ją stimuliaciją Amerikos pra
monei, z , ■

Fordas prisiminė ir apie me
dali, kurį gavo pereitą vasarą 
iš Hitlerio. Esą, tas faktas, kad 
jis priėmė medalį, nereiškia, 
jogei jis simpatizuojąs naciams. 
Kas jį, Fordą, geriau pažįsta; 
tas žino, jogei jis esąs priešin
gas bet kokiam neapykantos 
kėlimui.

NEW CASTLE, Ind., gruo
džio 1. — Ryšium su kilusiu 
tarp kompanijos ir darbininkų 
ginču dėl algų čia uždaryta 
Chryslerio automobilių įmonė. 
3,600 darbininkų paleista iš 
darbo.

Lėktuvų bombos už 

 

mušė 72 Janus
KWEILIN, Įnija, gruodžio 

1. — Japoiu^lėktuvai ketvirta
dienį mėtė bombas į šį miestą. 
72 kinai užmušti. Sužeista dau
giau nei 200.

BERLYNAS, Vokietija,, gruo
džio 1. — Iš Schleischer sto
ties ketvirtadienio rytą išvež
ta 100 žydų vaikų. Bentheime 
prie šito būrio prisidės dar ki
tas šimtas, žydų vaikai vežami 
Anglijon.

Anglijoj jie bus patalpinti 
stovyklose iki juos suims pri
vačios šeimynos. Numatoma, 
kad iki Kalėdų dar 600 Vokie
tijos ir Austrijos žydų vaikų 
bus išgabenti į Angliją.

Numušė 286 lojalis 
tų lėktuvus

ROMA, Italija, gruodžio 1. 
— Oro ministerija išleido ofi
cialų pranešimą apie italų ka
ro lėktuvų veiklą Ispanijoj vie
nų metų bėgiu. Pagal tą pra
nešimą Italijos aviatoriai nu
mušė 286 lojalistų lėktuvus. 
Italijos lėktuvai Ispanijoj pa
darė 46,880 lėkimų ir išbuvo 
ore 79,970 valandų. Sunkieji 
italų lėktuvai (bombonešiai) 
numetė 17,000,000 svarų eks- 
ploduojančios medžiagos ir 
bombų į lojalistų tranšėjas, 
amunicijos sandėlius ir mies
tus.

10,000 dirbtuvių pa
dėta karo tvarkoj
WASHINGTOnTd. c., gruo- 

džio 1. — Karo departamento 
sekretorius asistentas, Lewis 
Johnson, ketvirtadienį painfor
mavo, kad dešimčiai tūkstan
čių šalies įmonių yra duotos 
lentelės (sąrašai) gamybai reik
menų atsižvelgiant j karo su
metimus.

šitą pareiškimą Johnson pa
darė kalbėdamas susirinkimui 
ekspertų, kurie parūpina reik- 
menas armijai. Pasak Johnso- 
no, armijos reikmenų, sąrašan 
įeina 7,300 dalykų arba pro
dukcijos procesų.

Hudsono pareiškimas griež
tai paneigia premjero Cham- 

stengiasi pasmaugti Anglijos beriamo visai nesenai pasaky- 
prekių kompeticiją centralinėje.tus žodžius, kad nereikia ma-

* ir pietų rytų Europoje. Jei Vo- nyti, jogei britams teks su Vo
kietija neišsižadės šitokios tak- kiečiais ekonominiai kariauti, 
tikos, tai, įspėjo Hudson, Bri- Hudsono kalba pranašauja 
tanija susiorganizuos taip sa- greičiau prekybos karą, o ne 
vo prekybą, kad įveiks vokie- kompeticiją.

k ė parlamente, kad Vokietija

TRUMPOS ŽINIOS
Islandija minėjo 20 
metų savistovumą

• SALT LAKE CITY, gruo
džio 1. — Netoli nuo čia, laike 
sniego audros, prekių trauki
nys ketvirtadienį užvažiavo ant 
buso vežusio mokyklos vaikus. 
26 užmušti ir mažiausia 12 su
žeista. žuvo vaikai amžiuje nuo 
12 iki 16 metu.

G BUCHAREST, 
gruodžio 1. — Kai 
tapo sušaudyta 14 
nacių, tai laukta riaušių. Ket
virtadienį Rumunijoj buvo ty
ku.

Rumunija, 
trečiadienj 
Rumunijos

REYJACIK, Islandija,' gruo
džio 1. — Islandija, vienintele 
šalis neturinti nė vieno karei
vio, karo laivo arba karo lėk
tuvo, ketvirtadienį minėjo 20 
metų savistovumo sukaktį. Mo
kyklų auklėtiniai atlankė Joh 
Sigurdssono kapą, valdžios at
stovai pasakė kalbas.

Danijos karalius Christian 
X suteikė Islandijai- savistovu
mą gruodžio 1 d. 1918 m. Nuo 
to laiko Islandija tvarkosi pa
ti. Tačiau karalius Christian 
turi aukščiausią vykdomąją ga
lią taip Danijoj, taip Islandi
joj-

• WASHINGTON, D.' C., 
gruodžio 1. — Automobilių uni
jos prezidentas Homer Martin 
ketvirtadienį liudijo Jungt. Val
stijų atstovų buto komisijai, 
kad Italijos vice-konsulas, Gia- 
como Ungarelli, agitavo italus 
Amerikos piliečius remti fašis
tų valdžią. Kai dėl komunis
tų, tai Martin liudijo, jie sten
giasi patekti vadovybėn taip 
CIO, taip Amerikos Darbo Fe
deracijoje.

• CANNBERA, Australija, 
gruodžio 1. —- Vidaus reikalų 
ministeris McEven pranešė, 
kad Australija priims 15,000 
Vokietijos ir Austrijos pabė
gėlių žydų.

• CHICAGA, gruodžio 1.— 
Chicago Housing Authority 
ketvirtadienį pasirašė kontrak
tą; miesto pietų daly, negrų dis- 
trikte,’ statyti namus pigiomis 
rendomis. Jungt. Valstijos duo
da paskolą statybai $8,674,000.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

letuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
jus su kiekvienu siuntiniu
GAUSIT LIETUVIŠKA

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

O

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet

HhUsoHiImD
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Spalių 18 d. Kauno apygar
dos teismas sprendė vieno jau- * — v ~ *“ • r
no vyruko, kilusio, nuo Veliuo
nos baudžiamąją bylą, kurios 
užuomazgą sudaro Didysis ka
ras. Buvo taip:

Paghionės km., Veliuonos 
vals. gyv. S. buvo pašauktas j 
karą, kaip rezervistas. Pašauk
tasis į karą ūkininkas nesenai 
buvo susituokęs ir išeidamas 
karan savo žmoną paliko ūki
ninkauti. Žmona apverks, aša 
romia aplaistė išeinantį į karą 
savo vyrą, paskui tvarkė savo 
mažą ūkelį, į frontą rašė vy
rui laiškus, ilgėjosi jo, bet lai
kui bėgant nusiramino, su liki
mu apsiprato.

Didysis prancūzų rašytojas 
A na tol Frans sako, kad Didy
sis karas parodęs vieną aiškų 
dalyką: Ištekėjusi moteris ne
gali būti viena. Tą didžiojo ra
šytojo frazę patvirtino ir ve
liuoniškė ūkininkė: ji susidrau
gavo su vienu siuvėju dėl inva
lidumo karan nepaimtu ir jų 
draugystė nuėjo taip toli, kad 
ūkininkei gimė sūnūs. Kadan
gi sunūs gimė švento Jurgio 
dieną, tai jis ir pakrikštytas 
Jurgiuku.

1919 m t. baigęs kovą sugrį
žo namo Veliuoniškis ūkinin
kas. Jis rado žmoną su'vaiku, 
gimusiu 1916 metais. Ūkinin
kas buvo besiskiriąs su žmona, 
pykos, barės, bet kadangi ski
riantis reikėtų jai grąžinti at-

S u s i p a ž i n k i t 
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.

nfeŠtą kraitį, o po karo kur čia 
ūkininkas gaus pinigų, tai taip 
ir pasiliko, apsiprato, susitai
kė. Po metų kitų ir naujų vai
kų susilaukė. Tačiau Jurgiuko 
ūkininkas nemylėjo, laikė pri
mestiniu.

Kol Jurgiukas mažas buvo 
— dar nieko* bet kai paaugęs, 
tie santykiai darėsi vis aštresni, 
namuose vis dažniau kildavo 
vaidų. Lyg dėl to, kad Jurgiu
kas tokiom neramiom aplinky
bėm buvo pradėtas, jis augo 
didelis padauža, neklaužada, 
negerbdamas ne tik savo mo-< 
tinoš Vyro, bet ir motinos; pra
dėjo girtuokliauti, susidrauga
vęs su blogais draugais, darbo 
nedirbęs. Kai neturėjo iš ko 
gerti, pradėjęs pardavinėti įvai
rius daiktus.

Praėjusį rudenį, kai Jurgiu
kas grįžo pragėręs pitiklą, jo 
motinos vyras pradėjo bartis.

“Nereikia man vagių ir gir
tuoklių! Jeigu nieko nenori 
dirbti, o tik vogti ir gerti, tai 
prašau išeiti iš namą ir nebe
grįžti.“

Tai buvo vėlus praėjusių me
tų rudens vakaras.

Jurgiukas, apibartas, užside
gė šviesą grįčioje, susirado kir
vį, paskui šviesą vėl užputę ir 
puolė motinos vyrą, kurį kir
viu sužalojo į strėnas ir tarp- 
men tį. Subruzdo visi šeimos 
nariai, puolė sužvėrėjusį Jur
giuką ir atėmė iš jo kirvį.

Jis griebėsi peilio ir šokinė
jo ant šeimos narių, grąsinda- 
mas visus išbadyti, nusiųsti 
pas Abraomą. Šeimoj kilo pa
nika ir triukšmas, išgirdo kai
mynai ir atbėgo tvarkos dary
ti, bet Jurgiukas nesidavė ir 
kaimynams. Tik kai daugiau 
Žmonių prisirinko, Jurgiukas 
dantis grieždamas ir peiliu mo
suodamas nubėgo į krūmus ir 
ten pasislėpė. Atvykusi policija 
Jurgiuką iš krūmų ištraukė ir 
areštavo.

Už sunkų kimo sužalojimą 
Jurgiukas patrauktas tiesom

Prie teismo stalo pašaukta 
kaltinamojo motina liudininke.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(.Scrėened) Tonas ......... .................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau ......... ........ yV - • ~ ~ ~ —.......j........................................

JŪSŲ KALĖDŲ

mimai
NAUJIENOSE

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

O GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME naujienų Kalė
diniame NUMERYJ, KŪRIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFI8Ą-^-MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
a Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

NAUJIENOS, Chicago, M.

.... NAUJIĘNŲ-ACME Telephoto
CLAUDE MĖNNIS (Vickburg, Mieli.) ir Louis H. 

Karr (South Bend, Ind.), kurie buvo desperatiškos ban
ditų poros pagrobti.
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Liudininkei užduodamas “ne
kuklus“ klausimas: “Kas Jur
giuko tėvas?“

Liudininkė, paprasta kaimo 
moteris, atsako:

—Aš rokuoju, kad Jurgiukas 
yra mano vyro vaikas... — ir 
dar labiau užsismaukia skare- 
’.ę ant akių.

—Bet vyras išėjo į karą 1914 
melais, o grįžo tik 1919 me
tais? — liudininkei užduoda
mas diskusinis klausimas.

—Tai kas. Aš nuvažiuodavau 
i frontą pas vyrą į svečius, o, 
be to, ir jis kasmet gaudavo 
atostogų, tai kodėl Jurgiukas 
negalėtų būti jo?!

Klausiamas ir nukentėjusis. 
Jis griežtai tvirtina, kad Jur
giukas ne jo vaikas, jis tikrai 
žinąs, bet Jurgiuku! apie tai 
veik nė sykio nesakęs.

Kadangi medicinos gydyto
jas pripažino sunkų kimo su
žalojimą, lai1 Jurgiukas nubaus
tas šešeriais metais sunk, dar
bų kalėjimo, bet kaip nepilna
mečiui % bausmės numuštas.

Kaip vienas frantas “pirko” 
kaklaraištį

Veikėjas ir frantas, prieš 
praėjusias Velykas užėjo 
m draugu į “Paramos“ par
duotuvę naujo kaklaraiščio nu
sipirkti.

Kadangi G. “Paramos“ par
davėjų jau iš anksčiau buvo 
įtariamas, tai, vos jam įėjus į 
parduotuVę, parduotuvės vedė
jas pamerkė vienam pardavė
jui G. sekti. Tačiau tas parda
vėjas neturėjo laiko, tai pats 
vedėjas G. nenuleido nuo akių.

Vedėjas, besekdamas, pama
tė, kaip G. pasiėmęs du kakla
raiščius, priėjo prie lango ir, 
nusisukęs, vieną kaklaraištį įsi
kišo į palto apatinę kišenę. Nuo 
lango jis sugrįžo prie stalo vie
nu kaklaraiščiu nešinas ir rin
kosi toliau. Paskui rengėsi iš
eiti. Tada vedėjas pasišaukė 
vieną pardavėją liudytoju ir 
pareikalavo, kad G. kaklaraiš
tį grąžintų. G. sumišo, susi
nervavo, bet kaklaraištį išėmė 
iš kišenės ir atidavė.

Buvo pašaukta policija ir G. 
atiduotas policijai. Jis buvo nu
varytas į III nuovadą, o iš čia 
į kriminalinę policiją.

Kriminalinė policija padariu
si kvotą bylą perdavė apylin
kės teismui teismo nuožiūrai. 
Teisėjas G. patraukė tieson pa
gal B. St. 581 str. (už vagys
tę) ir nubaudė dviem savaitėm 
paprasto kalėjimo, bet nuo 
bausmės lygtinai atleido, pa
skyręs dvejus metus bandomo
jo laiko.

