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Italai Grūmoja Prancūzijai Karu
ĮSPĖJIMĄ daro virginio gayda, daž 

NAI IŠREIŠKUS MUSSOLINIO MINTIS
Italai reikalauja Francuzijos teritorijų
ROMA, Italija, gr. 2. — Fa

šistų redaktorius Virginio Gay
da, kurs dažnai išreiškia pa
ties Mussolinio mintis, penkta
dienį įspėjo T*ancuzus, kad Ita
lija “yra pasiruošusi maršuoti 
— net prieš Francuzija — jei 
bus reikalas.”

Gayda pareiškimas tilpo 
dienrašty “Giornale d’Italia”. 
Jis dar labiau įtempė Francu- 
zijos-Italijos santykius, kurie 
paskutinėmis dienomis buvo
staigiai sudrumsti. Mat, perei-ikad Italija vieningai remia sa- 
tą trečiadienį fašistų atstovai vo valdžią ir yra pasiruošusi 
surengė atstovų rūmuose de- i šiandie visam kam... pasiruo- 
monstraciją, reikalaudami ati-'šusi maršuoti — net prieš Fran- 
duoti Italijai Tunisą, Francuzi- cuziją — jei bus reikalas.

jos protektoratą šiaurės Afri
koj, Savoją, Korsiką ir kai ku
rias kitas francuzų teritorijas.

Italai aiškina, kad demon
stracija kilusi spontėniškai, sa- 
vaimiai. Tačiau Italijos spau
da, kurią pilnai kontroliuoja fa
šistų cenzūra, plačiai aprašė 
demonstraciją. Mussolinio val
džia matė reikalą išgarsinti ją.

Francuzai protestuoja. Ta
čiau Virginio Gayda įspėja juos

STREIKAI FRANCUZIJOJ PLEČIASI

KĮla riaušės dėl valdžios pasimojimo bau 
sti generalinio streiko dalyvius

PARYŽIUS, Francuzija, gr. Streikai paskelbti ir naujos 
2. — Francuzijos vyriauspbė,! riaušės įvyko taipgi kituose 

Francuzijos miestuose.
Nauji streikai paskelbti ry

šium su Generalios Darbo Kon- 
federacijos paraginimu darbi
ninkams kovoti prieš 
užsimojimą sulaužyti 
kontraktus ir pavaryti 

; bo civilios tarnybos 
nius.

Apie 700,000 darbininkų lai
kinai neteko darbo — Valdžiai

po pereito trečiadienio genera
linio streiko, pradėjo bausti

’ streiko dalyvius/' Darbininkai 
iš naujo skelbia 
lia riaušes.

300 pavarytų 
bininkų mėgino 
vę miestely St. 
mėtė akmenis į 
pravažiuojantį 
sels traukinį ir 
traukinius.

St. Lille streikieriai apvertė'sijojant tuos, kurie paklausė 
ir sudaužė du gatvėkarius. ir nepaklausė rekvizicijos įsa- 
Daug streikierių areštuota, kymų.

streikus ir ke-

iš darbo dar- 
užpulti dirbtu- 
Louvroil. Jie 
sargybinius, įi^

Paryžius-Brus- 
Į penkis kitus

valdžios 
darbo 

iš dar- 
samdi-

Japonijos biudžetas 
$997,583,000

Kinai atsiėmė mie 
stą iš japonų

gr. 2. — 
kabinetas 
1939-1940

2TOKIO, Japonija, 
Japonijos ministerių 
penktadienį užgyrė 
metų biudžetą. Biudžeto suma
yra 3,694,752,000 jenų arba 
apie $997,583,000. Tai didžiau
sias biudžetas Japonijos isto
rijoj- Į jį neįeina asignacijos 
karui. Biudžetas $48,000,000 di
desnis negu 1938-39 metų.

SHANGHAI, Kinija, gr.
— Kinų jėgos, vadovaujamos 
admirolo Shen Hung-lieh, pra
nešė penktadienį, kad kinai at
siėmė iš japonų vieną didesnių
jų miestų Shantungo provinci
joje, būtent Liptsing. Adm. 
Shen vadovauja kinų partiza
nams kovojantiems
mūšių linijos užnugary, 
pranešimai sako, kad kinų 
tizanai užmušė ir sužeidė 
japonų prie Nankingo.300 amerikiečių ap 

leido Ispaniją

japonus 
Kiti 
par- 
120

LA TOUR DE CAROL, Fran
cuzija, gr. 2. — 300 Jungt. Val
stijų savanorių kariavusių Is
panijoj, lojalistų pusėje, penk
tadienį perėjo Francuzijos ru- 
bežių ir grįžta į Ameriką. Dau
guma jų pareiškė, kad jeigu 
galima butų, tai jie ir vėl sto
tų į Ispanijos lojalistų eiles.

Italai nepatenkinti 
karu Ispanijoj

>O R R s^i
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; tarpais lietus 
prieš 
piet; 
4:20 
drai

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
2. — Italai nusivylę Mussoli- 
nio interpriza Ispanijoj. Karas 
ilgai užsitęsė. Italai pražudė 
per 3,000 vyrų, 9,000 kitų su
žeista. Biznieriai sako, kad ka
ras užkrovė jiems nepakenčia
mus taksus, prikergė juos prie 
Hitlerio ir trukdo normalų biz
nį. Darbo žmonės skundžiasi, 
kad Ispanijos žygis apsunkino 
jų padėtį.

Nors Italijos spauda nesi
liauja kalusi dieną iš dienos 
apie italų ir Ispanijos sukilė
lių laimėjimus, bet žmonės kai-T 9 ~ i * * ’

piet; truputį šalčiau po ba: esą, jei Ispanijos sukilk- 
saulė teka 7, leidžiasi liai butų laimėję tiek, kiek pra- 

valandą. Sekmadienį gie- neša spauda, tai jau jie butų 
perėję Atlantą.

g:

i

IMS

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
v SALT LAKE CITY, UTAH.-^Vąizdas, kur traukinys sumaigė autobusą. Tuo autobusu važiavo mo

kyklos vaikais Nelaimėje žuvo 26 ^įkai ir šoferis. t ' ... <

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

ĮSPĖJA ITALUS, KAD NESITIKĖTŲ 
’ FRANCUZŲ TERITORIJŲ

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
2. — Francuzijos užsienio rei
kalų ministeris Bonnet atlankė 
Italijos ambasadorių Paryžiuje, 
Rafaele Guariglia, ir pareika
lavo paaiškinti, kodėl Italijos 
atstovų rūmuose buvo sukelta 
prieš porą dienų demonstraci
ja, laike kurios reikalauta, kad 
Francuzija atiduotų italams 
Tunisą ir kai kurias kitas fran
cuzų teritorijas. Bonnet pasiun
tė instrukcijas Francuzijos am-

basadoriui Romoje pareikalau
ti iš Italijos vyriausybės tokių 
pat paaiškinimų.

Italijos ambasadorius Pary
žiuje sako, kad demonstracija 
atstovų rūmuose Romoje buvu
si spontčniška, kilusi savaime. 
Toks aiškinimas francuzų ne
patenkina. Francuzų spauda 
kaip vienu balsu reikalauja, 
kad valdžia duotų suprasti Mus- 
soliniui, jogci Francuzija jokių 
savo teritorijų neduos italams.

6,000 AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ 
BE DARBO

FLINT, Mich., gr. 2. — Fi
sher Body kompanijos įmonė 
No. 1, samdanti tarp 6,000 ir 
7,000 darbininkų, užsidarė 
penktadienį, kai darbininkai 
paskelbė streiką. Darbininkai 
apleido dirbtuvę tuoj po to, kai 
buvo paskelbti daviniai balsa
vimo klausimu, ar streikuoti. 
Už streiką paduota 3,434 bal
sai, prieš 433.

Tarp kompanijos ir darbinin-

kų jau gan ilgą laiką ėjo gin
čas. Presų ir metalo departa
mentų darbininkai reikalavo 
aukštesnių algų.

Fisher Body kompanija pa
rūpina reikmenų Buickų kom
panijai. General Motors virši
ninkai numato, kad streikas 
gali sustabdyti ir Buicko kom
panijos darbus. Buicko kompa
nija samdo apie 13,000 darbi
ninkų.

Reikalauja Klaipė 
dai pilnos autono

mijos

ADF ir CIO unijos 
sudarė bendrą 

tarybą
STOCKTON, Cal., gr. 

35-kių Amerikos Darbo 
racijos, CIO ir nepriklausomų 

Klaipėdos kraštui tokios pat;uniJV delegatai suorganizavo 
padėties, kokią turi Danzigas bendrą Darbo Tarybą San Jo-

KAUNAS, gr. 2. — Klaipė
dos vokiečių vice-lyderis Ber
tuleit pareiškė reikalavimą

— būtent besąlyginės autono
mijos naciams.

Bertuleit, be' to, sako, kad 
|uri būti išvystytas glaudžiau
sias ekonominis ir kultūrinis;

Fede-

aquin kauntėje. Naujoji orga
nizacija vadinsis United Labor 
Council.

L. R. Coats, Stocktono laik
raštininkas, išrinktas tarybosOJLC4IO vnviiviiUAiio I\U1UU111U0| ' ------

Klaipėdos kooperavimas su Vo-t pirmininku. Sakoma, tai pir- 
Klaipėdos rūbe- ma Jungt. Valstijose taip vie

ninga organizuotų darbininkų 
grupė.

kietija, nors 
žius ir pasilieka toks, koks jis 
šiandie yra.

Nauji rusų-japonų 
kivirčai

Mirė sulipusios Ru 
sijos mergaitės

Studijuoja reikala
vimą iškelti bylą ko

munistų partijai
WASHINGt6nT d. C., gr. 

1. — Jungt. Valstijų atstovų 
buto anti-amerikoniškai veiklai 
tirti komiteto pirmininkas, Mar
tin Dies, įteikė teisingumo de
partamentui reikalavimą iškel
ti komunistų partijai bylą. Pa
sak Dies,1 komunistų partija 
esanti agentas Trečiojo Inter
nacionalo, kurio vyriausios pa
talpos randasi Maskvoj. Bet 
komunistų partija neužsiregis
travo, kad ji esanti svetimša
lių agentas, kaip to reikalauja 
įstatymas. Taigi jis ir reikalau
jąs iškelti jai bylą.

Teisingumo departamento 
kriminalaus skyriaus vedėjas 
McMahon pareiškė, kad jis as
meniškai ir atidžiai apsvarstys 
Dies reikalavimą.

Aktorius verbuos 
priverstinam 

darbui
BERLYNAS, Vokietija, gr.