Kaip sukta mergina viliojo 
iš vyfų tukstanJus litų
Prieš keletą metų atsitikti

nai ar po mažų pastangų jau
nas Liepynų km. (Marijampo
lės valsč.) gyventojas Kačer
gius Juozas susipažino su šau
nia Autose Papečkyte iš Kižių 

kas ukiui — puiki parama.
Vienas kitas Kačergiaus apsi

lankymas Antosės namuose,1 
nuoširdus pasišnekėjimas su 
jos tėvu, ir jis jau pradeda 
galvoti esąs Papečkynės gaspa- 
dorius. Tik Antosė jam prade
da darytis kiek nesuprantama. 
Kiekvieną kartą, kada susitin
ka, jai teikia tai 20, tai 30, tai 
160 litų, ir reikalaujamos su
mos vis auga, kol vieną dieną 
jos brolis sumano pirkti mo
tociklą ir per ją prašo jau 2000 
litų. Tačiau ką reiškia vienas 
kitas tūkstantis, jei prieš akis 
lokis puikus ūkis, graži mer
ga? Ir Kačergius duoda šimtą 
po šimto, tūkstantį po tūkstan
čio, pagaliau leidžia betarpiš
kai pagal jo įgaliojimą imli 
pinigus iš Amsterdamskio ban
ko ir t. t. Bet kad ir daug Ka
čergius pinigų turėjo, jo dosnu
mas pradėjo mažėti, ir Antosės 
širdis atšalo nuo jo. Vis dėlto 
ji dar kartą jį įtikino savo są
žiningumu, atsiųsdama testa
mentą, kuriuo tėvas jai pave
da ūkį, o kai jau ir to nepaka
ko, ji jį apramino vekseliais, 
žiruotais brolio Viktoro, Rasei
nių mokyklų inspektoriaus ir 
žiruotais jaunesnio brolio ir tė
vo. Tačiau vis tik pasitikėjimo 
riba buvo prieita, o kada jau 
Antose pinigų negavo, ji visai 
nutraukė santykius su Kačer- 
gium.

Kačergius pareikalavo grą
žinti pinigus, ji teisinosi dar 
pinigų neturinti, o tėvas ūkį 
užrašė broliui inspektoriui. Tuo 

km* (Igliškėlių valsč.) Antosė 
linksma, judri, Kačergius lė
tas, kiek neprigirdi, bet roma
nas užsimezga iš pirmo susiti
kimo, ir Juozas apie Antosę 
ima galvoti; kaip apie busimą 
žmoną. Tuo labiau, kad Anto
sė Juozui tinka, kaip širdžiai 
miela, kaip 80 margų gražaus 
ūkio paveldėtoja, o Juozas An
tosę žavi ne savo kurtumu ar
darbštumu, bet kelių tūkstan
čių einamąja sąskaita banke,

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

tarpu brolis parašė Kačergiui 
laišką, prisipažindamas žinąs 
apie sesers piniginius reikalus,

LAIDOT V DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCĖ
DIENA IR NAKTĮ ’

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

' Telefonas LAFAYETTE 0727 -

T-A • koplyčios visose

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

o
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
~~ ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 40th Court Cicero Phone Cicero 2109 
—.. - < I -r-yri ir.-r ------------------ ......... .. 1 . _ .

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califotnia Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

ir jei sesuo neištekės už jo, 
Kačergiaus, jis pinigus jam 
grąžinsiąs.

Ir vėl laukimas. Bet kai pa
aiškėjo, kad brolis nedengia 
sesers vekselių, buvo pradėta 
ieškoti pagal tuos vekselius 
pinigus. Pasirodė, kad nei bro
liai, nei tėvas nieko nežino ne 
tik apie savo žirus vekseliuos, 
bet nei gpie testamentą, nei 
“tokį malonų laišką iš Rasei
nių“ Kąčergiui. Į reikalą iškilo 
policija, ir šaunioji Antosė bu
vo areštuota ir patraukta teis
man už testamento klastojimą, 
pinigų viliojimą ir kt. Spalių 
18 d. Marijampolės Apygardos 
teisme šita byla buvo nagrinė
jama.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Rcs. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL l ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

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

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

Phone YARDS 1373

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 8 
Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ir DENTISTAI 
Anupkos Lietuvių Daktarų 

______ Draugi įos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Re«. 6631 So. California Avenue 

*01efon*n Itenohilė VROO

DR. BRUNO J.
ZUBRTCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarime.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofise TeL Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 6107

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.
Nedalioj parai sutarti

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MADIS0N STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Pbysician and Surgeon 

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

Dl V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad.,. Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. 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

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų,/7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 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 L'400
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Bridgeport, Conn.
Keistokas musų komunistų 

elgesys >
“Laisvės” numeryje 266 Lais

ves Antanas mušdamasis ų kru
tinę rašo: “Nuo socialistų par
tijos nutrukus šaka Connecti- 
eut valstijoje puikiai pasidar
bavo republikonų partijai. Mat, 
Bridgeporto miesto majoras po
nas McLevy išstatė savo kan
didatūrą į gubernatorius, su
skaldė pažangiųjų frontą ir val
stijos vairą atidavė reakcionie
riui republikonui. šį sykį Mc- 
Leviui pavyko apgauti daug 
žmonių. Kitą sykį jie bus pro
tingesni.”

Antanai, tokis tavo pasaky
mas yra gana kvailas. Tikėk 
man, Antanuk, aš Bridgeporto 
merą McLevy pažįstu jau 30 
metų. Pažįstu ir tave, Antanėli, 
jau gerokas laikas. McLevy nie
kad nėra mainęs politinio nu
sistatymo. Jis buvo socialistas 
30 metų atgal, ir tokiu jis yra 
dabar. Bet tu, broli Antanėli, 
mainai savo kailį pagal įsaky
mą iš Maskvos. McLevy per 
visą savo gyvenimą Connccti- 
eut valstijoje steigė unijas ir 
visuomet gynė darbo žmonių 
teises. Na, kągi gero yra pada
ręs darbo žmonėms tas tavo

“vaiskelis” užmiršo, kokį jie 
“muštrą” atliko vakar. Ir va, 

. kada Bridgeporto meras Mc
Levy kandidatavo antram dvie
jų metų terminui, tai komunis* 
tinis to miesto “vaiskas” siūlė
si McLevy į pagalbą su savo 
apie 150 balsų. McLevy jiems 
atsakė lygiai taip, kaip per pra
eitus rinkimus New Yorko val
stijos demokratų partijos kan
didatas Lehman: “Komunistų 
balsai nereikalingi”.

Bet komunistams sudraskius 
socialistų jėgas, prieš kurias jie 

I visą laiką ir visose šalyse at
kakliausiai kovbjo, patys jie 
priėjo prie to, jog dabar siū
losi, kad demokratiškas asilas 
priimtų juos po savo uodegėle, 
bet ir tas “donkis” juos nuo 
savęs spiria. Pagal tavo, Anta
nai, supratimą McLevy staty
damas savo kandidatūrą į 
Conn valstijos gubernatoriaus 
vietą, suklaidino 165,000 Con- 
neetieut piliečių, kurie atidavė 
savo balsus už jį. žinai, Anta
nai, ką tavo vaiskas veikė Con- 
neetieut valstijoje prieš rinki
mus, ypačiai Bridgeporte. Nu
gi rėkė visa gerkle prieš Mc
Levy visose Bridgeporto mies
to gatvių kertėse, ir tai to mies
to kertėse, kur McLevy yra la 
bai žmonių gerbiamas kaipo 
vienas iš teisingiausių ir pa

■ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ALAMEDA, CAL.—Frona 

Clay, kuri žuvo kai lėktu
vas nukrito į Pacifiką. Ji 
buvo lėktuvo tarnautoja.

remiamas, bet pralaimėjęs 
Connecticut valstijos guberna
torius Cross? Po jo globa išsi
vystė valstijos administracijoje 
didžiausi grafteriai, kokie ka-

vyzdingiausių merų visoje Dė
dės Šamo žemėje.

Komunistinis vaiskas Bridge
porte rėkė už tą (kaip tu, An
tanai, jį vadini progresyvių

da galėjo rastis toje valstijoje. 
Ir tu, Antanėli, tą visą vadini 
pažangiųjų frontu! Puikus ta- 

~Vo, Antanai, supratimas, ar ne?
Vos porą metų atgal, pažvel

gus į tavo, Antanai, “vaisko” 
pasiryžimus ir palyginant su 
šių dienų pastangomis, 
daryti išvadą, kad tas

frontą) demokratų partiją, ku
rios žmogus buvo paskutinis 
Bridgeporto meras ir kurio 
gaspadoriavimo laikų šalinin
kus dabartinė socialistine ad
ministracija pašaukė atsakomy
bėn už visokias miestui pada- 

reikia rytas suktybes. Ir keli to tavo, 
jūsų Antanai, “progresyvių fronto”

. .................. ' ,lll‘ "
Phone CANal 9560

———————1 1
Vonias visada galima imti

RUSIŠKA K TURKIŠKA MAUDYNE
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS

908-910 West 14th Street, Chicago, Illinois
Pertaisyta moderniškai. Visi parankumai įvesta

MASAŽAS — CHIROPODIST
Atdara dieną ir naktį.—Moterim trečiadien. (Wednesdays)

(kaip tu juos vadini) šulai at
sidūrė už geležinių grotų. Kiti 
jo teismo grąžino miestui pa
darytus nuostolius.

Antanai, dėl paties tavo in
formacijos patariu nuvažiuoti

Bridgeportą ir pasiteirauti 
taip giliai tas miestas buvo nu
grimzdęs į skolas. Jis buvo tiek 
paskendęs skolose, jog giliau
skęsti nebegalėjo, nes valstijos 
įstatymai neleido. Miesto finan
sus buvo pasiėmusi tvarkyti 
pati valstija, ir tai buvo pono 
Cross laikais. Tuo pačiu kar-
tu, Antanai, pasiteirauk, kokia 
miesto administracija ir kiek 
ji tų skolų atmokėjo bei kiek 
miestas turi ižde pinigų dabar. 
Tą viską patyręs, tikiu, kad tu,

Kur Ką Pirkti 
?--

Kiekviena šeimininkė turi ga-} 
limybės kelione krautuvėse sa
vo pirkiniams apsipirkti. Bet, 
kada ji pasirenka tik tam tik
rą krautuvę, tai yra ir tam 
tikros priežastys, o jų priškai
toma net trys. Pirma, kad kai
nos ekonomiškos, antra, kad 
prekės visuomet šviežios ir pui
kios kokybės ir trečia, kad pa
tarnavimas našus ir patikimas.

Chicago j ir priemiesčiuose 
yra virš keturi šimtai Midwest 
Stores krautuvių. Į tas krautu
ves tūkstančiai ir tūkstančiai 
šeimininkių kasdien keliauja, 
nes tos krautuves gerai patar
nauja ir sutaupo pinigo, per
kant geras, šviežias ir maistin
gas prekes. |

Kiekviena krautuvė vedama 
atskirų savininkų, kurie turi 
daug metų patyrimo. Paskui, 
jos turi pilną prekių pasirinki
mą, tų prekių, kurių šeiminin
kes daugiausiai reikalauja. Pa
tarnavimas yra daug našesnis, 
nes jis daugiau seka savo pir
kėjų reikalavimus.

Todėl, kada šeimininkė nuei
na į tokią krautuvę, jos pirki
mas pasidaro kur kas lengves
nis, nes čia pilnas pasirinkimas 
prekių, puikus patarnavimas, 
kas yra įmanoma tiems krau- 
tuvninkams tik dėlto, kad jie 
turi savo didelius sandėlius. 
Tie sandėliai jau skaitomi di
džiausi visoj Amerikoj. Jose 
randasi už tūkstančius tūkstan
čių dolerių prekių, kurias jie 
superka tiesiogiai iš gamintojų 
ir dirbtuvių. Už tai jie gali dau
giau sutaupyti ir pigiau parda
vinėti.

Taigi, geriausia vieta šian
dien šeimininkėms pirkti mais
to dalykus Midwėst Stores par
duotuvėse. O kad padėti pirkė
jams prekes pasirinkti šiandien 
Naujienose talpiname jų skelbi
mą. Tai daroma reguliariai kas 
savaitę. Persiškai tikite ir patir
kite ką už kiek galima nupirk- Į 
ti. (Skelb.)

Mėgstami Valgiai
TOMIS KAINOMIS, KOKIAS JUS IŠGALITE MOKĖTI

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 2 ir 3

•   , .1, . ................ — . ~ ■- * ■1 - —

“ARMOUR’S” Star

TAUKAI Sv. Kartonas 81/2c
°MIDWEST" Puikios Kokybės
KOPŪSTAI did. 2y2 ken. 3 už 25c
“MEftRY GARDEN”

TOMATOES did. 2V> ken. 2 už 19c
“EXCELO”
KORNAI No 2 ken. 3 už 25c
“MIDWEST” California
PYČIAI did. 21/2 ken. 2 už 35c
“MIDWEST” Deluxe Kava sv. ken. 25c
“WILSON’S” Corned Beef 12 unc. ken. 17c
“MIDWEST” Chili Con Carne No 1 ken. 2 už 15c
“MIDWEST” Tomato ar Vegetable •
SRIUBOS No. 1 ken 5c
“ELMDALE” žirniai No. 1 ken. 2 už 15c
“DUTCH MILL” Spiced Cookies sv. 10c
KAPOTI ŽIRNIAI, Geltoni ar žali 2 sv. 15c
“SHURFINE” Degtukai 6 baks. 23c
“HAWTHORNE” Rūkyti
GALAS KUMPIAI Šinkos ' sv. 19 ^c
LOAF CHEESE Amer. ar Brick sv. 240

FANCY FLORIDA

GRANDŽIAI 288 didž 2 tuz. 25c
Puikus Raudoni Virimui Obuoliai 5 sv. 17c
“NANCY HALL” Saldžios Bulvės 4 sv. 13c 

t

“PUROX” 25c pak 2 už 25^
“LIFEBUOY” Muilas 3 už 17c
“SEMINOLE’! Bathroom Tissue 4 rolei 25c
“OXYDOL” 2 maži 17c did. pak. 21c
AMERICAN FAMILY FLAKES 2 maži 17c did. pak. 21c
AMERICAN FAMILY Muilas 4 už 22c
“CLEAN QUICK Muilo Trupiniai 21/, sv. pak IZV/C

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ
* TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO IMiDVVE

MIDWEST
DUODAME

PINIGUS!
Jeigu reikia atnaujin

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

Kreipkitės i NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 s. HALSTED ST.
Atdara kas dieną nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
lėldienius.

flEW TOOTH PASTL 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a delightfully different tooth pašto 
that foams Into a *‘bubblo bath” line enough 
to clean plts and eraeks so tiny ovcn water 
may no> euter thcinl

That’s exactly what bappcns the instant 
saliva and brush touch the NEW forinula 
Listcrine Tooth Pašte, supenchargod with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
wouldn’t believo how it cleans, brightens. 
polishes . . . leaves the entiro mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the big 25(5 tubo or, better st 111. tho 
double size 40$ tube containlng more than 
J4 poundof tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THE NEW FORMULA 

(.ISTERINE TOOTH PAŠTE 
Sup"ithhrs11z^/^

'ARĖ YOU SUfPERiNG FROM

EYESTRA1N 
ciue to dust', sun> lighf-glare, 
„dh’ving, m6yiesr reading, etc.?

tos ir aptariama tolimesne 
veikla. Visi delegatai meldžia
mi atsilankyti į tą susirinkimą, 
nes reikia būti ffrfeir engusiems 
finansiniai ir morališkai, jei už
pultų fašistai.

A. Markevičiūtė. >

Do vour eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 hclp- 
fuil ungredients which 
cleanse and clear eye« red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh, 
alive! Mucn more effective than boric acid.

NES PIGIAU

STORES
001’7

Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept MF. Chicago, III._____

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
AT ALL DRUG STORES

NEPADĖJUS
o rastinėra

Roses

ciuntir

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N

LIETUVIiKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyriai

7 IKI 8 VAL.
7 IKI 8 VAL.
7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

5 Crown
7 Crown

Bond & Lillard 
White Horse

Old Taylor 
Grand Dad 
Old Charter 
Black Gold 
Old Schenley Rye

Kasdien skaitydami 
-NAUJIENAS* lie
tuviai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

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

DYKAI 
PRISTATYMAS

po vakaruškų šeštadienį,
4 vai. popiet.

r Of VOUR ' 
»nv»*Tmcnt

1739 SOUTH HALSTED STREET -
TELEFONAS, CANAL 8500

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

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas, čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SĄRAŠAS

WEXBERGS|
LIūUORSj

Antanai, turėsi pabusti ir savo 
to biedno “vaisko” daugiau to
kiais melais nevaišinsi. Tau, 
Antanai, to linkiu dėl tavo pa
ties labo. —Rytietis.

PIRKIT
KALĖDŲ DOVANAS

KRAUTUVĖSE KURIOS GARSINASI 
NAUJIENOSE

Visos tos krautuvės turi didelį pasirinkimą 
dovanų ir jums draugiškai ir maloniai 

patarnaus. Už jūsų kooperavimą 
busime dėkingi

Lawrence, Mass.
Bulvių ir silkių vakaras
Lawrenco “Bulvių ir Silkių 

Parengimas” naudai Lietuvos 
Šelpimo Fondo jau artinasi ir 
tas milžiniškas vakaras bus 
gruodžio 10 d., 6 vai. vakaro 
Klubo aplinkinėj žemėj, o jei 
oras pasipriešins, tai įvyks apa
tinėj salėj. Gražiam orui pasi
rodžius, tai bus tikrai tam įtai
syta kepyklos bulvėms kepti,, o 
silkių bus šimtai. Išrinktosios 
geriausios Lawrenco gaspadi- 
nės gamins valgius.'Jos prisi
žadėjo ir kitų įvairių valgių 
pagaminti, kaip tai dešrų su 
kopūstais, naminės babkos ir 
kitų skanių užkandžių. Be to, 
bus ir gėrimų, — minkštų ir 
stiprių.

Įvykusiame Lietuvos šelpimo 
Fondo posėdyje lapkričio 26 
d. buvo svarstytas kalbamos 
vakaruškos klausimas. Gaspa- 
doriai raportavo, kad jau pusė
tinai tikietų išparduota ir tiki
si turėti svečių iš kitų miestų. 
Specialus muzikantai grieš lie
tuviškas polkas /ir suktinius. 
Sekančios gaspadipės vaišins 
svečius: N. Pajerskienė, O. Pes- 
likienė, O. Milienė ir T. šimko- 
nienė.

Kitas susirinkimas bus laiko
mas 
gruodžioJ17 d 
Susirinkime bus duotos atskai

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

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—-BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ftS

Telefonas
CANAL 4738

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų •.. ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 

pasidėk... čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras. 
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau
nuoli! ... tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
kOJ.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents vvhipped to 
amazing creami- 
ness in the y*— 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine. * .* *^F***^^

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲ
PENKTADIENĮ— Tt ti n
ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C
SEKMADIENĮ—__________________

i WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINE

| 1908 So. Halsted St.

MUSCULAR
R H EU M ATI C 

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pagelbą. reikia dau
giau, negu “tik mosties." Reikia “PrieS- 
erzlnančio,” tokio kaip seno Švelninan
čio. raminančio Musterole. kad persun
kti per odos pavirš}, pagelbai nuo krau
jo sukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su
stingimas paprastai greit pavyksta nu-į- 
galėti. , •'

Geriau negu seno budo mustardinls 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas. vaikų (švelnus) ir ekstra stip
ru?, p) e visose vaistinėse.

ni
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Demokratinis Marksizmas

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta) x
Metams ................
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams .................................. $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

MMMMI

Karolis Kautskis

Apsidirbo su naciais naciškai
Rumunijos karalius Karolis neatsisako su Vokietijos 

naciais tartis. Neseniai jisai viešėjo Vokietijoje, matėsi 
su Hitleriu ir priėmė gen. Georingo pakvietimą į me
džioklę. Bet savo krašte Karolis nori būti pilnas šeimi
ninkas.

Prieš jį seniai kovoja naciška organizacija, “Geleži
nė Gvardija”, kurios vadas Corneliu Zelea Codreanu no
rėjo patapti “tautos vadu” ir šituo tikslu vedė agitaciją 
ne tik žodžiu, bet ir revolveriu. Už įvairius kriminalinius 
nusikaltimus jisai ir daugelis kitų stambių “Geležinės 
Gvardijos” veikėjų buvo suimti ir nuteisti. Bet jų orga
nizacija vis dar nesiliovė agitavusi ir galabijusi valdžios 
rėmėjus.

Užvakar Codreanu ir 13 jo padėjėjų susilaukė ne
lemto galo.

Policija juos gabeno automobiliu nakties metu iš vie
no kalėjimo į kitą ir, išvežusi į laukus; visus sušaudė. Už 
kelių valandų jie buvo užkasti į žemę.

To šaudymo pateisinimui policija sako, kad juos bu
vo užpuolę kalinių draugai, kurie norėję juos išvaduoti, 
ir kaliniai bandę pabėgti. Sušaudymas kalinių,,kuomet 
jie “bando pabėgti”, yra paprastas būdas apsidirbti su 
nepageidaujamais valdžiai žmonėmis.

Hitlerio rudieji banditai daug nacių priešų yra šito
kiu budu pasiuntę į “kitą pasaulį”. O Rumunijoje dabar 
tą patį metodą karaliaus palicija pavartojo prieš Hitle
rio draugus. Ar Hitleris gali skųstis?

(šį straipsnį didis mokslinio1 socializmo teoretikas parašė šių metų kovo mėnesį Rusijos Social-Demokratų Darbininkų Partijos 40 metų sukaktuvėms paminėti, bet sąlygos Europoje buvo tokios, kad tos partijos veikėjai, bolševikų ištremti į užsienį, sukaktuves pažymėti kokiomis nors iškilmėmis iki šiol negalėjo, ir K. Kautskio straipsnis pasirodė Paryžiaus laikraštyj “Socialističeskij Vest- nik” tiktai pereitą mėnesį, kai jo autorius jau buvo miręs. Tokiu budu šis nepaprastai įdomus Kautskio straipsnis bus bene paskutinis jo publicistinis kūrinys.Vokietijos naciams pereitą pavasarį pagrobus Austriją, Karolis Kautskis buvo priverstas pabėgti į Čekoslovakiją ir iš tenai, netrukus, lėktuvu skristi Holandijon. Spalio 17 d. 1938 m. jisai mirė Amsterdame, tik- ką sulaukęs 84 metų amžiaus. — Redakcija.)

Netikėtas Fordo liberališkumas
Visai netikėtai Amerikos automobilių karalius, Hen

ry Ford, viešai pasmerkė Vokietijos valdžią už žydų per
sekiojimus ir pareiškė, kad jisai nepritaria nacių žiauru
mui, nors jisai yra gavęs iš Hitlerio medalį.

Fordas pataria Amerikos valdžiai nevaržyti perse
kiojamiems Vokietijos žydams teisės įvažiuoti į šią ša
lį. Jisai mano, kad tie imigrantai butų ne apsunkinimas 
Amerikai, bet pagalba, nes jie esą darbštus, gabus ir mo
ka prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų.

Seniau Fordas buvo pasidaręs antisemitas (žydų 
priešas). Jisai leido savaitraštį “Dearborn Independent”, 
kuriame buvo piktai atakuojami žydai finansininkai ir 
bendrai žydų tautybės biznieriai. Sako, kad tuo laiku ji
sai buvo susipykęs su kai kuriais New Yorko bankais, 
kuriuos kontroliuoja žydų kapitalas.

Fordo dirbtuvėse, be to, dažnai gaudavo geras vietas 
vokiški princai ir inžinieriai iš Vokietijos. Ne be reikalo, 
kai jisai šventė savo 75-as gimimo sukaktuves, Berlynas 
jam suteikė medalį.

Juo reikšmingesnis todėl yra Fordo viešai pareikštas 
pasipiktinimas, rudosios diktatūros žiaurumu.

Nežiūrint ką sako tie žmonės, kurie įsivaizduoja, 
kad fašizmas yra “kapitalizmo vaisius”, anaiptol ne visi 
kapitalistai mėgsta diktatūrą. Protingesnieji jų supran
ta gerai, kad ir CIO. baubas nėra toks baisus, kaip na
cių rojus “ trečiam j ame reiche”.

Sukako 40 metų,/ kai buvo įsteigta Rusijos Social-Demokratų Darbininkų Partija. Ji buvo demokratinio marksizmo partija. Su juo ir jo dėka ji pakilo į didingą aukštybę. Visos jos pergalės, visi jos laimėjimai buvo pergalės ir laimėj L mai marksizmo.Deja, gana greitai partijos vystymąsi susidūrė su kliūtimis, kilusiomis iš to, kad jos viduje pasireiškė elementai, kurių protavime atsispindėjo ekonominis caro imperijos atsilikimas. Šitie elementai priėmė

Hitleris “valo” savo partiją
\

stojo, bet jie duodavo jam utopiškus bruožus. Netrukus, šitie elementai taip sustiprėjo Rusijos socialdemokratijoje, kad jie galėjo susitelkti į atskirą — bolševikišką — organizaciją, kuri paskelbė įžūlią kovą tai partijos daliai, kuri paskui juos nesekė ir paliko ištikima Vakarų Europos marksistinei orientacijai. Aštriausias formas šita kova priėmė tuomet, kai pasaulio karo eigoje, sugriuvus armijai ir nuvirtus carizmui kovo mėnesį 1917 m., Rusijos darbininkams, pavyko iškovoti plačiausias demokratinės laisves. Rinkimai į Steigiamąjį Seimą davė milžinišką daugumą įvairių krypsnių socialistų atstovams.

o tikrumoje vykino jo militari- 
zaciją. ,Tuo pačiu budu pasidarė nę- ' begalimas veikimas jokios darbininkiškos partijos, nepriklausomos nuo esančios vyriausybės. Tai pakirto jėgas socialdemokratų darbininkų partijai, kuri nuo to laiko turėjo veikimo laisvę tiktai už Rusijos sienų, emigracijoje.Šitokiose liūdnose aplinkybėse jai tenka švęsti savo 40 melų sukaktuves. Ir visgi yra jos tiesa, kai ji švenčia jas, nenustodama ateities viltis. Nes šių dienų valstybė negali vystytis be laivo darbininkų judėjimo. Jeigu ją stato ant vergų darbo, tai ji skursta ir būna pasmerkta sugriūti toje valandoje, kai ateis jos pajėgų išbandymas. Kada tai įvyks Sovietų Rusijoje, atspėti negalima, bet tai į- vyks su ja taip pat, kaip su Italija ir Vokietija.Bet darbininkų judėjimo laisvė neišvengiamai turės atnešti naują pražydejimą demokratinio marksizmo, kuris yra ne kas kita, kaip pati tobuliausia ir giliausiai apgalvota savarankiško darbininkų judėjimo forma. Tuomet ateis Rusijos socialdemokratijai gadynė naujo auginio, žydėjimo, stiprybes ir nulemiančios įtakos valstybėje, ūkyje, visuomenėje.2.Bet ar šitoks įsitikinimas nė-1 ra klaidingas? Juo labiau šiandien stiprėja demokratinėse valstybėse proletariatas, juo didesnio pavojaus jaučiasi grasinamas kapitalas demokratijoje ir demokratijos dėka, juo labiau buržų&žija linksta į fašizmą, į demokratijos sunaikinimą smurtu, Ji, galų gale, ieš- i ko išganymo pilietiniame kare. Kad demokratija galės be kliūčių kilti, iki įžengs į socializmą, mes negalime tikėtis niekur. i.Šitokia tendencija, be abejonės, yra ir mes ją iš tiesų matome ir Prancūzijoje, ir anglosaksų kraštuose. Bet musų laimė, kad tai dar nereiškia, jo- gei šitai tendencijai yra lemta pavirsti tikrove. Kad tai įvyktų, fašisimiems elementams reikė- tų turėti ne tik valios ir pasiryžimo, bet ir pakankamą jėgą. Jeigu tokios jėgos jie neturi, tai. (daugiausia jie gali padaryti tik-: lai bergždžią bandymą iššaukti

Nėra diktatūros, kuri galėtų apsieiti be “valymų”' 
savo pasekėjų. Stalino “čistkos” seniai pagarsėjo. Net 
Smetona, kurio diktatūra yra tiktai “dešimtas vanduo 
nuo fašistiško kisieliaus”, buvo priverstas “išvalyti” vol- 
demarininkus kartu su jų lyderiu.

Taigi nėra nieko nuostabaus ir tame, kad įvyksta 
“valymai” ir tarpe Vokietijos nacių.

Pirmą didelį valymą Hitleris padarė neilgai trukus 
po to, kai buvo įsteigta jo diktatūra — birželio 30 d. 1934 
m. Tuomet pats “fiureris” ir artimiausieji jo bendradar
biai nušovė daugiau, kaip tūkstantį stambių šulų nacių 
partijoje (nors jie sakėsi užmušę mažiau, kaip šijntą).

Dabar prasidėjo nauja teroro banga nacių .partijoje.; 
Telegrama iš Berlyno praneša, kad Gestapo (slaptoji po
licija) plačiai vykina areštus tarpe nacių. Pati nacių 
spauda rašo, kad Vienoje buvo nuteisti į kalėjimą 12 par
tijos narių, tuo tarpu kai eina gandai, kad tenai buvo 
suimti ir sušaudyti 135. O Berlyne buvę suareštuoti 200

Kame gali tokią jėgą fašizmas pasemti demokratinėse šalyse? Kapitalistų klasėje ar darbo žmonių klasėse?Kapitalistų klasėje neapykanta demokratijai smarkiai auga. Bet tai dar anaiptol nereiškia, kad visa, pasiturinčioj i klasė y- ra proletariato atžvilgiu viena soliuiška fašistinė masė. Ji nesudaro tokios masės dabar, lygiai kaip ji Lassalio laikais nesudarė solidališkos reakcinės masės. Greičiau galima pasakyti, kad ji (dabar yra dar ma*[ žiau vienlylė masė, negu kad buvo tuomet.Valstybės aparatas nuo tų laikų taip milžiniškai išaugo, kad šiandien jisai gali labiau, negu kada nors, atsistoti virš kapitalo, pajungti jį sau. Kol Hitleris dar nebuvo įėjęs į valdžią, finansiniai magnatai ir didžiųjų dvarų savininkai galėjo įsivaizduoti, kad jie galės’ paversti jį klusniu savo įrankiu. Bet po to, kai Hitleris pagrobė valdžią,' jiems tenka vis labiau' įsitikinti, kad diktatorius nepa-

stambiausiųjų kapitalistų ver
giško nuolankumo.