2. — Vokietijoj filmų produk
cija mažėja. Daug aktorių, ypač 
vadinamųjų extras, neturi dar
bo. Nacių vyriausybė nutarė 
dalį jų verbuoti paprastam ran
kų darbui. Aktoriai nepaten
kinti.

Lenkai prašo $400, 
000,000 kredito

VARŠUVA, Lenkija, gr. 2. 
— Lenkijos vyriausybė ruošia 
atsišaukimą j parlamentą pa
skirti kreditų suma 2,000,000,- 
000 zlotų — Amerikos pinigais 
$400,000,000
gai, transportacijos vystymui 
ir apšvietai. Pinigus numatyta 
suvartoti į trejus metus. Iš ši
tos sumos $240,000,000 skiria
ma šalies apsaugai.

• BERLYNAS, Vokietija, 
gr. 2. — Pranešta, kad Vokie
tijos užsienio reikalų ministe- 
ris von Ribbentrop pirmadienį 
išvyksta į Paryžių Vokietijos- 
Francuzijos draugingumo pak
tui apsvarstyti ir pasirašyti.

• NEW YORK, N. Y., gr.
2. — Teisėjas John C. Knox 
penktadienį paskyrė keturiems 
nacių šnipams, kaltintiems są
mokslu vogti Jungt. Valstijų 
militarias paslaptis, 
Merginai Johannai
paskirta kalėti 4 metus; Otto 
Hermann Vossui teks 6 metai 
kalėti; kiti du sąmokslininkai, 
būtent Erich Glaser ir Gustav 
Rumrich, nubausti kiekvienas 
po 2 metus kalėti.

bausmes.
Hofmann

• LE HAVRE, Francuzija, gr.
2. — Valdžia paėmė pasažie- 
rinį laivą Normandie, kai jo 
kai kurie darbininkai sustrei
kavo, protestuodami Daladiero 
įsakymus.

• BERLYNAS, Vokietija, 
gr. 2. — čia gauta pranešimas, 
kad dar pirm Kalėdų Austri
jos kardinolas Innitzer pasi
trauks iš kardinolo vietos ir 
įstos Į kurį nors vienuolyną 
paprastu minyku.

Žydų kapinių tvoras 
paėmė valstybės 

reikalams
BERLYNAS, Vokietija, gr. 

žydų laikraštis “Jeudi- 
Nachrichtenblatt” atsi- 

Į savo skaitytojus pra- 
paaukoti Vokietijai ge-

2. — 
sches 
šaukė 
šymu
ležines tvoreles, kuriomis yra 
aptverti žydų kapai. Skaityto
jai suprato, kad tai buvo na
cių inspiruotas atsišaukimas, ir 
ant rytojaus visos kapinių tvo
relės buvo išvežtos į geležies 
laužo kiemus.

šalies apsau-

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

letuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELĘ.

TOKIO, Japonija, gr. 2. — 
Užsienio reikalų ministeris Ha- 
ehiro Arita įsakė Japonijos am
basadoriui Togo įteikti Sovie
tų Rusijos vyriausybei protes
tą dėl to, kad ji jau dvejus me
tus neatnaujina teisės japo
nams žvejoti rusų teritorijos

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gr. 2. — Penktadienį čia mirė 
dvi keistos mergaitės, viena ku
rių vadinosi Irina, o kita Gai
lina.

Mergaitės turėjo dvi galvas, 
dvi poras rankų ir du nugar
kaulius, bet nuo krutinės že-

vandenyse. Tuo pačiu metu Ja* myn jos teturėjo tik vįepą ku-J
• . m , Mergaitės išgyveno vienus j d. Tikimasi, kad tik viena Šuo- laidos karo

metus ir 22 dienas. Mirė dėl mija sumokės savo dalį, $232,-j $12, o P" 
:$25.

MONTREAL, Canada, gr. 2. 
— R. O. Alexander, Montreal 
kariuomenės distrikto koman
duoto jas, nurodo, kad Kanados

ponijos vyriausybė padarys 
viešą kaltinimą rusams, jogei' 
jie nesilaiką sutarčių, plaučių uždegimo.

iv

Prašo mokėti skolas
WASHINGTON, D. C., gr. 

1. — Trylika valstybių penk
tadienį gavo priminimus, kad 
jos yra skolingos Jungt. Val
stijoms $2,051,707,241. Jungt. išlaidos karo reikalams pagal- 
Valstijos prašo išmokėti pus- viai (per capita) 
metinę skolos dalį gruodžio 15 Jungt. Valstijų per capita iš- 

► reikalams siekia 
Didžiosios Britanijos

siekia $3.

4

935.
L '/k .M '■

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

į
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GYVA DIDŽIOJO KARO LIEKANA
(Tęsinys)

Papečky te prisipažįsta su
klastojusi tėvo testamentą, pa
dirbusi žirantų parašus vekse
liuos, pati parašiusi brolio var
du laišką Kačergiui ir iš pasta
rojo išviliojusi, žadėdama už jo 
tekėti, apie 7000—8000 litų. Ta
čiau ji teisinasi, kad ji buvusi 
paveikta susidėjusių apylinky- 
bių, apie kurias viešam posė
dy nedrįstanti kalbėti. Jinai 
duoda suprasti, kad ji buvo 
įsimylėjusi “kitą vyrą”, kuris 
iš jos išviliojęs ir net atėmęs 
apie 16,000 litų. To vyro pa
vardės ji nenorinti minėti, ir 
tik vėliau paaiškėjo, kad tai 
Surgučių km, Sasnavos valse, 
gyventojas Budrevičius.

gus. Jis turįs dokumentalius 
įrodymus 12x000 litų, kuriuos 
jt paėmė iš jo, ir todėl jis jais 
remiąs savo 12,000 civ. ieškinį.

Jurgis Papečkys, kaltinamo
sios tėvas, sakosi nieko neži
nąs apie dukters pinigines ma
chinacijas ir kaltina Kačergių, 
išvedusį dukterį iš kelio. Kačer- 
gio motina, priešingai, tvirtina, 
kad tėvas žinojęs apie jos sū
naus rengimąsi ateiti į žentus 
pas jį, tačiau niekad neprasita
ręs manęs ūkį pavesti sunams, 
o ne dukteriai Antosei,

Bankininkas Amsterdamskis 
ir krimin, polio, valdin. Pupe- 
laigs savo parodymais dar iš
ryškino kaltinamosios asmeny
bę, ypač pabrėždami — vienas

. j .. J jos piniginį gobšumą, antras 
v • • r W • V ■ 1— jos santykius su Budrevi-ne už vieno Kačcrgiaus -ium cįv ieškino palaik tojas

teketi >r taip viliojo pinigus. I a(h, Bulotieng dar sykį pabr&_ 
šituo pat bu.lu.š P \aitraus žg Kcčergi tur8juS apie 13.- 
ji išviliojo apie 6000 litų, iš; 000 „ Iulos(oH kurių 12>00() 
(.escvieiaus apie 3000 Ii t. Teis-|lit yra teisinami dokumen- 
nias primena turis žinių .r apie |aj jr j8 papežk (gs Ant. 
daug.au jos apgavysčių, tačiau , priteis(i civ<
j, gulasi nežinanti. | padengti.

Nukentėjęs Kačergius sakosi,!
kad nuo pat susipažinimo die-| Antosė Papečkytė Mūrijam
uos ji reikalavusi pinigų. Jis apygardos teismo spren- 
ją niekad pinigais nepasotinda- dimu l>ž dokumentų suklasto- 
vęs, ir jinai visaip meluodavo iirnQ nubausta 2 metais s. d. 
pateisinamąsias priežastis. Vis©! kalėjimo,
per ketverius melus jinai iš jo Euvusbs “Pažangos* kavi- 
išviliojo ne 7—8 tuksiančius, . > . ,, , . 1QnAA r. r i nes orkestrantų ieškinysbet apie 13,000 litų. Jis tikėjo- Į v v
si nueiti į žentus į jos tėviškę Prieš porą metų Pažangos 
ir todėl iš syk nevedė jokių rūmuose ant aukšto vasaros 
užrašų apie duodamus jai pini- metu buvo įtaisyta kavinė. Ka-

- vinės laikytoja sukontraktavo

NEW YORKAS. —. Gert- 
rude Ribba, kuri čia debiu
tavo koncerte. Ji pasiryžusi 
yra įsigauti į Metropolitan 
operą. Iki šiol ji dirbo kai
po stenografistė.

Iš Lietuvos
Liucinai Baigėsi Žvejy

ba Svetimuose
Vandenyse Naudojamas ūbame pasaulyje nuo 1867mety

Brangsta butai

U T I L I T Y L I Q U O R 
DJSTRIBUTORS. Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prosnect 0745-07^6 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtine
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

keleris V. operos orkestrantus, 
kad jie visą sezoną griežtų 
ant “Pažangos** rūmų stogo 
kavinėje. Kavinė buvo atidary
ta, pareklamuota, tačiau lan
kytojų buvo labai mažai ir po

kurio laiko toji kavinė buvo vi
sai likviduota.

Kavinės laikytoja su orkest
rantais susitarė jiems mokėti 
po 20 litų kiekvienam kasdien, 
o jeigu sutartis butų nutrauk
ta anksčiau ir dėl kavinės lai
kytojos kaltės, ji vis tiek turi 
sumokėti orkestrantams tiek, 
kiek išeina per visą vasaros se
zoną, kas sudaro per 6 tuks. 
litų.

Vieną kitą vakarą orkestrui 
sugriežus, kavinės laikytoja 
juos atleido, tvirtindama, kad 
jų reperturas kavinei netinkąs, 
jio nemoką griežti. Orkestran
tai kavinės laikytojaii iškėlė by
li, reikalaudami sumokėti per 
5 tukst. litų, kaip sutartis nu
mato. Jie savo ieškinį moty
vuoja tuo, kad susipirkę reika
lingus instrumentus, gaidas, 
kitur neieškoję darbo ir dėl to 
tą vasarą ir likę be darbo.

Kauno apylinkės teismas jų 
ieškinį atmetė, tai orkestrantai 
padavė apeliaciją.

Apygardos teismas bylą bu
vo pradėjęs svarstyti, bet ati
dėjo ir nutarė ištirti, ar ieško
vai buvo tinkamą orkestrą su
darę, ar mokėjo gerai griežti, 
nes atsakovė tvirtina, kad ieš
kovai blogai griežę. Teismas 
paskyrė ir ekspertus. Dabar 
įdomu, kur ekspertai darys 
ekspertyzę — ar teisme ieško* 
vai turės sugriežti, kad ir teis
mas girdėtų, ar kurioj nors sa
lėj ir ekspertai dėl to jų su- 
griežimo pareikš1- nuomonę.