Jeigu demokratinėse Vakarų 
valstybėse buržuazija bus pri- . 
versta pasirinkti tarp diktatū
ros ir demokratijos, tai, be a- 
jejonės, žymus, sprendžiau tieji 
juržuazijos sluoksniai pasi
rinks demokratiją, kaip mažes
nį pildą, kadangi ji užtikrina 
jieiifs bent laisvę ir gyvastį ir 
jų nuosavybes apsaugą nuo 
sauvališkos konfiskacijos. Jau 
vienas šitas dalykas turi žymiai 
sumažinti buržuazijos norą su 
ginklu rankose sukilti prieš de
mokratiją.

Bet jeigu buržuazija ir vie
ningai ryžtųsi pilietinį karą 
pradėti, tai dar nereiškia, kad 
jisai tikrai ir prasidėtų. Kapi
talistų klasė savo skaičium yra 
permenka, kad ji galėtų įvykin
ti sukilimą savo jėgomis. Su
kilimai, kuriuose ji dalyvauda
vo, tiktai tuomet pasisekdavo, 
kuomet daugdmą kovotojų pa
rūpindavo liaudis — proletaria
tas, smulkioji buržuazija, ūki
ninkai, inteligentai.

Ar kas nors sakys, kad pro
letariato kilimas (pažanga) de
mokratijoje .būtinai turi su- 

. stiprinti priešingumą tarp jo 
ir ūkininkų bei smulkiosios 
buržuazijos, ir dagi sustiprin
ti taip smarkiai, kad šitos klasės sutiks pakeisti demokrati
jos laisves diktatūros baisenybėmis, kad tik ji apgintų jas 
nuo proletariato? Aš nemanau, kad tarp mus yra bent 'vienas, kuris bijo, kad taip bus. Mes juk visi esame įsitikinę, kad juo labiau auga socialdemokratijos galybė, juo daugiau ji gali padaryti gero ne tiktai rankpelniams, bet ir visiems kitiems “vargstantiems ir prispaustiems”. Tai iš kur gi buržuazija paims pakankamą skai čių bernų, be kurių ji negali pradėti pilietinio karo?Vienų lumpen-proletarų (“bo- mų”) šitam tikslui nepakanka.Nenormalios , sąlygos, kurias pagamino pasaulio karas rytinėje ir vidurinėje Europoje, ypač tenai, kur pakriko regu- liarinės kariuomenės, o jų vietoje susidarė privatines armijos, vargiai bepasikartos Vakarų Europoje ir anglo-saksų Amerikoje. Tai iš kur gi tenai atsiras gaivalai ne laikinoms riaušėms, bet tikram pilietiniam karui? Toks pilietinis karas tenai anaiptol nėra neišvengiamas. Musų draugai demokratinėse Vakarų šalyse turėtų veikti jau labai negudriai, iki jie nudardėtų į pilietinį karą. (Pabaiga rytoj.)

Veltui duoną valgė
Vienas smūgis po kitam. — Naujas vardas Visuomenės 

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

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Margumynai
Ar bitės vėdina savo 

avilius?

Deja, šis Steigiamasis Seimas neturėjo už savo pečių stiprios ir ištikimos armijos, tuo tarpu kai bolševikų frakcijai pasisekė suorganizuoti savo kariuomenę. Savo karinę viršenybę jie pavartojo ne tam, kad butų sustiprinta tik-ką iškovotoji demokratija Rusijoje, bet tam, kad ji butų sugriauta ir jos vietoje įsteigtas naujas despotizmas ir šituo budu suparalyžiuotas darbininkų judėjimas. Jie kenčia šalia savęs jokio kito kalbėjo apie ūkio socializaciją, šeimininko, reikalauja ir iš

saros dieną, pamatysi prie įėjimo keletą bitelių, atsigręžusių į avilio pusę ir plasdenančių savo sparneliais. Jos plesdena taip greitai, kad sparnelių beveik ir negalima matyti, kaip kad, pavyzdžiui, nematai besisukančio propelerio prie lėktuvo. Tos bitės vėdina savo avilį, kad jame nebūtų per karšta ir kad jo gyventojoms butų sveika... Ir žmogui reiklų pasimokyti iš bitelių vėdinti savo butą. Avilyje kitos bitės, sustojusios prie išėjimo, atsigręžusias į lauko pusę, taip pat plasdena sparneliais. Vienos jų varo orą į avilį, kitos — iš avilio. Kai saulė pakyla aukščiau ir ore pasidaro karščiau, prie avilio įėjimo vis daugiau ir daugiau susirenka tų vėdintojų. Po kurio laiko bitės pavargsta — pasitraukia į šalį, ir jų vietose sustoja kitos darbininkės — vė- dintojos. Jei vasaros naktys būna karštos, vėdinimas daromas ir nakties metu. Oro traukimascentracijos stovyklą. *
Matyt, Vokietijoje toli-gražu nėra taip ramu, kaip 

atrodo, žiūrint iš tolo. Hitlerio triumfai užsienio poeti
koje nieko gero žmonėms nedavė, todėl nepasitenkini-1 būna taip smarkus, kad gali 
mas, auga ne tiktai visuomenėje, bet ir pačioje Hitlerio' užpusti žvakę, prikištą prie

avilio.
v <•-.V ■ ’! A* , ,

(Tęsinys) (iNepatikėjo net šitam ir kilos 1 Lietuvos valstybės įstaigos, todėl tą raštą uždraudė kituose ! dienraščiuose atspausdinti!Tos įstaigos pry šakyje stovėjo (jau stovėjo) profesorius kunigas Izidorius Tamošaitis, Lietuvos tautininkų vienas žymesnių ideologų, publicistų! Dabar jisai iš tų pareigų jau atšauktas. Atsistatydino ir kartu paliuosuotas iš tautininkų i- deologinio laikraščio “Vairo” redaktorių.Dabar Kaune jau sakoma, kad prof. kun. I. Tamošaitis toje įstaigoje veltui duoną valgė, todėl ir toji visuomeninio darbo vadyba nuo šiol jau vadinama — Veltui duoną valgė! Naujas, taip pat prasmingas pavadinimas !Tai išeitų, kad kai kurių tautininkų lupomis tariant lietuvių tauta nėra subrendusi be karo stovio gyventi, ji turi dar laikyti politinius egzaminus! štai kaip kai kurie iš tautininkų galvoja apie lietuvių tautą.Dabar vieloj prof. Iz. Tamošaičio visuomenes darbo vadybos generaliniu sekretorium paskirtas Vincas Vileišis. “Vairo” redaktorium busiąs paskirtas ekonomistas česavičius, kuris seniau priklausė krikščionių demokratų akademinio jaunimo organizacijoms, o vėliau formaliai prišlijo prie tautiniu- kų.Tai tuo budu vienas žymesnių tautininkų prof. kun. Iz. Tamošaitis atrodo jau yra baigęs administracijos ierarchijoje savo karjerą.Kalbama, kad visuomenes darbo vadyboje įvyksią dar ir kilų atmainų, nes tarp tos į- slaigos pareigūnų nesą darnaus sugyvenimo.Klaipėdos krašto vokietininkai, nusikratę karo stovio, deda visas galimas pastangas at- sipalaidoti nuo visų Lietuvos valstybės saitų. Jau jie net nenori pripažinti buvusių karo teismo sprendimų, štai Klaipėdos krašto seimelio rinkimų komisija jau “išaiškino”, kad karo teismo sprendimai Neu- manno ir kitų nacių byloje buvę neteisingi, todėl visi buvę toje byloje nuteistieji, kuriems buvo atimtos teisės dalyvauti politiniame gyvenime, dabar tą teisę turį ir jų kandidatūros gali būti išstatytos į rinkimus.Ir iš viso pasiebiama vokietininkų tarpe suvis nesiskaityti su centro vyriausybes parėdymais ir nurodymais, žodžiu, iš Klaipėdos krašto sklinda visai aliarmuojančios žinios. Tonais lietuvių visas gyvenimas tiesiog terorizuojamas. Žydai jau iš tenai bėga ir savo turtus likviduoja.Vokietininkų spauda visai atvirai ir nedviprasmiai rašo, kad jie siekią bendro gyvenimo su Vokietija.Vadinasi, tautininkai savo politika nei kiek Klaipėdos krašto gyvenimo nesuartino su bendru Lietuvos valstybės gyvenimu, o tik dar daugiau visokių nesusipratimų įnešė. Tikrai atrodo, kad veltui duona valgyta...Kas toje visoje byloje įdomu ir kartu labai reikšminga, tai kad Klaipėdos vokietininkai ir jų vadovaujamos įstaigos atsisako dalyvauti Lietuvos prezidento valstybės rinkiniuose.
Dalykas tas, kad Lietuvoje 

įvyko savotiški prezidento rin
kimai. Prezidentą turėjo rinkti 
savivaldybių išrinkti tautos at-

stovai. Taigi tokius rinkikus turėjo išrinkti visos ir Klaipėdos krašto savivaldybės, l>ct į sušauktus tų savivaldybių posėdžius be jų pirmininkų ir lietuvių frakcijų atstovų niekas daugiau neatėjo, o kadangi lietuviai negalėjo sudaryti kvorumo, tai rinkikai neišrinkti...Taip tai vokietininkai atsidėkojo tautininkams už Klaipėdos krašte karo stovio panaikinimą...Jei turėsime galvoje, kad Klaipėdos krašto vokietininkai yra iš Berlyno diriguojami, tai vaizdas bus visai aiškus...O Vokietijos oficialiose sferose tvirtinama, kad Vokietija norinti su Lietuva geruoju sugyventi!“Lietuvos Aidas” skundžiasi, kad Klaipėdos krašto vokietininkų suruoštos demonstracijos siunčia padėką ne Kauno vyriausybei už karo stovio panaikinimą, bet Berlyno... Skųstis dėl šito netektų, nes, rodos, kad jos tikruoju adresu savo padėką ir siunčia, nes juk ir tvirtinama, net Lietuvos oficialių į- slaigų ir pagaliau to pačio “Lietuvos Aido”, kad kaimyniniai valstybei paprašius karo stovis atšauktas...Jei Lietuvos visuomenė turėtų tiek laisves savame krašte,1 kiek dabar turi Klaipėdos krašto vokietininkai teisės laisvai 1 veikti, gal ir tektų tą padėką ‘ adresuoti tik Berlynui, bet, de- ja, Lietuvos visuomenes gyvenimas visai nepasijuto karo stovį atšaukus laisviau atsikvėpęs...Tai tokiais kreivų kreivais keliais dabar eina Lietuvos gyvenimas lydimas visokiais tautininkų nepasisekimais.Jei tautininkai bent kiek butų jautresni sayo tautos gyvenimui, jie turėtų padaryti ir iš viso šilo atitinkamas išvadas, bet, deja, jų oda yra labai rambi... — Veltui duoną valgo...Tai jau dienos sukis...Trijų tik žodžių sakinys, bet tais keliais žodžiais kiek daug nusakoma! Tie trys žodžiai dabar visų ir visur kartojami. Juos kartoja ne vien tik opozicijos žmonės, bet ir pačių tautininkų tarpe 'šitie nėra svetimi.Kitas jautresnis tautininkasrai ir tvirtina —Tai karčios tcisyl)ės žodžiai, tai atviras prisipažinimas!(GALAS)
Iš Lietuvos

Bus nauja statybaALYTUS. — Miesto sav-bė yra numačiusi ateinantį pavasarį statyti kurorto rajone prie Sporto stadijono didelį dviejų aukštų rūmą, kuriame įrengs pirmame aukšte restoraną, ga * ražą ir autobusų stotį. Antrame aukšte bus modemiškas viešbutis. Kainuos 300,000 li-
žemės ūkio draugija statys moderniškus sandėlius ir kon

torai patalpas.
Lietuvos bankas irgi statysis ramus Pulko — Seirijų g- 

vių kampe, kur dabar spaudos kioskas.
Apskrities ligoninė jau bai

gia statyti antrą ligoninės rū
mą, kuriame bus įrengti užkre
čiamųjų ligų skyriai, taip pat 
baigia statyti sandėlius, dezin
fekcijų ir skalbyklų patalpas.
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Detroito Lietuvių Žinios
K DETROITO PADANGĖS

DAUG MIRŠTA ŽMONIŲ
Paskutiniu kelių savaičių 

būvyje inusų lietuvių kolonijo
je mirė gana daug žmonių, štai 
kai kurie jų: B. Sugžda, alaus 
darželio savininkas, Paulina 
Jasulionienė, kuri taip pat lai
kė alaus darželį savo name; 
Monika Metrikiene ir Antanas

Visi jie palyginti buvo gana 
jauni žmones ir galėjo dar ilgai 
gyventi ir gyvenimu džiaugtis. 
Tačiau mirtis nesiskaito su mu
sų norais ir pageidavimais. Ji 
taip pat nežiūri amžiaus: daž
nai visai jauno amžiaus žmo
nėms įsako vykti į anapus gra
bo. Ir tuo atveju nei musų aša
ros, nei musų maldavimai nie
ko negali padėti.

Toks jau gamlos patvarky
mas, kad kiekvienas, kuris gi
mė, turi ir mirti. —Kemešienė

MOTERŲ KLUBO 
PARENGIMAS

Nors šita žinute šiek tiek su
vėlinta, bet geriau juk vėliau, 
negu niekad.

Lapkričio 9 d. įvyko Detroi
to Moterų Klubo puikus ban- 
kietas. Prieš tą bankielą prosai 
tarškėjo, suknios girgždėjo, 
plaukai buvo garbiniuojami, o 
veidai pudra ir dažais gražina
mi. Mat, visos Detroito gražios 
ponios stengėsi kiek galima 
šauniau pasirodyti puikiame Fi- 
land viešbutyje, kur kalbamas 
bankietas įvyko.

Šiame šimtmetyje niekur kitur nepamatysite dievams pasišventusių 
senovės vaidiliučių, o tik Lietuvių Universiteto Kliubo rengiamame va
kare gruodžio (Dec.) 4-tą dieną, 6:30 v. v., Lietuvių Auditorijoje. 3133 
S. Halsted St. Vaidilutėmis bus, iš kairės dešinėn: Pearl Juzėnas, Birutė 
Rutkauskas, Wenetta Grybas, Bella Pozer ir Eugenia Greičius.

JUOKAI
Rūpesčiai

Vienos vasarinės savininkas, 
atvykęs į miestą, užeina į krau
tuvę nupirkti tualetinio popie
riaus ir skundžiasi.

— Et ir vėl tos nereikalin
gos išlaidos! žmogus beveik 
per visus metus be jokio po
pieriaus apsieini, o čia dabar 
lyg tik koks svečias pasirodo, 
tuoj popierių jam prireikia.

Didelis užsimojimas
— Na, šią savaitę mes pa

leisime į apyvartą dešimtį tūk
stančių dantų krapštukų su 
musų firmos vardu.

— Po šimts pypkių!
— Taip, mes turim ką nors 

pradėti, kad musų firmos var
das butų tūkstančiuose burnų.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

VISIEMS AČIŪ
Dailūs choras

parengimu taria ačiū Chicagos
Chorui, kuris

pildė programą.
Mes esame dėkingi visiems 

vietos biznieriams, kurie pro
gramos knygutėms davė moka
mų skelbimų. Tuo būdu jie 
daug prisidėjo prie įvykusio 
koncerto pasisekimo. Patariame 
sakytus biznierius patronizuoti. 
Vadinasi, biznio reikalais į juos 
kreiptis.

Širdingai ačiū visai publikai, 
kuri taip gausingai koncerte 
dalyvavo. Esame tikri, jog ir 
ateityje ji musų parengimus 
taip jau nuoširdžiai rems.

šia proga reiškiame ačiū vi
soms toms šeimoms, kurios 
priėmė ir vaišino Pirmyn cho
ro narius, būtent, Kučinskams, 
Bros, Raško, Dirmaitienei, Si- 
der, J in kams, Cibulskiams, A- 
domaitienci, Dunauskienei, Pra- 
nikui, Stankevičiui, Strazdams, 
Diliams ir kitiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie kalbamo koncerto pasise
kimo. Ačiū taip pat visiems ti- 
kietų platintojams ir visiems

lietuvių biznierių vakaras. Apie 
pusę devintos jau buvo maž
daug 300 svečių ir viešnių. Vi
si malonus, visi linksmučiai nu
siteikę. Klubietėc visus stengė
si kaip galima geriau priimti ir 
palinksminti, kol vėliau patys 
svečiai susirado sau tinkamą 
kompaniją.

Vakaro rengimu daugiausia 
rūpinosi Onutė Kudžicnė, C. 
Bračiulienė ir P. Hill. Jos tiek 
buvo apsukrios,’ kad kiekvieną 
pastebėjo ir su kiekvienu pasi
sveikino. Rengėjoms padėjo P. 
Bukšnienč, P. Stark, Meškunie- 
uė, Belaitienė ir daugelis kitų.

P-ia Morta Surbienė, klubo 
prezidentė, paprašė visus sve
čius sesti prie stalų vakarienės. 
Stalai buvo papuošti puikiomis

Iš Lietuvos
Panevėžy bus galima 
vaidinti ir didžiau

sias operas
mė-

darbininkams.
Jei kas nebuvo taip, kaip tu

rėjo būti, tai tikimės, jog Pir
myn choro nariai ir jų vedėjas, 
p. K. Steponavičius, teiksis 
mums dovanoti: l:»tą karią pa
sistengsime geriau padaryti. 
Šiuo gi tarpu visiems dar kartą 
ačiū.

Vakaro renginio komitetas:
Justinas Pilka 
Jurgis Kopitskis 
Kazys šalaviejus

valgiais. Na, netruko ir gėrimų. 
Vakarienės melu tostmeisterė 
Kudžicnė pasakė tinkamą kalbą 
ir širdingai padėkojo visiems 
atsilankiusiems svečiams. Ji 
prašo visus nesidrovėti ir links
mintis iki pat ryto. Savo kal
boje ji pabrėžia didelius nuo
pelnus klubo pirmininkės Sur- 
bienės, kuri labai sumaniai ve
da visus organizacijos reikalus. 
Reikšdami savo dėkingumą, 
klubietės savo pirmininkei įtei
kė gėlių bukietą.

Priimdama tą įvertinimo do
vanėlę, p-ia Surbienė pasakė 
labai gražią kalbą. Kalbėjo ji 
angliškai ir lietuviškai.

Tuo vakarienė ir baigėsi. Da
lyvavo labai daug profesionalų: 
Dr. Surbis, Dr. Andrevvs su 
žmona, Dr. Jonikaitis, adv. Al. 
Kondrotas su žmona, artistas 
Jagminas su žmona, laidotuvių 
direktoriai Stepanauckas ir 
Brazys, biznieriai A. Rudžius, 
linksnis, Rutkauskas, Amskis, 
Padolskis, Krupinskai, Vcrnec- 
kienė, Grinienė, K. Rakauskas

PANEVĖŽYS. — Prieš 
nesi laiko pradėta remontuoti 
šaulių namų salė, kuri Pane
vėžiui yra labai svarbi. Remon
tas buvo pertrauktas, nes spa
lių pradžioj salėj buvo įvairus 
spektakliai ir koncertai. Dabar 
jis tęsiamas toliau. Dedamas 
parketas ir lubos padengtos in- 
solitu. Pirmiau salės grindys 
ir lubos buvo paprastų lentų. 
Dėl to salę buvo sunku laiky 
ti švarią ir sudarė ne kokį vaiz
dą.

Be to, salėj nebuvo Ventilia
cijos ir todėl joje būdavo šilta 
ir tvanku. Dabar salėj įtaiso
mas galingas ventiliatorius, ku
ris galės per 15 min. pakeisti 
visos salės orą. Dabar jau ne
teks per vaidinimus prakaituo
ti ir iš sales išeiti su skaudan
čia galva.

šis remontas kaštuos apie 
6,000 Lt, bet bus didelis pa-; 
togumas lankytojams ir pa
tiems šeimininkams. Remontas 
bus baigtas spalių mėn. Dabar 
šaulių salė bus moderniškiau
sia Panevėžy ir pritaikinta net 
didelių operų pastatymams.

* Snow flurries in the air, a drop^ 
in mercury, and Time nudges our' 
ribs ... for us no migratory escape, 
no begging evasion f?om winter’s 
blasts. As the blustering winds 
sweep the Windy City and we pass 
muffled behind high, upturned col-i 
lars, we are conscious that winter, 
with its offerings of offerings of 
holiday fare, of concerts, light ope
ras, recitals, lectures and plays, is; 
at hand.

for the third
the club, were

Bernice Pi i-
Greicus. A te-

present. Attending 
time and clcctcd to 
two new menibers, 
ponis and Eujenie
gular mae ing for Decembcr vvill be. 
announced later and those desir- 
ing to join are invited to be pre
sent. —J. Rachens.

PATS SAVE PAŽĮSTA
Motina iškepė pyragaičių.
— Tie pyragaičiai bus 

geram berniukui.
— Mamyt, tai jie turės 

senti, — taria Jonukas.

tik

pa-

Jaunas aferistas
die-

Skelbimai Naujienose 
lu oda naudą dėlto, 
•id pačios Naujienos 

naudingos.

SUSTIPRINTAS ĮRODYMAS
— Kad tas smuikininkas vir

tuozas butų tik dvylikos metų, 
!aš abejoju! Juk daugis kalba, 
kad jis jau vedęs.

' — Kur čia jau vedęs, jau se
niai išsiskyręs.

AK ŽINOTE KĄ
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jį 
savo parapi
ją j rankas

Ar Žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Re to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

PANEVĖŽYS. — šiomis 
nomis Panevėžio kriminalinė 
policija išaiškino ir sulaikė jau
ną aferistą Meškį Ričardą, 19 
metų amž. iš Šimonių mieste-’ 
lio, Panevėžio apskr., kuris sa
vo gudriu suktumu spėjo ap-, 
gauti kelioliką prekybininkų 
apie 6,000 Lt.

Meškys R. dirbo pas prek. 
Kazėną iš Panevėžio m. kaipo 
perkūnsargių platintojas. Važi
nėdamas po kaimus Meškys 
imdavo iš ūkininkų rankpini
gius, kuriuos pats pasisavinda
vo, o savininkui pareikalavus 
atsiskaityti, duodavo klijentų 
vekselius. Savininkas patikėda
vo ir vekselius priimdavo. Ma
tydamas, kad toks biznis ne • 
blogas ir gerai sekasi, po il
gesnio darbo metė Kazėną ir 
pradėjo savistoviai “verstis”. 

Į Pradėjo prekybą radijo apara- 
itais, perkūnsargiais, motocik
lais ir k. pirkdamas prekes iš 
įvairių firmų įmokėdamas dalį 
pinigais, o kitą sumą “klįjen- 

, “Klijentų” vek- 
t 1x4 4- sėliai dažniausiai būdavo tvir- —Lakštute , . . v. . , ....j tų ūkininkų ar šiaip kreditui • 

gų asmenų su tokiais pat ži
rais. Taip jis varė “prekybą” 
apie pusę metų, kol atėjo ter-' 

Spalių 27 d. minai išpirkti vekselius. Tada 
telefonistai taisydami telefono'paaiškėjo, kad vekseliai padirb- 
laidus Lelijų gatvėj užmetė vie* tais parašais. Jo paties prisipa- 
lą ant elektros laidų, o kamuo- žinimu, tokių vekselij| išdavęs 
lį paliko toliau. Vežiko K. ark- 6,000 litų sumai.
lys paliete galva betysančią1

džių neatsimenu. Bendrai daly
vavo ne tik profesionalai ir 
biznieriai, bet ir šiaip visuome
nes veikėjai.

To vakaro šeimininkes (po
nios Kudžicnė ir Hill) buvo tik
rai ideališkos, Jos kiekvieną pa
stebėjo ir niekam nedavė nuo
bodžiauti.

Linksmasis pokylis pasibaigė 
jau ryto metą. Svečiai skirstė
si linksmi ir patenkinti.

Baigdama noriu pridurti, jog 
kalbamas klubas yra gana šyk
štus su parengimais, — papras-- 
lai jis rengia tik vieną bankie- 
tą per metus. Manau, k., d galė
tų daugiau surengti ir turėtų 
pasisekimą, o ypač jei dar va- , „ , .. . . . .. i*„|tų vekseliais,karionę pamargintų muzikalia \. . , v . > * c rlnomnuic
programa.

Elektra užmušė arklį
ALYTUS.

Thanksgiving already is a thing 
of blessed memory and visions of 
turkey (or roa^t goose in our case) 
glazed to a crisp brownness, glace 
swcet potatoes, and ąuivering, tran- 
sluctent globs 'of eranberry sauce, 
no longer disturb our peace or tan- 
talize our. pąląię. ,We wave them 
all aside and? įwelcome with open 
arms approaching Christmas- Such 
is fickle mankind! State Street 
dressed in pungent boughs of hol- 
ly and of pine... State Street lit 
with stars tremujating wįth 
an air of expęctancy—yes, there 
lies our hearts.

Yet before Christmas arrives to 
the j ingio of sleigh b.eils and the 
šinging of Christmas carols, ano-' 
ther treat lies in store — the 
L. U. C. Concert. Lithuania in all 
its pagan glory, Lithuania with its 
fire and romance of knigh hood and 
of songs, is presented at tins, the 
foųrth annual L. U. C. Concert. 
Before the alters of the carly Gods 
rise invocations and incense, while 
a stately parade of vestai virgins 
bring sacrificial offerings to ithe 
Gods. A temple dance fojlovvs, by 
the vestai virgins under premiere. 
danscusc, Wenetta Grybas, and the 
act eloses at a climax. Knigh hood 
under Vytautas is next presented, 
thcn a swift telescoping of the 
ccnluries takes place and the lašt 
act finds us in a typical Chieago 
Lithuanian-American . home which 
everyone of you \vill recognrze 
with a smile — it is YOUR home 
and ,th.e charąeter on the stage is 
YOU.

The performancc begins. Sųnday, 
Decemher 4th, at .6:3(0 promply, 
although the doors are open at 
5:30. So come early and get the 
seats you prefer. The tiekė t.s are 
fiifty cents each and if you have 
no t purchased them as yet from 
some club menibers, you may ob-, 
tain them at the door. Be sure to! 
bring your non-Lithuanian speaking 
friends too, as they vvill enjoy the 
arius, the Men’s OcteUc which has, 
already made a nųmber of pyblic’ 
appearances, and the ballet, as weJJ‘ 
a$ the play. Sočiai dandng to the 
miisic of Mickey Lennon’s ęrehestra' 
will fol!ow the .concert and bei 
a splendid oportųnity to get to-/ 
getjier. Refreshmens may also be; 
•obfained, and vvill be .on sale dur-! 
ing the intermisšions and af er tb-c! 
play. So ręmcmber the dąte, Sun-' 
day, December 4th; the time, £;'3.G 
prompt; and the place, the Mth- 
uatiian Auditorium, 3133 S. Hatsted 
Street, for an evening of neal en-. 
joyment and fine entertainment.

Sandwiches in between reliear-.

Garsinkitės “N-nose”

lys paliete galva betysančią1 Meškys sulaikytas ir patai-• s and Public appearances, a re- 
vielą. Arklys vietoje krito ne-pintas Panevėžio sunk, darbų ?r° 20th iii i
gyvas. Nukentėjusiam vežikui kalėj i man, o byla perduota pro:-;of Bella p0«er.' Twelve applicants

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

© apdraustos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių
brolybes fraternalč organizacija. SLA- trokš- 

Lta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šcimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudę. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.
•

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

visa ;

Clinics prove Litterine Antiseptic 
reaches and kilis dandruff germ

EVERY WOMAN 
I KN0W RELBES ON

LISTERINE
FOR

DANDRUFF
Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
^NAUJOJI GADYNE” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik U u doleriu metams.

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

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

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą*
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir lokiu 

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

"NAUJOJI GADYNE”
220 Lęonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

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

Vardas ------------------ - ----------------------------------------
Numeris ir gaivč_____ ______ __________________ . ,
Miestas ir valstija —.....- - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

There is no casier, morc delightful, or 
cffective vay of JkeepluK dandruff under 
coutrol (han with Lisierine Antiseplic, 
famous for more than 25 years as a rnouth 
wash and gargle. Just rub it in and follovv 
vvith prolonged massage.

lAsterine Antiseptic gete rid of dandruff 
bocause it kilis the germ that causes dan
druff—the queer littlc bottle-shaped bac- 
toria (Pityrosponuų ovale) that surrounds 
the hair and oovers the scalp.