[“L. ž.’’] 
(GALAS)

JUOKAI

Kybartuose yra valdinis tven
kinys. f tą tevnkinį vietos gy 
eiliojos A. Jakaitis įveisė žiu* 

vį> tai jis. ir tarėsi, kad tame 
.venkinyje esanti žuvis yra jo.

Praėjusią žiemą, vasario 13 
;L, tame tvenkinyje darbiniu-* 
<ai, trys Blažiai kirto ledą. 
Kirsdami ledą Blažiai kartu ir 
dvejojo. Kai Jakaitis pamatė, 
kad iš tvenkinio žvejojama jo 
veista žuvis, tai jis nubėgęs 
n\e tvenkinio pakėlė skandalą. 
Tvenkiny ant ledoj Jakąiti^ vie* 
aą žuvį rado jau^ sugautą, tai 
jis puolė atimti, Blažiai neduo’ 
ti ir prasidėjo muštynės, Ka
dangi Jakaitis buvo vienas, o 
Blažiai trys, tai Jakaitis muš
tynes ir pralaimėjo, Per muš
tynes Jakaičiui buvo sužalotas 
ausies hubnehs. Gydytojas pri
pažino labai sunkų kūno su
žalojimą.

Visi trys Blažiai patraukti 
kaltinamaisiais.

Apygardos teismas Stasį ir 
Konstantą Blažius nubaudė po 
dvejus metus sunk, darbų ka
lėjimo, o Domą Blažį vieneriais 
metais sunk, darbų kalėjimo.

Nubaustieji padavė skundus 
Rūmams. Bumai Blažiams 
bausmes sušvelnino: Stasiui ir
Konstantui paliko po vienerius liems mėnesiams Miškų d tas 
melus papr. kalėjimo, o Domui anglių dirbtuvę Šančiuose už- 
6 mėn. lygtinai. darė.

Dažyti antakiai ir mėsa

Ofise TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244

Vargšas paukštelis
— Ar jums sūnūs atsiunčia 

nors kokių dovanų iš Brazili
jos?

— Na ir dar kokių! Pernai 
atsiuntė visą papūgą, bet, tie
są pasakius, ne koks kepsnys 
teįšėjo.

Ligonis
— Pone gydytojau, aš tik 

apsitnečiau reikalingas operaci
jos!

Gydytojas:
—- Dabar jau per vėlu, aš 

visvien turiu susirinkusiems 
parodyti, kaip sėkmingai daraU 
operacijas.

Kai į šią mašiną įmeti de
šimtuką, gauni puoduką ka 
vos. '

— O kas išeina, kai įmeti 
slogą?

VILKAVIŠKIS. — Nesenai 
apyl. teisme buvo sprendžiama 
baudžiamoji vieno kirpyklos 
savininko, jo žmonos ir 16 m. 
mėsininko mokinio byla, kurie 
■kaltinti dėl mėsos produktų va
gystės. '

Posėdžio metu paaiškėjo, kad 
mokinys vogdavo iš savo šeb 
mininko mėsos produktus ir 
nešdavo kirpėjams. Jie tam 
tikslui net krepšį buvo pasiu
vę. Už mėsą atsilygindavę pi
nigais ir “natūra”: duodavę 
dviračiu važinėtis, nudažydavę 
antakius ir t.t.

Teismas berniuką atidavė 
tėvo priežiūrai, o kirpėjas ga
vo su žmona po 3 mėn. papr. 
kalėjimo. Taip pat teismas pri 
teisė nukentėjusio civ.

Anglių dirbtuvė 
darbo

ieškinį.

neturi

kurį lai
žančiuose

UKMERGĖ.—Ukmergė, nors 
yra gerose susisiekimo atžvil
giu padėty, bet dėl apylinkes 
gyventojų neturtingumo nėra 
gyvas ir greit besiplečiąs mie
stas, ypač statybos atžvilgiu. 
Sakysim, šiais metaiš be gim-1 
nazijos, amatų mokyklos, pra- DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos —9—10 A. M.
Nedėlioj Dagai sutartį

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

OFISO VALANDOS

džios mokyklos, kareivinių, li- 
gonių kasos ir vienuolyno rū
mų, privatinės statybos beveik' 
nebuvo. Nesant privatinės sta
tybos ir dar įsisteigus moky
tojų seminarijai ir vienam ka
riuomenės daliniui persikėlus' 
iš artimo Vaitkuškio dv. Uk-'. • 1 mergėn, susidarė tikrai opus 
butų klausimas. Dideliam pa-į 
reikalavimui esant, butų ir’ 
kambarių kainos labai pabran-j 
go. Butų savininkams keliant 2-4 ir 6-8 J* M. Antrad. 3-4 ir 6-7 
kainas, daugelis nuomininkų 
mano ieškoti pagalbos pas Kai
nų tvarkytoją.

KAUNAS. — Prieš 
ką Miškų dep tas 
įrengė anglių dirbtuvę ir ga
mino autobusams kurą, dirb
tuvė prigamino labai daug 
glių, kurių niekas neperka, 
ruošimui autobusai anglis 
minais patys Alytuje. Todėl

an~
nes 
ga- 
ke-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCK
. DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

I—-g • koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radi© programų Šeštadienio vakarais 
T vaL vakaro iš W< H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

t •

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk

MIDVVAY 0001

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards. 1138

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS; 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024
-----------------------------------------------------------------------------------)................................... —......................................................... 1 "

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Coūrt

J. LIULEVICIUS
4348 Š. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP
ist 46th Street

. ’ >. •''i?-'’,’' » • '• .ui K*" • ‘Ji. • 'v* ’ž’ A' t J Ą. f Am

Phone Yards 0781
Yards 0782

ADVOKATAI

St

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. F. Pulsuoki 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 MADISON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v
Suba+oj 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- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Pbone 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 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugios Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir ned61. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Rennhllc IRftS

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal, susitarimą, 
Telefonas HEMLOCK SIU

Dr. 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 vaL; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Km Lietuviai D^^^ _____

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 St., netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2881

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandas
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 11 

Res. Telephone PLAZA U4H

daug.au
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KORESPONDENCIJOS

Pittsburgh, Pa.
Pittsurgho SLA veikėjų žodis 

dėl SLA Centro kėlimo. At
sišaukia į visus SLA narius
Lapkričio 9 d. SLA 3-čio ap

skričio valdyba buvo sukvietus 
į Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainę SLA kuopų veikėjus 
pasitarti SLA Centro kėlimo 
reikalais. Susirinkime, taip sa
kant, dalyvavo visokių pažiūrų 
SLA veikėjai ir pasirodo, kad 
pas mus Pittsburghe dėl Cen
tro kėlimo nėra jokio politinio 
pasiskirstymo. Centro kėlimo 
reikalas buvo aptariamas besi
vaduojant tais pačiais princi
pais kaip kad yra kalbama a- 
pie apdraudę, pašalpų ir kitus 
gyvuosius organizacijos reika
lus.

Visi pilniausiai sutiko su SLA 
Pildomosios Tarybos suvažiavi
mo, laikyto spalio 16—21 d.d. 
tarimu dėl kėlimo į Pennsylva- 
nijos valstijų. Pildomoji Tary-I 
ha taip pat tame suvažiavime 
yra nutarus atsiklausti visų na
rių balsavimo keliu, į kurį mie
stų Centrų kelti, nars faktiškai 
kuopų balsavimas ir nebuvo 
reikalingas, kadangi Detroito 
seime buvo nutarta centras į 
Pittsburghų kelti. Tačiau Pitts
burgho SLA veikėjų nuomonė, 
kad jei jau leidžiama kuopoms 
balsuoti, tai tame irgi nieko 
blogo nebus, — lai daugumas 
narių pasisako, kuriame Penn.

valstijos mieste jie norėtų turė
ti savo organizacijos centrų.

Tame susirinkime buvo nu
tarta atsišaukti į visas SLA 
kuopas primenant Detroito Sei
mo tarimų ir kviečiant narius 
balsuoti už Pittsburghų kaipo 
už tinkamiausių vietų SLA Cen
trui. Atsišaukimus siuntinėti 
pavesta SLA 3-čio apskričio se
kretoriui S. Bakanui, bet po at
sišaukimo pasirašo visi įžymes
nieji SLA veikėjai.

Antroje atsišaukimo pusėje 
yra žemėlapis kuris supažin
dins visus su geografiška pa
dėtim. Atsišaukimas skamba 
taip:

Brangus Broliai ir Sesers S. 
L.A. Nariai:—

SLA Pildomoji Taryba savo 
suvažiavime spalių 16—21 d.d. 
1938 m. nutarė kelti SLA Cen
trų į Pennsylvanijos valstybę. 
Nutarė dar atsiklausiti visų S. 
L.A. narių, į kurį miestų kelti 
centrų.

SLA 3-čio Apskričio valdyba 
ir kiti SLA nariai visuomenės 
veikėjai (kurių pavardės yra 
prie šio laiško) bendrame susi
rinkime, lapkričio 9 d. LMD 
svetainėje, Pittsburgh, Pa., nu
tarė atsišaukti į visus SLA na
rius, nurodant, dėl ko Pitttsbur- 
ghas yra parankiausia vieta S. 
L.A. centrui. Mes patariame 
jums balsuoti už Pittsburghų 
visai ne dėl to, kad mes gyve
name tame mieste, bet vien tik 
vaduodamiesi Susivienijimo ge-

*

Naujienų-Acme Telephoto
’0X0N HILL, MD. — W. Brown kalba į mikrofoną 

prašydama, kad žmogvagiai grąžintų jai 18 metų am
žiaus dukterį..

rovė i.r visų narių ir kuopų pa-; 
rankumo reikalais.

1. Detroito seimas 1934 m. 
nutarė centrą kelti Į Pittsbur- 
ghą. Tai SLA nariai, gerbdami 
•r vykindami visų seimų tari-
mus, turėtų pasisakyti ir už šį riaus

tiŠkai pastebi*, jog jis niekuomet 
klaidos nepadarąs Stalioraičio

silaikąs tam tikros taisyklės, 
būtent, visada išklausąs jo pa
tarimų, bet niekada jais nepa
sinaudojus. Jei taip visi elgsis, 
pareiškė jis, tai klaidos nepa-

Tai tikrai geras patarimas.

Delegatai išsiskirstė visai gerai 
nusiteikę. Reikia tikėtis, jog 
musų skyrius per šį sezoną ga
lės daug nuveikti, jeigu tik šia
me susirinkime pasireiškęs ryž
tingumas neatshigs.