Don’t waste time with remodies that 
merely attack synaptoms. Ųse Listerine 
Antiseptic, the proved treatment that gets 
at the causo. The only treatment we know 
of that is backed by ten years of research 
and a chnlcal rocord or succoss in tho 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co., Si. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

DANDRUFF

Full-flavored

C) Kraft American has a mc!low, 
full-flavored richnees that makes 
it pcrfect for aandwiches. And for 
cooked disltes you can depend on 
this American Cbccsc to mėlt 
perfecily.

Us« efily ©«c 
speeaful to • eup of sifad

įf^BAKING 
j^%^POWDER
Samepricetoday I 
as 48 years ago į 
25<>unc«for25{ j 
Manufccturad W Mwd«r
tp<cia!i>U wh« 4nak« nvthtnj ll 
bakini pewdtr— undar anyarriiiaii gi 
of o«»«rt chomiala af AStioAolffl 

reputation. Bi

MILLIONS OF FOUNDS HAVE BEE*4
’ L'SED VY.O’Ji pki m r kittelefonistai sumokėjo 300 litų, kuraturai. for admiesion to the Hute -were
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Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
4-TAS METINIS

Kur Visi Eisime 
Gruodžio 11 Diena?J oe

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 4 d. Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
12 vai. dienų. Malonėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių 

tarimų. Helen Cha pas, rašt.

Simano Daukanto Draugijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 4 dienų, 12 valandų dienos, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas yra svarbus, todėl privalote būtinai pribūti. Rei
kės išrinkti valdybų sekantiems metams 
svarbių klausimų apsvarstyti. Kurie esate 
kesčiais už šiuos metus būtinai privalote

ir daug kitokių 
pasilikę sii mo- 
apsimokėti.

P. K. sekr.

Upytės Draugiškas Kliubo narių priešmetinis susirinkimas įvyks 
subatoj, gruodžio 3 d. 7 vai. vakare. 4070 So. Franciseo 
Avė. Bus rinkimai naujos valdybos ateinantiems metams ir 
daug kitų reikalų. Kviečiame atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių ir taipgi, kurie dar nesate prisirašę atsilankykit, nes 
pamatę musų darbų ir draugiškumų tikrai tapsite nariais.

Rast. E. Tajdus

Dr-jos šv. Petronėlės narių priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 4 d. 1 vai. p.p. Parapijos svetainėje. Ma
lonėkite atsilankyti ir naujų pranešimų išklausyti ir pagal 
išgalę paaukoti kokių dovanų dėl bunco.

A. Laurinavich, ralt.

Illinois Lietuvių PaŠelpos Kliubo priešmetinis susirinkimas į- 
vyks penktadienį, gruodžio-Dec. 2, 1938. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 7:30 vai. vakare. Visi kvie
čiami atsilankyti į susirinkimų. Bus rinkimas valdybos 
metams ir bus pataisymas įstatų. A. Kaulakis,

1939 
rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo priešmetinis 
rinkimas įvyks penktadienį, gruodžio 2 d. 7:30 v. v. Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svar
bus privalot kiekvienas atsilankyti. Bus rinkimas valdybos 
1939 iKams. Pasilikusieji su mokesčiais, malonėkit apsi
mokėti. S. Kunevičia rast.

susi-

PARENGIMAI
Sekmadienį 4 (L gruodžio L. I). Aido choras suvaidins puikų 

veikalų “Kometos laukimas”, L. I). svetainėj, 10413 Mieli- 
igan avė. Pradžia 7:00 yal. vakare. Kurie norite pamatyti 
svieto pabaigų, malonėkite atsilankyti. Šokiai prie geros or- 
keslros. Užprašo Aido Choras.

DAINOS
DRAMOS

vakaras

Chicagos Lietuvių
Auditorijoj

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

— rengia —
LIETUVIŲ 

UNIVERSITETO 
STUDENTŲ 
KLIUDĄS 

Neturtingų Studentų 
Stipendijų Fondui

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.

Į Birutės choro gražių pramo
gą _ “Perikolos” perstatymų

Gražiai Atšventė
25 Metų Sidabrinį
Jubiliejų

Boston Shoe Store 
Kalėdinis Langas

Ilgų laikų gyvenant Chicago- 
je turėjau įvairių progų maty
ti scenoje visokius lietuvių vai
dinimus ir operečių perstaty
mus. Mačiau ne tik'Birutės 
choro, bet ir kitų chorų bei 
grupių išmėginimus savo jėgų 
ir gabumų meno srityje. Perei
tų pavasarį, kada Birutės cho
ras šį veikalų “Perikolų” statė 

1 scenoje, tai turėjo užvis geres
nį pasisekimų, i .

Operetė “Perikola” turiniu 
labai gyva ir linksma. Už tai ir 

■ vadinama komiška operete. Vi
sas veikalas yra labai gyvas ir 
tikrai gyvai suvaidinamas, taip 
kad žiūrint, rodos, matai tik
rus profesionalus vaidinant, o 
ne paprastus meno mėgėjus. 
Nors savo turiniu atvaizduoja 
vienos šalies didmiesčio gyveni
mų, bet kadangi visos operetės 
ne lietuvių kompozitorių su
kurtos, tai lietuviams jas lo
šiant reikia atvaizduoti kitų 

i tautų žmones. Ir šiuo sykiu at- 
i vaizduojama vienos Pietų Ame
rikos šalies sostinės Limos 
vaizdas.

Lai laimingai sulaukia ir 
auksinio

BRIDGEPORT. — Garsioji 
batų krautuve Bridgeporte, 
Boston Shoe Store, 3435 South 
Halsted St., dabar jau turi iš-

spalvomis. Kas pirks laike rc- 
visi galės 

brangių dovanų dy-

NORTH SIDE. — šeštadienį, 
lapkričio dvidešimts šeštų, Mor- monto išpardavimo, 
ning Star Klubas turėjo suren- gauti po 
gęs dvidešimts penkių metų Lai. Skelbimas telpa Naujieno- 
jubiliejinį vakarų paminėjimui se šiandien.—VBA.
savo garbingos praeities. * —.. ——--------------------

Parengimas, kaip ir tikėtasi, jufcniiejaus. p0 programo sve- 
nusisekė labai puikiai, nes sve- £jaį linksminos iki vėlaus va- 
čių prisirinko pilna erdvi sve- karo Reikia tikėtis, kad M()rn. 
lainė ne tik northsidiečių, bet 
ir kitų kolonijų gyventojų.

Programas susidėjo iš dainų 
ir šokių. Atidarius programų, I 
pirmiausia buvo pašauktas Chi- 
čagos Lietuvių Vyrų Choras, 
kuris sudainavo keletu smagių 
dainų labai vykusiai. Paskui 
pasirodė panelė Dauginiutė, ga
bi lietuvių šokikė, su dviem 
savo draugais. Jie publikų ste
bina savo miklumais.

Morning Star Klubui buvo 
įteikta puiki dovana, rodosi, 
nuo White Star Klubo atmini
mui dvidešimts penkių metų

ing Štai* Klubas garbingai su-j 
lauks ir auksinio jubiliejaus.

..............................— INI. 11 .............  • 

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

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamiock
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-

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei .storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
gį s į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3403

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St

Tel. Yards 4621-4622-2868

Įžanga tik už 50 Centų

GRAŽIOS FILET SERVETKOS

FILET CROCHET DOILIES PATTERN 1671

No. 1671 — Tokios servetkelės pagražins jūsų koinodę.

Suėmė Tėvą Už 
Dukters Pašovimą

Kūrinys Offenbacko
Reginį sudaro gana spalvin

gai įvairiausi kostiumai ir pa
pročiai. Be to, per visų veikalų 
eina intriguojantis romanas, su 
gražiomis, maloniomis daino
mis ir gan įspūdingais ir kar
tais labai juokingais pasikalbė
jimais. Muzikų šiam veikalui 
parašė pagarsėjęs franeuzų 
kompozitorius ir geriausių or
kestrų dirigentas Jacques Of- 
fenbach. Jis sukūrė daugelį pa
saulinės vertės kurinių, o šis jo 
veikalas buvo parašytas maž 
daug apie 1870 m. Operetė “Pe- 
rikola” yra vien^iš jo lengves
niojo1 styliaųs Jūrinių, nes di
džiuosius ii* sunkiuosius kuri
nius tik profesionalai gali įs
tengti atvaidinti. I

Visai bešališkųi^kalbant, šis 
veikalas Birutės > chorui buvo 
reikalinga pakartoti, nes perei-|i 
tų pavasarį daugelis žmonių; | 
negalėjo dėl įvairių priežasčių m 
pamatyti, o kurie matė, tie pa- ®

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

Moterų diena

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Boston Shoe Stores
3435 So. Halsted Str

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

. PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Rudeninių Madų 
Knyga

Apskričio ligoninėj guli kri
tiškai sužeista 34 metų mote
riškė Mrs. Bose Paladino, nuo geidavo dar kartų matyti. Dau- 
1946 Washburne avenue. Poli- gelis mano pažįstamų 
cija suėmė jos tėvų, Carmen tokių nuomonę.
DePlano, kuris buk jų pašo- choras mums ir vėl suteikia tų 
vęs laike ginčo. Mrs. Paladino gerų progų sekmadienį, 
yra trijų vaikų motina. Prisi- džio 
bijoma, kad ji mirs. L

reiškė
Taigi Birutės

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

gruo- 
» 11d. perstatydamas tų 

gražų veikalų “Perikolų” Soko- 
lų salėje, 2345 S. Kedzie Avė. 
Pradžia 4:30 v. p. p. Įžanga tik 
75c, iš anksto 65c. Po vaidini
mo šokiai iki vėlumos.

A. Bronytė

DYKAI!! 
, Kalėdoms 

DOVANU
I MUSU 

Permodeliavimo Batų Išpardavime 

Visiškai Dykai
24 Karatų Paauksuotas

GOLD CREST CRYSTAL SETAS 
Vertes $1.00 ir $2.00 ir daugiau 

su kiekviena pora

BOSTON’S BETTER SHOES

Žiūrėk į 
musų 

langus

žiūrėk į 
musų 

langus

mus ui 15 centų. Siųskit mtu

y

1739 8. Halsted St., 
Chteaga, Dl.

Nuo

moteriškų ar

ir aukšč.

ATEIK ir GAUK SAVO DOVANĄ
Sulaukusi vos trylikos metų 

amžiaus Audrey MacDonald, 
Woodstock, Ilk, mergaitė, slap
tai apsivedė, su 'vieno ūkinin
ko bernu, 26 metų George Gar- 
ner’iu. Kelioms savaitėms pra
ėjus Chicagos policija Garne- 
rį suėmė ir jį už tai pasodino 
Jolieto kalėjime, kur jis ir da-' 
bar tebesėdi. Jaunoji žmona 
vakar kreipėsi į McHenry ap
skričio teismų prašydama di- 
vorso.

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

Dovanas gausite perkant ir Red Cross ir Florsheim batus

No. 1G71

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė
I Adresas

PETER PEN

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

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

g Turime Pilną Pasirinkimą
g vaikams pigiai kaip už $1.00 ir aukšč., taipgi berniukams ir mer- 
$ gaitčms pigiai kaip už $1.99 ir aukšč. Visi tvirtos odos.

> BOSTON SHOE
STORE

k 3435 SOUTH HALSTED STREET
M 1| Miestas ir valstija ............

LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ J g.50
GYDYMAS.............. ..........SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje «15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama -----“
VISAS LIGAS GYDOMA S 1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lavrndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
Šviesomis. Dar b a b 
garantuotas..

420 W. 63rd St
Į Tel. KNG. 5883-5849
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LIETUVIŲ UNIVERSITETO KLUBO KET 
VIRTO METINIO PARENGIMO PROGA

Rašo — NORA
sėme medžiagą savo progra- 
mams, ir buvo dėkingi, kad at
sirado toks dailės mylėtojas, 
kaip Leonas Ereminas, kuris 
domėjosi augimu tautiško lie
tuvių susipratimo ir įvertino 
vieną būtiną reikalingumą jo 
augimo galimybei, tai dainą.

Ir tas buvo tiktai prieš 37 
metus, kuomet visa lietuvių 
veikla Amerikoje buvo ranko- 

____ ___  _______ _____ _____ se iš Lietuvos atvykusio jauni- 
daugybė, bet su užrašytais arba! mo.
sudėstytais balsais yra labai) 
mažai.

“Kad suteikti daugiaus dainų 
musų dainininkams, tapo pa
rengtas šitas raukius... Prade
dant rinkti šitą rankių, buvo 
mieryjama surinkti vien lietu
viškas (jainas, balsus, ką, pra
dėjus pasirodė negalimu.

Pavarčius Amerikos lietuvių 
istorijos puslapius, radau, kad 
prieš 37 metus buvo išleista 
knyga užvardinta “Dainos” su 
įžanga:

“Augant tautiškam lietuvių 
susipratimui, auga sykiu ir rei
kalavimai — kuriuos iš karto 
negalima užganėdinti, bet tik 
su laiku ir tai prisidedant vi
suomenei. Lietuviškų dainų yra

Sto-

pačių žmonių pasinaudoti, ypa
tingai išeivių, nebuvo galima; 
tokį darbų galima atlikti vien 
Lietuvoj. Už tad šitam rankiu- 
je yra tik penkta dalis lietuviš
kų dainų, kitos yra paimtos ir 
panaudotos iš garsingesnių sve
timtaučių kompozitorių... prie 
kurių balsų pritaikinti ar vers-

Nebuvo čia tais laikais nū 
lietuvių chorvedžių, nė muzikų, 
nė dainininkų su didesniu išsi
lavinimu. Tačiau, kiekvieno 
lietuvio širdyje buvo ta pavel
dėta meilė dėl dainos, ta lieps
nelė, kurią didžiausios gyveni
mo vėtros nepajėgė užgesinti. 
Buvo pas tuos lietuvius troški
mas kurti gražiausias apysto- 
vas savo gyvenimui šioj laisvoj 
šalyj, ir siektis to, ko gyvenant 
anoj pusėj okeano, svetimų 
slegiami, neturėjo galimybės, 
tai mokslo.

Prabėgo tie suvirs trisde
šimtmečiai. Kada pažvelgiau! į

Labai pažymėtinas ir gražus 
faktas yra tas, kad nežiūrint 
to, kad beveik visi tie,, kurie 
atsiekė tobulumo ir yra aktin
gi šioje srityje mūsų kultūri
nės veiklos, yra Amerikoje gi
mę, augę ir mokslą čia įgiję 
jaunuoliai. Bet jie nesišalina 
nuo lietuvių ir dirba jų nau
dai. Žinoma, jeigu nebūtų to
kio jaunimo, kuris taip įverti
na savo tautos praeitį, ir ne 
vien tik jos gyvavimu, bet ir 
kultūrinį augimą< tai geriausi 
norai ir palinkimai musų tėvų, 
tų tikrai nuoširdžių ir viską pa-: 
aukavusių, kad palaikyti ir kul
tūriniai ugdyti tą lietuvio var
dą tarp kitų pasaulyje laisvai 
kvėpuojančių tautų, liktų 
tai

Kviečia Pašaipiuos 
Draugijas Prisidėtr 
PrieS.L.A. HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
SITUATION VVANTED 

. Ieško Darbo

tik-
gerais norais.

(Bus daugiau)

Suėmė Du Town-of 
lakiečius Už 
Plėšimą

Vienas 16, kitas—17 Metų 
Amžiaus

Tautiečiai tepasinaudoja ši
tuo rankium.

Leonas Ereminas.”
Tai buvo toji visiems tų lai

kų dailės mylėtojams gerai ži
noma ir branginama “raudo
noji knyga’’. Šis rinkinys buvo 
kaip ir šaltinis, iš kurio daini
ninkai, ne tik prieš 37 metus, 
bet ir per gan ilgą laiką po to

MADOS

įveriamų istorijų, jau randame 
padarytų begaliniai didelę pa
žangų.

Kalbant tiktai iš dailės sri
ties, turime kelis chorus, kurie 
drąsiai gali rodytis ne vien tik 
namie, bet ir svetimtaučiams, 
turime operos artistus kaip 
New Yorko Metropolitan, taip 
ir Kauno operoje, turime gan 
aukšto išsilavinimo muzikus, 
mokytojus ir gražų būrį besi
vystančių įvairių menininkų. 
Mažiau gal turime kompozito
rių kūrėjų.

TOWN OF LAKE — Chica- 
gos berniukų ir jaunuolių tei
smai laiko kalėjime du Towii 
of Lake jaunuolius, kurie šios 
savaitės pradžioj apiplėšė 76 
metų moteriškę, Mrs. Lo Hie 
Walschied.

Įsigavę i jos namus, adresu 
5630 New Engianti Avenue, 
berniukai jų supančiojo, įspau
dė skudurų į jos gerklę ir pra
dėjo briaustis po kambarius. 
Suradę mažų sumą 
pabėgo, supančiotą 
taip ir palikę.

Berniukų teismo
yra 17 metų amžiaus Edward 
Bidochka, nuo 4347 S. Honore 
Street, o jaunuolių teismo— 
16 metų Michael Czubernat 
gyvenantis tuo pačiu adresu.

pinigų jie 
moteriškę

Priimamos visokios palaipinės 
draugijos bes skirtumo

Likimas draugi j ų-klubų šian
dien yra nepavydėtinas. Jau vi
si žino ir supranta, jog tos mu
sų pašelpinės draugijos bei klu
bai gyvuoja kaip ir nelegališ- 
kai ir jų dienos suskaitytos. 
Kodėl taip yra? Juk dar ir 
šiandien jos gyvuoja, pomirti
nes ir pašalpas moka, mokes
čius ko’ektuoja. Tai ko dau
giau reikia? Tikrenybėj jų tei
sės buvo atimtos .1927 metais 
ir jau trys metai kaip, nuo jų 
valstija ima po $1.

Jeigu jau jos nelegalės, tai 
kam to dolerio reikia? Kaip 
ten nebūtų, jstalymas lieka įs
tatymu ir bile dieną jie gali 
būti pavartoti. Tarpe narių su
kiltų panika. Vieni kitus kal
tintų, ypatingai valdybas, nes 
jos, kaipo valdybos, turėtų dau
giaus suprasti. Vadinasi vadais, 
tad ir bukite vadais. Nepaleis- 
kitė savo vedamų draugų, o 
parodykite jiems teisingą kelią, 
kad ištikus nelaimei šiandien 
ar rytoj jų pašalpa-pomirtinė 
butų užtikrinta. Dabar kaip tik 
laikas apie tai kalbėti, ieškoti 
išeities.

Su šiuomi mėnesiu praside
da priešmetiniai 
Nariai šaukiami 
Renkama naujos 
romi pamatiniai
dien visų svarbiausias 
inas,

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

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

priežiūroj

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RANDAI KAMBARYS prie dvie
jų ypatų. Galit būti su vaiku,—pri
žiūrėsiu. Pirmos lubos. 4621 Wash- 
tenaw Avenue-

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakan ir Įtaigi Par^vi mul^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

senų, taip ir dėl jaunų draugi
jų. Didelė ar maža, vyrų ar 
moterų — nesvarbu. SLA vi
sus priglaudžia. Klauskite są
lygų iš paties centro, 307 W. 
30 St., New York, N. Y. Arba 
savoj kolonijoj. Juk SLA kuo
pų randasi visur. Tad kam ru
pi ateitis ir užtikrinimas pa
šalpos ir pomirtinės, veikite 
šiandien tuojau, o nepalikite 
kitiems ir dar kitiems metams.

K. P. Deveikis, K 
SLA organizatorius, 1518 S. 

48th Court, Cicero, Illinois.

MISCELLANEOUS FOR SALE

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

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

PARDAVIMUI pigiai lovų sprin- 
gsai ir matrasas. 2821 Emerald Avė. 
užpakaly.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

atvirutėmis, 
valdybos, da- 
tarimai. Šian- 

klausi-
kas bus rytoj ar po ryto

jaus su musų garbinga sena 
draugija? Jau daug draugijų 
susidėjo. Tas gerai, bet tik lai
kinai. .(l,

Šiandien yr^i išeitis kaip dėl

Lietuvos Konsulatas
Chicagoje Paieško:
10 Lietuvių

(PAIEŠKOJIMAS Nr. 95)

išJonuškos, Juliaus, kilusio 
Kražių valse., atvykusio Ame
rikon per Pasaulinį Karų. Ilgų 
laikų gyveno Chieagoje ir prieš 
du-tris metus neva miręs.

CICERO EXTRA BARGENAS
ANT PARDAVIMO BUČERNĖ 

IR GROSERNĖ. Geriausis kampas, 
Ciceroj. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Kas nori sau bosu būti, 
štai proga už mažą pinigą- Gali įsi
gyti pelningą biznį. Pirmas pasiū
lymas nebus atmestas. Savininkas 
sutinka mainyti ant namo Ciceros 
apylinkėje.

Adresas 1501 So. 49th Avė., 
Tel. CICERO 3554.

La Šalies Packards
PARDAVIMUI PIGIAI bučernė, 

grosernė, geroj vietoj, moderniški I 
iikčeriai, 4 kambariai pragyveni
mui. Garažas; biznis išdirbtas 20 
metų. 4501 So. Talinan Avė.

TAVERNAS, 2 flatis, plytinis 
karštu vandeniu šildomas— geras 
biznis, 16 metų išdirbtas pardavi
mui ar mainui. 739 E. 92nd Place.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta; turi būti parduota greitai ųž 
pirmą pasiūlymą. šaukite Tel- 
CANAL 1799.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai 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 šitintus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys — 

I už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, vienai moteriai 
persunku biznis vesti. 3416 South 
Wallace St.

Juščiaus, Stasio. Kilęs iš Vi— 
laičių km., Žigaičių parap. 
Prieš karą gyveno Chieagoje.

Martinaičio, Kazio, kilusio iš 
Trėškuonių km., Šiaulių apskr. 
Amerikon atvyko 1907 m., vi
są laiką gyveno Milvvaukce, 
Wis. • •.

Petravičiaus, Povilo. 1912 m. 
atvykusio Amerikon. Gyveno 
Spring Valley, III.. Lietuvoje bu
vo amato mokyklos mokytojas.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

PETERSON
Juškevičaitė)

A 1 4

(Vardas ir pavardl)

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St^ Chicago, DL

atsiųsti man pavyzd} No.

Mieros ___________  per

No. 4952—Paskiausios Paryžiaus 
mados modelis. Sukirptos mieros 
10, 12, 14, 16 ir 18 tos mieros.

šiuo pasauliu 
9:13 valandą 
sulaukus pu- 
Tauragės ap-Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 30 d., 2:00 vai. Vyto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž- 
gimęs Lietuvoje, šakių apskri
tyje, Liukšių parap., Vidušilių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną( po tėvais Kuo- 
saičiutę), dukterį Marijoną, bro*. 
lį Antaną įr brolienę Antaniną 
ir Šeimyną; 3 švogerius Jurgį, 
Antaną ir Bernardą ir švogerką 
Oną ir jų šeimynas ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. Lietuvoje 
—seserį Marcelę Llutkienę ir jų 
šeimyną.

Priklausė prie L. D. S. 72 kp.
Kūnas pašarvotas 1036 E. 93 

St Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Gruodžio-Dec. 5 d., 1938, 2 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Gedulingos apeigos su prakal
bom ir muzika prasidės lygiai 2 
valandą popiet. Kapinėse taipgi 
bus atatinkamos gedulos cere
monijos. ' .

Visi A. A. JUOZO MAČIUKEVIČIAUS giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame, Moteris, Duktė, Brolis ir visi Giminės.
Laid- Dir. J. F. Eudeikis, Tel. YARDS 1741.

Namų telefonas REGENT 5036.

4952

KAZIMIERA MAŽENIENfi 
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. Lachawiczlus ir 

Sunai, Tel. CANAL 2515.

MYKOLAS ORBAKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 30 dieną, 1938 m., 
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- j 
tuvoje motinėlę, brolius ir 
seseris- Kūnas pašarvotas ran
dasi 944 W. 59th Street., Tel. I 
NORmal 6453. |

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 3 dieną, 8:00 vai. ry
te iš namų į šv. 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 paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, giminės 

ir draugai
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių- Direktorius J. F- Eu- 
deikis. Tel.: YARds 1741.

MARIJONA
(po tėvais
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

Lapkričio 30‘ d.;'8:30 vai. vak., 
1938 m., sulaukus 58 metų 
amž., gimus .Tauragės apskr., 
Girdiškės parap., Zakaimio 
kaime. j

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko didėliame nuliudihie 

vyrą Edwardą A., sūnų Ado
mą, podukrą Eleną, du anū
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 3123 W- 63rd St. Tel. 
Republic 2852. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Gruodžio 3 d., 
10:00 vai. ryto iš koplyčios į 
St. Ni'chol’s parap. bažnyčią, 
62nd ir Lawndale Avė., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Marijonos Peter- 
son giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami laidotiivėse dalyvauti ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveik’ęhimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Podukra, Anū

kai ir giminės-
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

Podolskio, Jono. Apie 61-66 
m. amžiaus. Kilęs iš Virbalio. 
Atvyko Amerikon maždaug 
metų atgal.

Rinkevičiaus, Jono. 1913 
išvyko Amerikon. 1912-1916 
laikotarpy gyveno 1001 N. 
St., E. St. Louis, Illinois.

40

m.
m.

llth

arba 
km.,

Šalkauskų, Kazimiero 
Juozo. Kilusių iš Vilkapijų 
Panevėžio apskr. Ieškomi že
mės paveldėjimo reikalu.

Skinkio, Vytauto arba Petro 
Povilaičio (Peter Powell). 
Skinkis Amerikon atvyko prieš 
Didįjį Karą ir neva gyvenęs su 
Povilaičiu, 2552 W. 63rd SI., 
Chicago, 111.

JUOZAS MAČIUKEVIČIUS

REAL ESTATE FOR SALE

TIKTAI $400 rankpinigiai perka 
2 flatų plytinį. Garo šiluma, pilna 
kaina $4000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton 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-

BONDHOLDERIAI AUKOJA mo
derną 3 flatų namą. Tiktai $10,- 
000. 7316 S. Rockwell 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., Stewart 
2500

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLftKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

WATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakales.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę 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 paž- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

(Adresas)

ONA URBAS, po pirmu vyru 
Druktenienė,

Persiskyrė su 
Lapkričio 30 d., 
vakaro, 1938 m. 
sės amž., gimus ap

skrity, Batakių parap.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Petrą, 2 dukteris Helen 
ir Matildą, sūnų Edwardą, 
marčią Ester, seserį Petronėlę, 
ir švogerį Pranciškų Kairius 
ir jų šeimyną į brolį Antaną 
Kasputį ir jų šeimyną ir pus
seserę Oną ir švogerį Fabijo
ną Paukščius ir jų šeimyną 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų- O Lietuvoj, seserį ir 
brolį.

Kūnas pašarvotas 4337 So. 
Spaulding Avė. Tel- Lafayette 
9753. Laidotuvės įvyks Pir
madienį, Gruodžio 5 d., 8 v. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi ą. a. Onos Urbas gimi
nės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus, ir ki

tos Giminės.
[■ Laid- Dir. J, F. Eudeikis, Tel. 

'YARDS ItU...

Vaitkų, Kazio, Petro, Prano 
ir Jono ir Petronėlės Mažcikic- 
nes-Vaitkaitčs. Amerikon atvy
ko apie 1910 m. Kazys ir Pet
ras gyvenę Baltimore, Md., Pra
nas Detroit, Mieli.

Valterienės, Petronėlės. Gy
venusios Bridgeportc, Chicago- 
je.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi galimai 
greičiausiu laiku atsiliepti,

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

^Vestuvėms, Bankletams;
^ir Pagrabams.

16480. Halsted Street .
^TeL* YARDS 7308 \

MEIKISgSr
KVIETKININKAS

ni)* Mylintiems
k K fl Vestuvėms, Ban-

UM kietams, Lkido- 
tuvėms, Papuoši-

180/Archer Avenue

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.

COAL—W00D—OIL
Ang^s—Malkos-^

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

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

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

6.00 
;6.00 
6.00 
5.75 
J5.00

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-

AUKSINĖ PROGA. Kas turi au
tomobilį, aš mainysiu bizniavą lo
tą. Lotas geroj vietoj, galima sta
tyti dabar. Atsišaukti FRANKS 
Barber Shop, 3934 So. California 
Avenue. Savininkas Frank Rid- 
lauskis.

' CICERO PARKHOLM —2 flatai 
po 5 kambarius, 12, metų amžiaus, 
atskiras karšto vandens šildymas, 2 
karų garažas, didelis miegkamba- 
ris, uždari porčiai, puikios sąlygos. 
Tikras pirkinys už $7200.00.

BAUMANN & BROZ, 
6102 W. Cermak, Tel. 6102. Atda
ra sekmadienį nuo 9 iki 4.

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.

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

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ
GARSINIMUS
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJ AUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j I m n i 
duodame gerą nuolaidą.
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MiNTUZIASTIŠKAS CHICAGOS DRAUGIJŲ 
IR VISUOMENES VEIKĖJU 

SUSIRINKIMAS
' - t

VISI PASIžADeJO DIRBTI, KAD “NAUJIENŲ” 25 
METŲ JUBILIEJUS BUTŲ SĖKMINGAS

Trečiadienio vakarą, lapkri
čio 30 dieną, Neffo svetainėj, 
susirinko įvairių 
Chicagos draugijų 
nes veikėjai.