—V. T. Neverauskas. koresp.
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RAKANDŲ SETAS, PIANAS, AKORDIO- 
NA, DRABUŽIAMS PLOVYKLA, RE- 

FRIGER ATOKIU S, KAURŲ VALY
TOJAS, NAUJAS RADIO

TAI PRAKTIŠKIAUSIOS 
DOVANOS

Dabar Eina Specia- 
lis Kalėdinis

■ • 1

• į

j

etc.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

s U

CORYDON
OHLRICH
F A M O U S- _
KENTUCKY BOURBON VVHISKEYį

PATYRUS KARPENTERIS

JOE GUSTIS
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

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

VICTORY 2989.

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo V/iesner Recreation
S19-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868
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įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI

Piano Akordionai parsi
duoda už specialiai suma

žintas kainas
Kainos nuo

$18.75
LEKCIJOS DYKAI

Kimball Pianai specialiai 
maža kaina

Tik

$50.00
Naujos Drabužiam Plo

vyklos nuo

$29.50
Standard Padarymo Nau

ji Refrigeratoriai

$79.50
IIOOVER, kaip nauji dul

kių • Valytojai, po

$14.95
• Nauji Mld^dt Radios po

$7.95
Nauji Console Radios

$29.50 .
Naujos Elektrinės Prosiji- 

mui Mašinos nuo

$49.50
Mažai tereikia įmokėti. 
Galima išmokėti po 50c. į 

savaitę.
Didžiausių Vertybių Krau
tuvė Patogiausia Vieta

Lankyti!

seimo tarimą, nes to reikalau
ja SLA tvarka ir gerove.

2. Pittsburghas randasi tokio
je vietoj, kur visiems nariams 
lengviau ir arčiau susisiekti iš 
visų pusių, kur tik randasi SLA 
narių. Pažiūrėkit į žemėlapį an
troj pusėj šio laiško, patys per- 
sitikrinsit, kad Pittsburghas 
randasi pačiame viduryje SLA 
“respublikos”.

3. Pildomajai Tarybai ir Ko
misijoms suvažinėt į posėdžius 
butų daug pigiau ir sutaupytos 
lėšos liktų musų centro ižde.

4. Apie 400 mylių nuo Pitts
burgho į visas puses randas 8 
valstybes ir jose yra 192-vi SLA 
kuopos su 7,917 narių.

Dar toliau į vakarus nuo 
Pittsburgho, pradedant su Il
linois valst., dešimtyje valsty
bių yra 96 kuopos su 3,743 na
riais. O nuo Pittsburgho į rytus 
toliau, kaip 400 mylių, t. y. už 
New Yorko, randas tik 54 kuo
pos su 2,830 narių trijose vals
tybėse. Iš šių skaitlinių matote, 
kad Pittsburghas yra beveik pa
čiam viduryj SLA narių gyve
namų vietų. Šis miestas turi ge
riausias susisiekimo priemones: 
geležinkeliais, vieškeliais ir or
laiviais. Važiuojant į rytus ar į 
vakarus, jums parankiausia va
žiuoti per Pittsburghą.

5. Pittsburghas yra vienas 
mokslo centrų; jame yra trys 
universitetai ir daug kitų mo
kyklų. Pittsburgho Universitete 
yra Amerikos lietuvių pamink
las — Lietuvių Kambarys. Šia
me mieste yra keleto tautų su
sivienijimų centrai.

Broliai ir Sesers! Dėl SLA 
gerovės dėl jo Centro paranka
mo kviečiame jus balsuoti už 
Pittsburgh’ą.

Pasirašo po šiuo atsišaukimu:
J. P. Miller, president SLA 

3rd District; V. Virbickas, vice 
pres.; S. Bakanas, sekr.; B. Sa- 
baliauskytė, fin. sekr. K. Šinkū
nas, ižd.; M. Zdankienė, V. J. 
Količienė, E. Saveikienė, M. 
Delkienė, K. Leliušis, J. Vikto- 
ravičius, J. A. Rūkas, J. Miliau
skas, A. Vainorius, P. Pivaro- 
nas, Pres. Lith. Chamber of 
Commerce; A. Janulevičius, 
Pres. Lithuanian Voters Lea- 
gue; C. K. Pikielis, Vice Pres. 
Lith. Country Club; J. Bikinai- 
tė, Captain Lith. Girls Scouts; 
Dr. J. T. Baltrušaitienė, Organ- 
izer Lith. Boy & Giri Scouts; 
Att. E. A. Schultz, Lith. Sport 
Leader; P. Dargis, Director 
Foreign Radio Programs a t 
Station WWSW; J. Virbickas, 
Sec’y of Sandara; J. Baltrušai
tis, Sec’y Lithuanian Memorial 
Room in Cathedral of Learn- 
ing; J. K. Mažukna, Vice Pre
sident S.L.A.

Su broliškais linkėjimais,
St. Bakanas,

S.L.A. 3-čio Apskričio Sekr.
—Reporteris

Akron, Ohio
A. L. Kongreso skyriaus 

susirinkimas
A. L. Kongreso Akrono sky- 

susirinkimas Įvyko lap
kričio 13 d. Susirinkime daly
vavo visų draugijų bei kuopų 
delegatai. Tiksliau sakant, dele
gatai tų organizacijų, kurios 
priklauso kalbamam skyriui.

Susirinkime platų raportą pa
tiekė B. Versackas iš Amerikos 
Lietuvių Kongreso konferenci
jos, įvykusios Scrantuose bir
želio 25 ir 26 dd. Raportas bu
vo raštiškas su nurodymais tų 
planų bei tarimų, kurie siekia- 
si ginti demokratiją tiek Ame
rikoje, liek Lietuvoje.

Raportas buvo su atsidėjimu 
išklausytas. Iš jo delegatai pa
tyrė, ką kongresas yra pasiry
žęs veikti ateityje ir kokiais bu
dais jis sieks savo tikslo. Ra
portas liko vienbalsiai priim-

Battle Creek, Michigan

ORU KELIAUJANČIU VALGIS
Rašo BARBARA B. BROOKS

Home Economics Department
Kellogg Company PETE YOUNG

UŽEIGA.

Paprastai oro keleivio klausiama 
vieno klausimo, būtent, “Ar valgei 
orlaivyj ir koks buvo valgių sąra
šas?”

Patirta, kad oru keliaujantiems 
reikia prisilaikyti tam tikros val
gių gaminimo tvarkos. Bet nežiū
rint tos aprėžtos vietos, kur or
laiviuose valgis gaminamas ir pa
lyginant tuos valgius su valgiais 
gaminimais kitur, orlaiviuose val
gis yra geras.

Bet, nors valgis yra geras, vienok 
orlige tenka kaip kam sirgti. Tai 
yra greičiausiai dėlto, kad į juos 
paveikia orlaivio judėjimas. Todėl 
yra patartina orlaiviui pakįlant ir 
nusileižiant, o ir šiaip pro langus 
mažiau dairytis ir į žemę žiūrėti- 
Yra dar ir kitas labai svarbus da
lykas, kurio nereikia užmiršti ke
liaujant oru, būtent, kad tarp akių 
ir skilvio yra labai artimas ryšys. 
Taip, kad prižiūrint akis, kartu pa 
dėsi ir skilviui. Gera vartoti tam
sius akinius. Jie sušvelnina spindė
jimą.

Rengiantis skristi patartina ne
vartoti arbatos, kavos ir tevartoti 
mažai vandens. Kada ima širdis 
pykti gera turėti prie rankos sūrų 
sausainių. Valgykite ką duodama 
orlaivy, tačiau gerkit mažai. Nusi
leidus ant žemės vengkite gėralų, 
nes paprastai kada orlaivis rhisi- 
leidžia kurui prisipildyti, keleiviai 
turi liuoslaikį ir jį stengiasi išnau
doti prie gėrimų.

Dviejų dalykų tai tikrai nerei
kia užmiršti, būtent obuolius ir pop 
corn—arba spragintus kornus. Kąs- 
nuokite labai gerai obuolius, bet 
žievių nevalgykite. Labai gera yra 
spraginti komai, nes jie sūrus ir 
trupus. Iš kitų valgių orlaiviuose 
yra labai populiarus javiniai, vai
siai, celerai, alyvos ir sausainiai.

Štai keletas receptų-

Pusryčiams

Vaisiai (bananas ar melonas) 
Komų flaksai 
Gretine 
Toastas 
Lašinėliai
Kava (tik vienas puodelis)

Pietums
Poached Eggs on Toast 
Bran Muffins
Jelly
Lettuce Salad
(Virtas dresingas)

Vakarienei

Celeris
Alyvos
Broilinti čapsai
Keptos bulvės

Žirniai su ankštimis svieste
Cup Custard
Pageidaujama daugiau valgyti 

vaisius, bet ne sunkas. Paskui grus- 
dųs javiniai valgiai labai tinkamas 
valgis, tačiau patartina mažai te
vartoti su jais grėtinės, arba pieno 
paviršių. Lašiniai turi būti gerai 
paspirginti, neriebus; toastas turi 
būti paduodamas sausas ir sviesto 
vartoti vidutiniai.

Jei yra pageidaujama kokia už
kanda, tik nesirinkit tokios, kuri 
bus padaryta su mayonnaise. Ge
riau su šalta mėsa, peanut butter, 
tarkuotais morkais su medum, arba 
žuvis su lemonu. Bendrai pagei
dautina vartoti tik virtą dresingą 
salotoms, nes perdaug riebalų ne
tinka. Keptos ar virtos bulvės leng
vai virškinama, tačiaus nevartoki! 
daug sviesto su jomis. Su bet kokiu 
custard-pudding gaunama pusiau 
kietoj firmoj pieno-rice pudding, 
blan mange arba Bavarian cream 
tinkami prieskoniai. Paskutinis ga
lima kepti į pajų.

CORN FLAKE PASTRY 
1/3 puod sviesto
1 puod. corn flake trupinių
Vi puod. cukraus
(Suvoliok ar sumalk 4 puod. corn 
flakes, kad išeitų 1 puodelis 
smulkių trupinių )

Ištirpyti sviestą 10-colių blėkoje. 
Sudėti corn flake trupinius ir cu
krų. Gerai išmaišyti ir suspausti 
aplink pakraščius ir dugne blėkos.