A. Rypkevičia,

pažangiųjų 
ir visuome-

“Naujienoms” reikia įsigyti 
naujas namas. Į laikinį komi
siją sudarymui pastovaus ko
miteto namo fondui liko iš
rinkti trys asmenys: Dr. Mont- 
vidas, pirm., ir pagelbininkais 
Deveikis ir X. šeikus.

Susirinkime dalyvavo 65 as
menys.

Po šio šaunaus ir entuzias
tiško susirinkimo buvo užkan
džių ir gėrimų. Apie 11 valan
dą vakaro visi išsiskirstė su 
pakilusiu upu ir didele energi
ja padėti “Naujienoms” švęsti 
25 metų jubiliejų.

, Naujlmnj-Acme Tolophoto
WARM SPRINGS, GA. — Prezidentas Franklin D. Roosevelt’as viduryje, 

tariasi su William Phillips (po kairei)**! c Ilugh R. \Vilsonu, ambasadoriais Ita
lijai ir Vokietijai.

L';;

• :■ 1

C.1.0. PRAŠO VALDŽIOS PAGALBOS 
SKERDYKLŲ STREIKE

Derybos Su Bendrove Atsinaujins 
Pirmadienį

20 Metų Lietuvos 
Nepriklausomybės 
Ženklai

Pelnas skiriamas Lietuvos 
Aero Klubui

Skerdyklų streikas tebesitę
sia.

Kę
są- 
nes 
su

o 
kon- 
Au- 
me

tęsis

prie

Kviečia Ickes
Kandidatuoti iV 
Chicagos Majorus

Gal Kvietimą Priims

yra 
ne tik 

materialinės

Naujienų” 
Bendrovės vice-prezidentas, ati
darė susirinkimą ir paaiškino 
jo tikslą. Po to pakvietė pir 
mininkauti Dr. P. Grigaitį, 
“Naujienų” Bendrovės prezi
dentą. Dr. P. Grigaitis aiški
no, kad “Naujienos” 1939 me
tais švenčia 2’5 metų sukaktu
ves. Pranešė, kad jubiliejaus 
proga bus išleistas kovo 11 d. 
žymiai padidintas numeris, 
taip pat rengiamas puikus 
certas Ashland Boulevard 
dilorijoj kovo 12 d. 1939 
tais. “Naujienų” vajus 
per visus 1939 metus.

Kvietė visas draugijas 
to darbo prisidėti.

Draugijų veikėjai paaiškini
mus pasitiko entuziastiškai ir 
pritarė P. Grigaičio pareikštoms 
mintims.

Draugijų ir visuomenės vei
kėjai savo kalbose pareiškė tą 
mintį, kad “Naujienos” per sa
vo 25 metų gyvavimą yra at
lik usios milžinišką apšvietos ir 
kultūros darbą ne tik Chica- 
goj, bet ir visoj Amerikoj bei 
Lietuvoj. Kad “Naujienos 
pilnai užsitarnavusios 
moralinės, bet ir
paramos. Visi, k'ek tik buvo 
susirinkusių, pasižadėjo pagel
bėti dirbti “Naujienoms”: pla
tinti “Naujienų” koncerto ti
kietus, raginti draugijas, kad 
jos siųstų “Naujienoms 
kinimus į “Naujienų” < 
jinį Numerį, raginti 
pis ir pažįstamus, 
sakytų “Naujienas”.

Buvo išreikštas 
mas, kad “Naujienų 
tracija 
“Naujienų 
pardavinėti ir kad padėtų kiek
vienoje apylinkėje j tam tik
ras vietas (stotis) dėl parda
vinėjimo iš anksto “Naujienų 
koncerto tikietus. 
taip pat pageidavimas, 
draugijų veikėjai butų kviečia
mi pasitarimui kiekvienais me
lais prieš “Naujienų” koncertą.

Be to, kilo sumanymas, kad

Grupė žymių chicagiečių, už- 
interesuotų vietos valdžios “ap
valymu”, kviečia U.S. vidaus 
reikalų sekretorių Harold Ickes 
kandidatuoti į Chicagos majo
rus, ateinantį balandžio mėne
si-

Iš Washingtono ateinančios 
žinios sako, kad Ickes pasiū
lymo neatmeta ir gal ji pri
ims. Ickes yra žymus chicagie- 
tis, kuris per daugelį metų in
teresavosi Chicagos valdžia ir 
darbavosi jos pagerinimui. Jis 
yra vienas iš žymiausių Roo- 
sevelto “naujadalybininkų”.

;” svei- 
Jubilie- 

savo drau•< f r • r f •’ 
kad užsi-

pageidavi- 
’ adminis- 

pasiųstų draugijoms 
koncerto tikietus

b
Pareikšta 

kad

,0^
’ A

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES
u

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

Gaisras Lietuvių 
Valgykloj Ciceroj
Savininkui J. Pilkiui apdegė 

pirštai

CICERO. — Cicero lietuvių 
valgykloj, kurios savininku yra 
Jonas Pilkis, užvakar kilo gais
ras. Ugnis pirmiausiai pasiro
dė iš sugedusio pečiaus virtu
vėj ir apėmė visą virtuvę. Val
gykla randasi adresu 4915 W. 
14th Street. I

Jonui Pilkiui, savininkui, pir
štai ir rankos buvo skaudžiai 
apdeginti, kai jisai bandė ug
nį užgesinti. Nuostolių bus apie 
$500. R.

$3,795 Už Jaučių 
Čampioną

Vakar po pietų skerdyklose 
iš varžytinių buvo parduotas 
“Aberdeen-Angus” veislės jau
tis “Mercer II”, kuris buvo iš
rinktas šių metų Ūkio Parodos 
“čampionu”. Jo savininkė, 14 
metų mergaitė Irene Brown iš 
Aledo, III., gavo už jį $3,795, 
daugiau kaipo po tris dolerius 
už svarą. 
1,132 
stone 
pany,

“Mercer II” 
svarus. Jį nupirko 
Tire and Rubber 
Akron, Ohio.

23 Dienos
Iki Kalėdų

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

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

sverta 
Fire- 
Com-

Tik 23 dienos beliko iki Ka
lėdų.

Jau dabar laikas siųsti Lietu
von Kalėdinius ryšulius ir pi
nigus.

Iš anksto ir be vargo pradė- 
I kitę supirkinėti dovanas, jei ža
date jų padalinti saviškiams. 
Pirkite pas lietuvius biznierius, 
nes jie gali parūpinti tas pačias 
prekes, kaip ir kiti, kartais net 
kiek žemesnėmis kainomis.

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite 
tuojau dovanas Lietuvon ir pir- 

!kite Kalėdines dovanas* lietuviš
kose krautuvėse!

SOUTH BEND, INI). — Valstijos policija apžiūri 
buvo pasivogę banditai, būtent, Benny įjiekson ir jo

Naujlenų-Acmo Telephoto
:tą automobilį, kurį 

žmona.

Naujos derybos tarp C.I.O. 
kuri paskelbė streiką, ir Union 
Stock Yards and Transit Com- 
pany įvyks kitą pirmadienį. 
Ii posėdžiai pereitą ir šią 
vaitę nedavė rezultatų, 
bendrovė nenori sutikti su
tarties pasirašymu ir “check- 
off” sistema, pagal kuria, uni- 

Dvidešimtmečiui atžymėti yra jos duoklės yra kolektuojamos 
išleisti labai gražus atminties 
ženklai. Tuos ženklus išleido 
Vyriausias Lietuvos Nepriklau
somybės Sukakties Minėjimo 
Komitetas. Ženklai yra plačiai 
pasklidę po visą Lietuvą ir ma-i ....
ža jų dalelė yra pasiekusi A.)yaldz.iai pranešė, kad skerdyk- 
mei’u jlų bendrovė ir Amerikos Dar-

;bo Federacija, norėdamos strei- 
Ženklelių skleidimas ir pel- ką sulaužyti ir nupuldyli strei-- 

nas yra pavestas Lietuvos Aero kierių ūpą, samdo profesiona- 
Klubui, kurio pirmininkas yra liūs mušeikas, kurie streikie- 
prof. Žemaitis, o sekretorius p. rius užpuldinėja. C.I.O. taipgi 
Pyragius, kuris praeitais me
tais su p. Ožkiniu lankėsi Ame
rikoje ir žavėjo žiūrovus savo 
sklandymais. 
>

Lietuvos Nepriklausomybės 
Dvidešimtmečio sukakties žen
klelį (nedidelę, paauksuotą sa
gutę — su valstybiniu ženklu, 
dvidešimtmečio žyme ir rūtos 
dekoracija) gali gauti kiekvie
nas lietuvis, kuris paaukos Lie
tuvos Aero Klubui nemažiau 25

Lietuvos Nepriklausomybės’

iš darbininkų algų.
C.I.O. per International La- 

bor Defense organizaciją vakar 
kreipėsi į federalę valdžią pra
šydama pagalbos streike. C.I.O.

kaltina Chicagos teismus ir 
prokurorą Courtney favoritiz
mu.

C.I.O. išpirko keletą varan- 
tų mušeikų areštavimui, bet 
nei prokuroras nei miesto teis
mas areštų nedaro.

Nevykusiai Sutaikė 
Ginčą

NAUJIEJSTŲ-ACME Telėphoto
POINT REYES, CAL. — Pilotas Stead laikosi įsiki

bęs į virvės. Jo vairuojamas lėktuvas priverstas buvo 
nusileisti į Pacifiką. Tik jis ir dar vienas pasažieras 
išliko gyvi. 1 ■

Neturtingų
Lietuvių 
Naudai

Mrs. Loie Schallawitz, 26 me
tų moteriškė, 3258 W. North 
Avenue, susiginčijo su įnamiu 

jRichard Werncr. Kitas įnamis, 
Williani Jaųssen bandė juos 
sutaikyti. Jo pastangos nedavė 
rezultatų. Moteriškė ir Werner 
buvo besirengią apsimainyti 
kumščiomis. Jansscn tada pa
sigriebė revolverį ir šovė į 
grindis, manydamas tuo abd 
išgąsdinti. Kulka atšoko nuo 
grindų ir sulindo į moteriškės 
koją, sužeizdama ją gana pa
vojingai. Mrs. Schallavvitz da
bar ligoninėj, o abu vyrai— 
kalėjime.

ženklelius galima gauti as
meniškai arba laiškais Lietuvos; 
Konsulate, 100 E. Bellevue PI., I 
Chicago, III.

Čia minimi ženkleliai yra 
reikšmingi ir tuo budu įsigyti
ni. Ženklelis bus graži Lietu
vos Nepriklausomybės 20 metų 
jubiliejaus atmintis, o už jį 
duota auka žymi Lietuvos ci
vilinei aviacijai parama.

Aviacija yra labai svarbi mo
derniškam susisiekimui ir kraš
to gynimui. Kiekviena valsty
be ją vysto ir stiprina. Tą pa
tį daro ir Lietuva ir lietuvių 
tauta: aviaciją ruošia, ją tin
kamai įvertina ir visomis išga
lėmis remia. Paremkime ir mes 
— Amerikos lietuviai.

L. Aeronautas.

Lietuvių Vaizbos Butas ren- 
Įgia pirmą pašelpinę Bunco ir 
jCard Party trečiadienį, gruodžio 
7tą, 7:30 vai. vakare, Nativity 
flall salėj, 6820 So. Washtenaw 
Avenue.

Visos įplaukos šio parengi
amo yra skiriamos vargingų lie
tuvių šeimynų Kalėdų šven
tėms, Kalėdinių “baskių” pavi
dale. Vėliau bus skelbti antra
šai kur bus galima užsiregis
truoti ir “baskių” gauti.

Kurie esate buvę Lietuvos 
Vaizbos Buto parengimuose, 
tai atsimenate, kad esate gavę 
daugiau, negu savo pinigų ver
tę, ir kaip linksmai praleidot 
laiką, šį kartą taip pat yra už
tikrinta, kad linksmai vakarą 
praleisit, ir busite taip pat už
ganėdinti, nes ne tik stalų pri- 
fzai bus duodami, bet bus labai 
,daug įžangos prizų. Tad, ne tik 
pats ir pati praleisite vakarą 
linksmai, bet padėsite Lietuvių 
Vaizbos Butui šitame labdarin
gam darbe, kad tie, kurie nė
ra tiek laimingi kaip mes, ga
lėtų nors vieną dieną praleisti 
laimingai Kalėdų šventę.

Kadangi bunco yra moterų 
“zabova”, tai šis parengimas 
yra pavestas Lietuvių Vaizbos 
Buto narių moterims ir mote
rys deda visas pastangas, kad 
šis, parengimas butų sėkmin
gas.

I Tikietus galima gauti pas 
Mrs. Varkala, Mr. 1 Varkalos 
ofise, 3243 South Halsted St.; 
Mrs. H. Kareiva, 4644 South 

j Paulina SL; Mrs. J^ Kaledin- 
. - skas, 5442 S. Rutherford Avė.,

nūs, pasakė: Mrs. M. Narvid, 2424 West
‘Jeigu nori būti sveikas, tai jr m M Sebas.

... .tian, 4104 Archer Avenue.o paskui ką nori. « « • » «~ Mrs. Varkala yra vakaro ve- Tarp reikalingų valgių Dr.1 . T u
uu!McCollym mini kvotą pieno deJt1, M,S‘
kasdien;sviesto;^

Mat, aš nenoriu pasirody- lapuotas daržoves, kiaušinius, sos ar žuvies kasdien ir šiek- 
(keturis į savaitę^ porciją mė- tiek vaisių arba vaisių sunkos.

*

JUOKAI
Atsargumas

— Na, kodėl tu pradėjai 
vo laiškus rašyti mašinėle?

— Lig tik susižadėjau, nes 
mano sužadėtinė yra l 
gė.

— Aš suvalgiau 28 
porkčapo.

— O kodėl palikai 
šmotus ?

ti kiaule.

są-
su

Kaip Palaikyti 
Sveikatą

Kalbėdamas pienininkų 
važiavime, kuris dabar vyksta
Pahner House viešbuty], Dr. 

Į E. V. McCollum, garsus Johns " 
grafolo- Hopkins universiteto profeso - ;

šmotus: pirmiausiai valgyk kas reikia,

dar du
*į

■' i-

Skelbimai Naujienose 
■'rodą naudą dėlto, 
'ad pačios Naujienos

Chicagos Valdžia 
Išleis $57,274,250 
1939 Metais

Miesto kontrolierius Upham 
vakar paskelbė, kad Chicagos 
valdžios išlaidos 1939 metais 
sieksiančios $57,274,250. Tai 
.yra apie $500,000 mažiau ne
gu pernai.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

v

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

$8.00
$500

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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

VARDAS

ADRESAS

■■i