CHOCOLATE CHIFFON PIE
1 corn flake trupinių pajaus pluta
1 šaukštas zelatino
¥4 puod. šalto vandens
1 gabalėlis čokolado (1 uncija)
M puod. pieno
2 kiaušiniai
% puod. cukraus
¥s šaukštelio vanilijos ekstrakto 
Vz puod. išmuštos grėtinės

Paruošti trupinių pajaus plutą ir 
ataušinti. Apmerkti želatiną šal
tam vandeny. Supilti pieną ir sudė
ti čokoladą į top boiler neverdan
čiam vandeny ir užkaisti. Virti ir 
maišyti kol čokoladas ištirps. At
skirti kiaušinius- Lengvai išplak
ti geltonimes ir išlengvo supilti į 
ištirpytą Čokoladą, nuolat maišyti. 
Sudėti cukrų, druską ir priesko
nius, paskui želatiną ir maišyti kol 
ištirps. Padėti šaltoj vietoj ataušti. 
Kada pradės kiek tirštėti, tada su
versti į kietai išplaktas baltymes. 
Sudėti į corn flake trupinių pajaus 
plutą ir padėti refrigeratoriuje vie
nai valandai ar daugiau, kol su
kietės. Kada gatavas, pagražinti su

J mušta grėtine.

Nutarta atsišaukti į visas Ak
rono lietuvių draugijas, kad jos 
prisidėtų prie surengimo Lietu
vos nepriklauson^bės minėji
mo vasario 16 \ Tuo pačiu
metu liko priimtas*’kitas atsi
šaukimas, kuris bus pasiųstas 
toms vietos organizacijoms, ku
rios dar nepriklauso A. L. Kon
greso vietos skyriui. Kalbamos 
organizacijos bus kviečiamos 
tuoj prisidėti. Numatoma, kad 
ilgainiui pas mus nebus nė vie
nos organizacijos, kuri nepri
klausytų skyriui. Vadinasi, bu
sime šimtą nuošimčių organi
zuoti.

To tikėlis visai galima, nes 
Akrono draugijos gražiai sugy
vena ir bendromis jėgomis su
rengia pavyzdingus minėjimus 
ir vakarus. Tokiais atvejais vi
sokie nuomonių skirtumai yra 
padedami į šalį.

Nelabai seniai Akrono lietu
viai parodė vieningumo pavyz
dį. Lenkai buvo pasikėsinę pul
ti Lietuvą, tai visos vietos or
ganizacijos per vieną savaitę 
sugebėjo surengti masinį pro
testo mitingą, kuriame kalbėjo 
keturi skirtingų pažiūru kalbė
tojai. Visos kalbos buvo su at
sidėjimu išklausytos. Tai reiš
kia, kad Akrono lietuviai yra 
tolerantiški ir moka vieni kitų 
įsitikinimus pagerbti.

Susirinkime buvo iškeltas 
klausimas dėl F. Stalioraičio 
negražaus pasielgime. Tasai po
nas vaikštinėjo po namus ir 
skleidė gandus, kad SLA ir 
LDS kuopų bendrai rengiamas 
balius neįvyks padėkos dieną.

Vienas delegatas pastebėjo, 
kad F. Stalioraitis jokiai drau
gijai nepriklauso, todėl apie jį 
kalbėti ir laikraščiams rašyti 
visiškai neapsimoka.

Kitas delegatas su tuo nesu
tiko. Jis pareiškė, jog būtinai 
reikia to pono negražius dar
bus spaudoje iškelti; tegul žino 
žmonės, kas tai per—paukštis. 
Visi delegatai pritarė jam.

Trečias delegatas dar sarkaz

Kad žinotumėt kaip apsisau
goti nuo šios blogos ligos.

Galima gauti NAUJIENOSE-
Kaina 25 Centai.

Rudeninių Madų 
Knyga

K Pasiklausykite musų Gražių Radio Programų Kas 
Nedėldienį, 11-tą valandą prieš piet, iš stoties WGES. |į

J. W. KALEDINSKAS, Manager
3224 SOUTH HALSTED STREET

Vienu aukštu baltu priekiu namas 
TEL. VICTORY 4226

■ras trf 15 centų. Siųskit Mtvt

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ---- -
JEI VIDURIAI SUKIETfiJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------

JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO, NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėže Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, SaT.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0818

I7» g. Halsted St,

t
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Dešinieji kontroliuoja republikonų partiją
Tuo laiku, kai politiniai pranašai bando atspėti, kurį 

kelią pasirinks republikonų partija, ruošdamasi ateinan
tiems prezidento rinkimams, tos partijos nacionalinis ko
mitetas jau šiek-tiek parodė savo veidą.

Komitetas dabar laiko posėdžius Washingtone. Vie
nas pirmųjų jo uždavinių buvo užpildyti dvi vakancijas 
vykdomame (ekzekutyviame) partijos komitete. Atrodo, 
kad bent viena tų vietų turėtų tekti New Yorko valsti
jos atstovui, nes tai didžiausia valstija, ir republikonų 
spauda be galo didžiavosi, kad lapkričio rinkimuose tą 
valstiją ką-tik neatkariavo nuo demokratų jaunas repu- 
blikonas Thomas Dewey.

Bet New Yorkas buvo aplenktas. Vietoje new-yor- 
kiečio Simpsono, nacionalinis komitetas išrinko į vykdo- 
rąjį komitetą buv. senatorių iš Delaware valstijos, Da
nielių O. Hastings’ą. Tai garsios DuPont kapitalistinės 
dinastijos kontroliuojamas žmogus ir karštas “Liberty 
league” rėmėjas. *

Į antrąją vakansiją buvo išrinktas Haryey J.ewett iš 
South Dakotos. Jisai yra liberališkas žmogus. Nacionali
nio komiteto pirmininkas, John Hamilton, pasakė, kad 
Jewett’o liberališkumas “atsvers” Hastings’o konserva- 
tyviškumą. Bet New Yorkas paliko be atstovo partijos 
vadovybėje, ir tie republikonai, kurie svajojo apie Dewey 
kandidatūrą į J. V. prezidentus, tapo pastumti į šalį.

Visuotino streiko pasėkos

Demokratinis Marksizmas
(Tęsinys)

3.
Bet jeigu vistiek prieitų prie 

pilietinio karo, tai ar nepasi
rodytų, kad tikras kelias į so
cializmą eina ne per demokra
tiją, o per revoliuciją?

Be abejonės, pilietinis karas 
tai — revoliucija. Bet šitame 
kare tiktai viena šalis yra re
voliucinė: ta, kuri siekia nu
versti esamąją valstybės san
tvarką. Antroji, kuri konstituci
jos nuvertimui priešinasi, šia
me atsilikime nėra revoliucinė. 
Ir iš tiesų, Mussolinis ir Hit
leris patys vadina save revoliu
cionieriais.

Tai primena mums, kad rei
kia žiūrėti kritiškai į kai ku
riuos iš tų, kurie vartoja šitą 
žodį, pasidariusį per 
nius šimtmečius taip 
mums. Jisai pasidarė 
brangus toje gadynėje,

naskuti- 
brangų 
mums

_ _ kai Eu
ropos kontinente, ^išimant tik
tai mažiukę Šveicariją, iš viso 
nebuvo demokratijos ir ją vi
sur reikėjo iškovoti perversmo 
keliu, revoliuciniu valstybės 
santvarkos pakeitimu. Revoliu
cija pasidarė mums brangi dėl 
to, kad buvo kova dėl demo
kratijos. Bet nuo to laiko de-

pasisekimų. Pe pasaulio karo 
tik demokratijos buvo paliku
sios Europoje, išimant Rusiją, 
kuri taip pat iškovojo demo
kratiją 1917 m., bet greitai jos 
neteko.

Šitoje padėtyje demokratinių 
socialistų uždavinys yra visai 
netoks, koks buvo pirmiau: jie 
turi ne versti, bet saugoti vals
tybių konstitucijas, ginti demo
kratiją nuo skaitlingų jos prie
šų.

Iš Klaipėdos padangės
/

Vėjai iš Berlyno. — Jaunų vokietukų siautimas. — Kaip 
vokiečiai atsilygino lietuviams pataikūnams. — žy
dai skuba likviduoti savo biznius Klaipėdoje. — Sa
votiškos varžybos tarp vokiečių ir lietuvių.

siduodair jei policijos nesima
to, tai lietuviai su tokiu vokie
čių išsišokėlių jaunimu apsidir
ba. Juk Klaipėdos mieste lietu-
viai jau giliai šaknis įleido. Tik
riausiai, jei ne vėjai iš Vokie
tijos, lietuviai puikiausiai save 
apsaugotų, nes lai daugumoje 
darbininkai, kuriems iš viso su 
nacių politika nepakeliui, bet 
dabar visai kitas reikalas. Ten-

Šiandien nebėra abejonės, kad visuotinas streikas, 
kurį paskelbė Generalinė Darbo Konfederacija, protes
tuodama prieš valdžios rekonstrukcijos dekretus, buvo 
pralaimėtas. Iš 5,000,000 organizuotų darbininkų dalyva
vo streike mažiau, kaip 2,000,000. Susisiekimo ir viešojo 
aptarnavimo įmonėse streiką turėjo atšaukti patys Kon
federacijos vadai, kadangi valdžia pavartojo karo įstaty
mą ir darbininkus tose įmonėse privertė dirbti, kaip ka
reivius.

Aišku, kad valdžia elgėsi neteisėtai, nes Francuzijo- 
je dabar karo nėra. Bet ji kaltina darbininkus, kad jie 
pirmutiniai nusižengę įstatymams, streikuodami prieš 
valdžią. Kadangi valdžia pasirodė stipresnė, tai ji dabar 
interpretuoja įstatymus savo naudai. “Kieno galia, to ir 
valia”, anot tos patarlės.

Valdžios pergale skubinasi pasinaudoti ir darbda
viai, atleisdami iš darbo dalyvavusius streike — už tai, 
kad jie sulaužę darbo sutartis. Telegramos praneša, kad 
skaičius šitokiu budu nukentėjusių darbininkų siekiąs 
šimtus tūkstančių ar net daugiau, kaip miliohą. To re
zultate daugelyje vietų kyla nauji streikai: darbininkai 
streikuoja prieš atleidimus iš darbo, prieš algų kapoji
mus ir kitokias bausmes iš. darbdavių pusės.

Be to, tūkstančius darbininkų jau nubaudė arba dar 
rengiasi nubausti teismai.

Žodžiu, to generalinio streiko pasėkos yra visai ne
jaukios. O politiniu atžvilgiu jos gali bųti dar blogesnės.

Premjeras Daladier, tiesa, neva sutiko “išpildyti” 
socialistų reikalavimą, kad butų sušauktas parlamentas. 
Parlamentas yra šaukiamas ir gruodžio 8 d. susirinks. 
Bet po to skaudaus pralaimėjimo streike darbininkų at
stovai vargiai gali tikėtis, kad parlamentas jiems pritars. 
Greičiaus priešingai, parlamento dauguma parems val
džią. O tą daugumą gali sudaryti tiktai dešiniosios parti- •

Tokiu budu parlamento kontrolė, taigi — ir valdžios 
kontrolė, gali pereiti į dešiniųjų partijų rankas. Tai bu
tų liūdna pabaiga laikotarpio, prasidėjusio “liaudies 
fronto” pergale parlamento rinkimuose!

Bet, gal būt, franeuzijos radikalai, kurie išprovoka
vo tą aštrų susirėmimą su organizuotais darbininkais, 
susigriebs, kol dar ne vėlu. Francuzijai jau atvirai grū
moja Italijos fašistai, reikalaudami Tuniso, Korsikos ir 
kitų Francuzijos žemių. jLaikraštis “Giornale dTtalia” 
vakar tiesiog pareiškė, kad Italija esanti pasiruošusi 
“marguoti” prieš franeuzųs, jeigu jos reikalavimai nebus 
patenkinti geruoju.

Argi Daladier ir jo partijos draugai nesupranta, kad 
Francuzija bus bejėgė nuo fašistų gintis, jeigu jos val
džia sukels prieš saye darbininkų neapykantą?

Deja, ne visi socialistai taip 
manė. Žodis ‘revoliucija” (po
litinio . pcryei’smb / prasmėje) 
jiems laivo p^sida^ęš brangus ir 
paliko jų Šukiu ir griežtai pa
sikeitusiose apystovose. Taip, 
pav. buvo Vokietijos respubli
koje su komunistais, kurie vi
somis jėgomis stengėsi įvykin
ti revoliuciją, t. y. nuversti de
mokratiją, ir tuo budu padėjo 
perversmininkams iš dešinės, 
rudiesiems revoliucionieriams, 
vadovaujamiems Hitlerio.

Nuo to laiko komunistai įgi
jo truputį daugiau išmanymo 
šitame punkte. Bet dar vis atsi
randa socialistų, kurie svajoja 
apie socialdemokratišką per
versmą demokratinėje valstybė
je. Jie nurodo į demokratijos 
“bankrotą”. Ji nesuteikia to, ko 
jie iš jos reikalauja. Savo pri
gimtim demokratija reiškia 
viešpatavimą daugumos. Na, o 
tie perversmininkai mano ją e- 
sant bankrotuojančią ir niekam 
nelikusią todėl, kad ji neužtik- 
rina proletariatui viešpatavimo 
visose aplinkybėse — dargi te
nai, kur jisai sudaro tiktai ma
žumą valstybėje, kaip kad yra, 
deja, dar kolkas visur. Jiems 
yra svetimas marksistinis su
pratimas, kad socializmas — 
tikras gyvenimo produktas — 
yra galimas ne visur, o tiktai 
tenai, kur dauguma gyventojų 
nori ir sugeba jį įkurti. Jie no
ri tokios valstybės santvarkos, 
kuri sugebėtų įsteigti socializ
mą bet kurioje valstybėje, net 
atsilikusioje agrarinėje (^emės 
ūkio) valstybėje. Demokratijos 
nuvertimas (jie vadina tai re
voliucija) turįs jiems tokią san
tvarką duoti.

Reikia manyti, kad šitos rų- 
šies revoliucionierių šiandien y- 
ra nedaug, — jų pasitąiko dau
giausia tarpe sindikalistų.

šiandien todėl vargiai tenka 
bijoti, kad palinkusioj i į fašiz
mą buržuazija sąrąs dirbančio
siose klasėse pakankamai “ka- 
miolių pašaro” savo perversmų 
planams. O priversta pasitikėti 
Ūktai smurtiškais “lumpen-pro- 
tetariate” (driskiij, valkatą)

sluoksniais, ji vargiai išdrįs 
pradėti pilietinį karą.

Tokiu budu didelio pavojaus 
nėra, kad kurioje nors demo
kratinėje valstybėje dar bus 
prieita prie pilietinio karo — 
žinoma, kaip jau buvo paste
bėta, turint galvoje, kad social
demokratines partijos ves iš
mintingą politiką, paremtą gi
liu tikrosios padėties suprati
mu, dėl ko mes neabejojame.

Bet galimumas išvengti pilie
tinio karo reiškia musų judė
jimui milžinišką laimėjimą. 
Toks karas butų ne tik rizikin
gas azarto lošimas, kuriame tu
ri daugiau progų laimėli ne 
aukštesnis protinis išlavinimas, 
bet begėdiškumas ir žiauru
mas; be to, šioje gadynėje toks 
karas visai sunaikintų sąlygas 
tikros socialistinės visuomenės 
gyvenimui.

Tokią visuomenę Marksas ir 
Engelsas jau beveik prieš šim
tą metų vadino ne kazermę, pa
statytą po karine komanda, 
kaip kad yra dabartine Sovie
tų Rusijay 5bėt “asociaciją, ku
rioje laisVas plėtojimąsi kiek
vieno sudaro sąlygą laisvo plė
tojimosi ^visą.”

Reikiamas-, proletariatui do
rovės ir proto savybes, kad ji
sai stengtų sukurti. tokią visuo
menę, jisai gali įgyti savo kla
sinėje kovoje ir klasiniu susi- 
organiza;
bet. ne pi’liėfiniame kare.
lo laiko, kai Marksas gyveno, 
karas ir pilietinis karas įgijo 
visai kitokį pobūdį. Ne lik ma
terialinis, bet ir moralinis su
irimas, kurį atneša karas, pa
sidarė tiesiog baisus. Nė vienos 
dirbančiosios klases jisai nepa
daro kilnesnes, bet visas demo
ralizuoja ir tvirkina. Dabarti
nėse aplinkybėse pilietinis ka
ras nepriartintų mus prie musų 
tikslo — socialistinės santvar
kos, bet atitolintų nuo jo, net 
ir lame atsilikime ir, gal būt, 
ypatingai lame atsitikime, kai 
jisai atneštų ūkio militarizaciją, 
kurią naivus žmonės laiko so
cializmu. Tokios rųšies socializ
mas butų surištas su nauja dik
tatūra, neišvengiamai vedančia 
į pragarą, nežiūrint kokie hu
maniški ir geri butų pradžioje 
diktatorių norai. Kelias į pra
garą, kaip ^žinoma, yra 
norais grįstas.

Neprileisti prie vidaus 
orinio karo ir apsaugoti, 
reikia, tai ir išplėsti demokra
tiją, kitaip sakant, ginti taiką 
ir laisvę: tai vienintelis kelias, 
kad visuomenė pakiltų į aukš
tesnę, produktingesnę ir laimių- 
gęsnę formą.

(Galas)
7—7

Iš Berlyno pučiamo vėjo [lietuvių, kurie iki šiol 
Klaipėdoje gyveninio bangos čiaips į skverną įsikibę ėjo. 
pusėtinai įsisiūbavo. Visas Klai- Jie vis tikėjosi, kad su vo- 
pėdos krašto gyvenimas jau kiečiais išvien eidami daug ką 
mėginama nudažyti išimtinai laimėsią, bet pasirodo, kad jų 
nacionalsocialistiška dvasia. Ir pagalba buvo reikalinga 
čia, kaip ir kitur, vartojami tie tam tikru momentu, o jau 
patys kovos metodai. Tai tiek bar vokiečiai gali ir be jų 
dvasinis, tiek fizinis teroras. Jei sieiti. 
senesnės kartos tarpe tos kovos žymėtina, kad tame kandida- 
banga eina švelnesne forma, tai (ų sąraše pirmose vielose figu- 
jauhimb tarpe ji įgyja aistros ruoja buvę komunistai. Iš viso 
ir aštrumo. Mokyklų lietuviška- čia seniau buvusi komunistų 
sai jaunimas jau gatvėje uni- vokiečių vietos organizacija 
formuotas veik negali pasirody-|veik visa išimtinai dabar atsi- 
li, • 
jau pavojinga eiti. Vokiškasai 
jaunimas, f 
kalbant, praeivius pradeda už
kabinėti. Jei senesnes kartos 
nedrįsta, tai jaunesniems

vokie-

tik 
da- 
ap-

— bent vienam pavakariais pure nacionalsocialistų eilėse.
. ! Berods, šiaip jau gyvenimas

išgirdęs lietuviškai | afro(|o jjenį aprimęs, bent 
demonstracijų viešai nedaroma, 
lik jaunimas, vokiškas jauni- 

3au mas, vis dar nerimauja ir kur

demokratijoje, 
Nuo

vokiečiai kokių nors šunybių, 
ar provokacijų nesudarytų.

Tenka spėlioti, kad vokiečių 
tasai pernelyg įžūlūs elgesys 
dar labiau išjudins vielos lietu
vininkus ir jie stipriau savo

puikiai žino, kas anapus Nemu
no dedasi.

Bet į juos kartu pusėtinai 
veikia ir Lietuvos vidaus gyve
nimas, jie kad ir lietuviškų mo
nopolių nenori suprasti, ir ne
nori būti tik tautininkų me-

žia, kad jie sau žmonės ir nori

žymiai blogiau. Lietuvių jauni- (jk ga]i lic(uvjlls MŽkabin5ja. paaiškės.
mas, kur gali, atsikelia. Jis vi- ]iUr gali, lietuviai nepa-
sur atsikirstų, nėra jau jisai 
toks bailys, bet, deja, krašto K 
policija veik visa išimtinai pa
laiko vokiečius. J

Štai buvęs visai menkos reik-

gerais

ir iš- 
o kur

i JJJENŲ Koto)

LONDONAS. — James A. 
Mollison, transatlantinis la
kūnas, ir jo naujoji žmona, 
buvusi Lydia Phyllis Mus- 
sey.

Kiek toksai vietos lietuvinin
kų apsisprendimas giliai įleidęs 
šaknis ir kaip jisai toli siekia, 
tai tik rinkimų įkarštyje visai

(Bus* daugiau)

retuvos margumynai
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Iros, politines kovos metu vi
sur pasitaiko ir pasikartoja.
Dvylikos metų lietuvis mokinys |buvo pradėjusi priešrinkiminę 
užkluptas vokietukų mėgino prezidento kampaniją. Spauda 
apsiginti ir savo mažučiu pei- labai daug turėjo dėti medžia- 
liu vokietukui įkirto į krutinę, gos iš dabartinio prezidento 
Tą vaikiuką policija tuoj su- veiklos ir jo gyvenimo aprašy- 
čiupo ir iš to mažučio įvykio, mus. Žinoma, visi tie raštai lu- 
vaikų peštynių, padare aliar- rėjo būti dedami privalomai, 
muojantį atsitikimą. Sukėlė vi- Lyg galėjo atrodyti, kad į pre
są vietos ir Vokietijos spaudą zidenlūs dar kas nors daugiau 
ant kojų ir pradėjo aliarmuo- kandidatuos, bet iš tikrųjų taip 
jaučiai rašyti, kad lietuviai visai nėra. Maža ka 
Klaipėdoje muša vokiečius, ši
tą atsitikimą tą pačią dieną 
veik visos Vokietijos radijo sto
tys triukšmingai perdavė kaipo 
pirmos eilės įvykį.

Tuo melu, kai iki šiai dienai, 
tai yra iki lapkričio inčn. 12 
dienos jau butą užpultų 56 lie
tuviai mokiniai, bet apie tuos 
atsilikimus nei vielos policija, 
nei kitos vietos įstaigos neturi 
“oficialių” žinių ir jiems tie į- 
vykiai nėra visai žinomi. Ke
liose vietose iškulti lietuvių mo
kyklų langai, išvaikyti moki
niai, —- apie tai Vokietijos 
spauda ir vielos policija “žinių” 
neturi.

Pagal vietos veikiantį statu
tą pradžios mokyklose turi būti 
mokomos abi kalbos, būtent, 
lietuvių ir vokiečių, bet jau 
kaip kur lietuvių kalba visai 
išguita ir Lietuvos valstybės 
ženklai tose mokyklose sude
ginti... Apie tai taip pat tylima.

O tuo pačiu metu pagal gu
bernatoriaus parėdymą visų 
net centro valdžios įstaigų iška
bas jau turi lietuvių ir vokie
čių kalbą. Geležinkelių stotys 
taip pat abiem kalbom pava
dintos. Pašte laiškai ir pinigi
nes perlaidos priiminėjamos 
nors jos butų tik viena vokie
čių kalba parašytos.

Vadinasi, iš centro valdžios 
palodyta kaip galima didžiau
sio nuolaidumo, bet vokietinin
kai šituo yisai nesitenkina. Se
niau vietos vokiečiai bent vie
los lietuvius šiaip ar taip pa
gerbdavo ir su jų reikalavimais 
skailydavosi, todėl ir vietos lie
tuviai daugumoje ėjo išvien kai 
kuriuose politiniuose klausi-’ 
įnuo^c su vokiečiais. Dajiar vo
kiečiai jau siekia žymiai dau-, 
giau ir vietos lietuvius išstumia’ 
iš užimtų pozicijų. Štai sudary-l 
darni sąrašus kąjįdidalams rink
li į seimelį lietuvių vos kelis į- 
sileido, ir kurie lietuviais tik B 
kilmės gaji būti pavadinti. Net 
ligšiolinis direktorijos pirmi
ninkas neabejotinai lietuvis Bai
džius, kuris .visame palaikė vo-. 
kiečius, jau dabar į tą kandi-:

Visuomenės Darbo Vadyba (buvo pastebėta, kad tasai šofe-

tais rinki 
mais įdomaujasi, nes visi iš 
anksto žino, kas bus išrinktas.

Tai ne jūsų š. Amerikos pre
zidento rinkiniai. Tonais eina 
kova, tonais eina varžybos, o 
čia pas mus visai kas kita.

ris jokių važinėjimo taisyklių 
Lietuvoje nelabai norėjo pripa
žinti.

Bet kas jau tikrai šlykštu, 
kad tasai šoferis suvažinėjęs 
mergaitę net nesustojo, bet gal
vatrūkčiais toliau nuvažiavo. 
Tai tikrai žiaurus pasielgimas. 
Toji mergaitė buvo iš 
spaustuves darbininko 
metų duktė.

“Varpo” 
dvylikos

Gautomis žiniomis, Pirmyn 
choro dalyviui, Kaziui Bendo 
riui iš Čikagos, Kauno konser-

konkurencijos, todėl ir tais rin
kimais veik niekas nesidomi.

Seimas kaip seniau, taip ir 
dabar tyliai darbuojasi. Gal 
kaipo naujieną butų galima 
pasakyti, kad buvo užsimota 
vieton karo stovio išleisti kitas 
įstatymas, kuris pakeistų karo 
stovį. Bet kadangi tasai karo 
stoviš turėjo būti panaikintas 
greičiau, negu buvo tikėtasi, tai 
ir to naujo įstatymo reikalas 
visai atpuolė. Mat, tasai įstaty

mas Klaipėdos kraštui, bet Ber
lynui paveikus, išėjo visai ki-

me Klaipėdos krašto Lietuvo
je veikia tiek visokių įstatymų, 
kad jie puikiausiai karo stovį 
pavaduoja ir čia veik jokių 
naujenybių neįvyko karo stovį 
panaikinus: viskas pasiliko, 
kaip seniau buvę.

Štai jau kuris laikas kaip 
neveikia karo stovis, bet nie
kas visai nejaučia, kad jisai 
butų buvęs panaikintas.

Kaune labai pasipiktinę Len
kijos pasiuntinybės šoferiu, ku
ris bevažiuodamas suvažinėjo 
dvylikos melų mergaitę. Tasai 
šoferis jau nepirmą kartą su
siduria. Tai akiplėša vyras, ku
ris nelabai linkęs bet su kuo 
skaitytis, — mat, supraskite, 
Lenkijos pasiuntinybės šoferis. 
O tai ne bet koks vyras.

Bet, žinoma, dėl šito niekas 
jokių istorijų nekelia. Policija 
sustato .protokolą, bus teismas 
ir tiek.

Bet jei butų buvę antraip. 
Jei Lietuvos šoferis butų su
važinėjęs ką nors iš Lenkijos 
pasiuntinybės personalo, tai 
tikriausiai čia be Lenkijos no
tos nebūtų apsieita.

žinoma, visai netinka many
ti, kad ir šiuo atsitikimu tasai 
šoferis butų tyčia tą mergaitę 

tai tik nelaimin-datų sąrašą visai neįtrauktas, suvažinėjęs,
Tai pamoka daugeliui vietos Igas atsitikimas, bet jau iš senp

pą studijoms. Kiek tenka pa
tirti, Kazys Benderius jau nuo 
Naujų Metų atvyksiąs į Lietu
vą ir čia konservatorijoje dai
nų klasėje studijuos.

Taip pat iš š. Amerikos į 
Kauno konservatoriją atvyko 
studijuoti Voverys. Jis mokosi 
vargonų ir chorvedybos klasė
je. Jau metai atgal Voverys

paskui mokslą buvo nutraukęs, 
o dabar vėl sugrįžo. Tuo budu 
dabar Kauno konservą tori j oje 
studijuoja keturi amerikiečiai 
lietuviai.

V. D. universitete be vienuo
lių jau studijuoja astuoni ame
rikiečiai lietuviai, kurių tarpe 
keturios moters.

Įdomu, kad tie visi studentai 
labai greit prigijo vietos gyve
nimui ir nuoširdžiai susidrau
gavo su vietos studentija. —B.

Auga pramonės įmonių 
skaičius

KAENAS. — Prekybos ei
tas, kaip tenka patirti, yra ga
vęs visos eilės asmenų prašy
mus leisti įsteigti naujas pra
monės įmones. J. Cliamperlis 
ir S. Starkovskis Vilkaviškyje, 
prašo leisti įsteigti d-vę, kurio
je bus gaminama kanalizacijos 
vamzdžiai, krosnims durelės, 
pasagos ir kit. M. Veicmanas, 
kuris savo aliejaus fabriką yra 
pardavęs “Liet, muilui”, nori 
įsteigti muilo ir aliejaus pre
paratų d-vę, o b-vė “Aras” pra
šo leisti Vilijampolėje įsteigti 
dirbtinio rago, bakelito ir me
talo d-vę. Be to, dar yra pra
šoma leisti įsteigti kelius ma
limus ir kit. smulkias d ves.

Prekybos d-to pramonės sky
riaus žiniomis Ligi spalių 10 d. 
yra duoti leidimai įsteigti 132 
pramonės įmones su 96 tarnau
tojais ir 1124 darbininkais. 
Daugiausia įsisteigusių įmonių 
yra smulkios, amatiųinio po
būdžio.
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Leukorrhea
Rašo Dr. W. M. Eisin

Leukorrhea pasižymi tekėji
mu baltos spalvos skystimu iš 
moters makšties. Spalva ir tirš
tumas gali kaitaliotis, tai pri
klauso nuo to, kas iššaukia tą 
stovį. Musų lietuviškos moterė
lės vadina leukorrhea baltosio
mis. Daugelis moterų mano, 
kad leukorrhea yra normalus 
pas jas apsireiškimas. Bet tik
renybėje tai yra vienos bet ku
rios ligos žymė. Panašiai kaip 
kraujavimas, skausmas ir kilo
ki apsireiškimai, taip ir tekėji
mas iš makšties parodo, kad 
žmogaus kūno normali funkci
ja yra sutrukdyta.

Paprastai moters prieš mė
nesinę, trumpą laiką po mėne
sinės ir po kūdikio pagimdymo 
patiria didesnį kiekį skysčio te
kėjimą iš makšties. Kitais atve
jais tai yra kliūtis, kuri priva-

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

lo būti ištirta. Tam priežastys 
yra įvairios ir jas visas sunku 
butų šiame trumpame straips
nyje išvardinti. Pasistengsime 
visų svarbiausias iš jų suminė
ti, būtent, stoka švarumo kūdi
kystės dienose, netinkamas sa
vęs apžiūrėjimas, trukumai iš
sivystyme, infekcijos ir svetimi 
kūnai. Pas jaunas moteris arba 
tik ką suminėti dalykai yra 
priežastimi arba užtinkame in
fekciją jos lytinių organų, kaip 
makšties, trubelių (tubes) arba 
ysčiaus burnelės. Butų klaidin
ga manyti, kad tik venerinės 
ligos iššaukia infekciją. Tai 
netiesa. Sakysime, pakrypimas 
ysčiaus iš jos normalios padė
ties irgi gali būti leukorrhėjos 
priežastimi. Pas senesnes mote
ris vėla įvairus tumoriai, ku
rie savo prigimtimi priklauso 
prie vėžio, džiovos ar kurios 
nors infekcijos gali būti visų 
jų nusiskundimų versmė. Rei
kia atsiminti, kad vėžio ar ki
lų tumorių atsiradimas visai 
neatsižvelgia į moters amžių, 
nes retkarčiais jaunuolės tarp 
16 ir 20 metų irgi būna tomis 
ligomis ištiktos.

Daugumoje atsitikimų tas 
nemalonus tekėjimas iš makš
ties yra galimas išgydyti ir to
dėl nėra reikalo moterims ken
tėti. Patartina joms kreiptis 
tuo reikalu į gydytoją, kuris 
atidengęs priežastį gali nurody
ti išsigydymo budus.

Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

Kablegramos » Radiogramos 
Banko Perlaidos • Užsienio Perlaidos 

į Visas Pasaulio Puses.
Daug kas reguliariai siuntinėjąs lėšas į tėvynę pageidauja Dro- 
vers Patarnavimo. Jie turi didžiausį pasitikėjimą Drovers Ban
ko patyrimu ir atsakomybe. Jie patyrė, kad kiekviena opera
cija sutinka greitą, asmenišką priežiūrą ir rūpestingą apsėjimą. 
Kada siųsite perlaidas draugams ir giminėms į užsienį—kreip
kitės J Drovers Banką. Musų Užsienio Perlaidų Departamen
tas turi pilną parankumą. Musų mokesčių dydžiai yra žemi.

Ateikit šiandien ir susitvarkykit švenčių perlaidai pasiųs
ti. Kreipkitės į p. Stungį prie 24 langelio.

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

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE * CHICAGO

KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SĄRAŠAS

Oid Taylor
Grand Dad
Old Charter
Black Gold
Old Schenley Rye

DYKAI 
PRISTATYMAS

Four Roses 
Mattingly & Moore 
Seagram 5 Crown 
Seagram 7 Crown

Bond & Ljjlard 
White Horše

|WEXBĘR£S|
LIOUOR51

Del tikros linksmybės už vis labiausiai priimtina kalėdinė dovana 
yra gėrimas. Čia tik dalinas sąrašas pačių populiariausių turimų 

gėrimų. Tuoj pradėkite norimų gėrimų sąrašą statyti.

Telefonas
CANAL 4738

Cr*»am of Kentucky 
Old Quaker 
Wilken Family 
Old Drum 
Calvert Special 
Schenley Red Label 
Golden Wedding 
Black & WhUe e

WE,XBERG’S
KALftDŲ DĖDUKO BŪSTINE 

1908 So. Halsted St

automobilių

ienos

KALĖDŲ DOVANAS

PUSE KAINOS
DABAR PER UŽDARYMO IŠPARDAVIMĄ

Nubausta aferistė

JŪSŲ KALĖDŲ

mimaiasvei
NAUJIENOSE

<;arsinkit NAUJIENOSE”

7 IKI 8 VAL. V AK.
7 IKI 8 VAL. VAK.
7 IKI 8 VAL. VAK.

• GIMINES
© DRAUGUS

ATEIK J DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO-

NES VISI JIE 
SKAITO 9 

NAUJIENAS

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Apskr. sąvivaldybė staliams 
už dirbtuvėje sudegusius įran
kius atlygino 60% jų vertės.

KAUNAS. — Baravykų pas 
mus kiekvienais metais priau 
ga gana daug. Ir šiais melais 
baravykų derlius buvo geras. 
Rinkose už juos mokama ne
labai aukštos kainos. Bet už 
tat baravykams yra labai ge
ros rinkos užsieniuose ir juos 
eksportuodami galėtume gauti 
nemažai pinigų. Tik reikia at
kreipti dėmesį į jų tinkamą pa
ruošimą. Pas mus baravykus 
dažnai netinkamai sudžiovina.

MARIJAMPOLĖ. — Pasku 
tiniu laiku ąpąjcr.. savivaldybės 
stalių dirbtuvėse, pergyvenu
siose pereitą vasarą didelį gais
rą, eina dideli atstatymo dar
bai. Ugnis tebuvo sunaikinusi 
tik vieną didelį pastatą ir vie
ną pašiurę, tai ištisą vasarą 
staliai galėjo tenkintis likusia 
nesudegusią pašiurę, kur dirbo. 
Manoma, kad jąu nuo žiemos 
pūgų dąrb'nipkai galės pasi 
slėpti naujai statomoj pašto-

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
išeis

Baravykų eksporto 
galimumai

Lietuvių suėmimai Vii 
niaus krašte

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas Kaune sprendė Suval
kų krašto ūkininkų bruzdėjimo 
dalyvio J. Kavoliuno bąudž. by
lą. Kavoliunas veikęs kartu su 
keturiais sušaudytaisiais, bet 
jam tada pavykę pasislėpti ir 
trejetą metų slapstės, kol ■ šie
met patekęs į policijos rankas. 
Kavoliunas pripažintas kaltu ir 
nubaustas šešeriais 
sunk, darbų kalėjimo

Praktiškus ir Naudingus Dalykus 
.. Už Mažiau Kaip

MARIJAMPOLĖ. — Aferis- 
tė Macijauskaitė Kleopą Mari
jampolės apyg. teismo šiomis 
dienomis nubausta 1 metais 
kalėjimo ir grąžinti iš A. Sin
kevičiūtės apgaulės budu išvi
liotus 150 Lt. Sinkevičiūtė per
nai iš nepažįstamosios moters 
pirko kontrabandinių prekių. 
Atėjusi Macijauskaitė pasiva
dino kriminalinės policijos- val
dininke ir grąsino iškelti Sin
kevičiūtei bylą, o už “tylėjimą” 
išviliojo 150 litų.

MASAŽAS — CHIROPODIST
Atdara dieną ir naktį.—Moterim trečiadien. (\

Atstatomos stalių 
dirbtuvės

Padidės prekyba su 
Vokietijų?

Puikiausi ir Gražiausi
Staliukai, Paveikslai, Veidrodžiai, Lempos 

' Deskos, Knygos, šėpos

VAIRAM TOYS
Naujausių Padarymų, Naujausiu Madų

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
9 Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

VILNIUS. — Spalių 16 d. 
po visų dienos darbų pas J. 
Vyšniauską (Senųjų Ramonų 
km., Andrėjavo valse.) užėjo 
kaimynai pasišnekėti. Vos jie 
atėjo, čia pat pribuvo Grumod- 
ziškės pasienio kariuomenės 
sargybos kapralas su dviem 
kareiviais ir suėmė šiuos jau
nuolius: J. BaJevičių,. L. Kale
sinską, Alf. Krasnademskį, Alg. 
Kalesinską dr J. Lipską. Visus 
suimtuosius nusivarė į sargy
bą ir pralaikė visą naktį. Ry
to metą surašė visiems suim
tiesiems protokolus už nelega
lų susirinkimą ir sąlyginai iki 
teismo paleido.

SUV. KALVARIJA. — Nuo 
Kalvarijos pademarklinijo link, 
praeitais metais pradėtas Šešu
pės vagos pagilinimas ir valy
mas. Kur jau galutinai sutvar
kyta, kanalas atrodo gražiai, 
bet nuo “Lietūkio-” malūno iki 
miesto, taip pat ir per mies
tą, upės vaga užžėlusi įvairio
mis pi'kt žolėmis, užnešta dum
blu. Esant smarkiai vandens 
srovei, pavasarį, vienur išgrau - 
žia krantus, kitur įvairias pu
venas supeša. Mieste iš Šešu
pės jaučiamas dvokimas, nes 
vienos įstaigos ir kanalizacija 
įvesta į Šešupę. Todėl yra pa
grindo manyti, kad Šešupėje 
yra vidurių šiltinės bacių, iš

Nau ii&nų-Aętne Teknhnj.o
Benny Dickson, 27 metų amžiaus, ir jo 17 metų 

žmona. Tai pasižymėję banditai, kurių ieško Michi- 
gan ir kitų valstijų policija.

šiuo metu džiovintus ir ma
rinuotus baravykus perka “So
dyba” ir moka gana aukštas 
kainas. Supirktus baravykus 
“Sodyba” eksportuoja į Ame
riką, Vokietiją ir Švediją. Pe
reitais metais “Sodyba” eks
portavo baravykų už 70 tūk
stančių litų. Šiais melais nu
mato eksportuoti už 100 tūk
stančių litų. Visi, kas turi džio
vintų ar marinuotų baravykų, 
gali kreiptis į “Sodybą”. Bara 
vykus eksportuoja ir kai ku
rios privačįos firmos. ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

$75.00 vertės /Parlor Setai, Miegamų Kambarių ir Valgyk
lų setai po ..... .   $29.50

$70.00 vertės 1939 Console Dideli Radios po .... $24.50 
$60.00 Virtuvėm Gesiniai Pečiai po ......  $29,50
$50.00 Naujausios Drabužiam Plovyklos po ....... $28.50
$35X10 Mųikštos Kėdės .po ...........   $12.95
$25.00 Breakfast Setai po ...........     $10.50
$18,00 Springsiniai Matracai.....................................  $6.95

MASTĖS WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUM1ERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BLJNDS.

1808 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

KAUNAS. — “Mem. D.” Nr- 
253 rašo: “Vokiečių ,— lietu
vių prekybos derybos Berlyne 
pasibaigė. Visais klausimais 
pilnai susitarta. Tarp Vokieti
jos ir Lietuvos buvę kontin
gentai dalinai pakeisti, dalinai 
padidinti. Be ko kita, bus pa
didinti sviesto ir obuolių kon
tingentai. Bendra apyvarta dėl 
to padidės apie dešimtį procen
tų, taip kad metinė Vokietijos 
ir Lietuvos prekyba bus apie kurios gyventojai, maistui var- 
50 mil,. litų”. lodami vandenį, užsikrečia.

PEDPLES KRAUTUVES
2536 W. 63rd STREET

CRANE COAL COMPANY 
>332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $C}.50
Perkant toną ar daugiau ................. M

Phone GANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVES 

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

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAIIiO PROGRAMŲ
PENKTADIENĮ— ~
ŠEŠTADIENĮ- W. H. F. C
SEKMADIENĮ— _____

■Buicks—Oldsmobiles— Grevrolets—Fords—Pon 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grahams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėliai.

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

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

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

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

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

prie Looipis prie California

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

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —ir sutaupyti jums šimtus dolerių.1938—ir 1937 - - --- --- - -----

cs—LeSalIes 
Įgiai kaip $295.00
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Diena Iš Dienos
L....  . ,

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

William Riley, 34, su Bernice
Nesteckis, 22

NAUJIENOS, Chicago, HL

4-TAS METINIS

šeštadienis, gruod. 3, 1938

Pirmadienį
J. Mačiukevičiaus 
Laidotuvės

Suėmė Merginą užversity Club feel that any ef- 
fort on our part is worth- a
while if it tends to aid people Blogus Čekius

Reikalauja
Perskirų

Julia Greenys nuo Anthony 
Greenys.

Angeline Kutą nuo 
Kutą.

Edwin

Sudegė 
Automobilyj

Fred30 metų chicagietis 
Nielsen, 813 N. Karlov avenue, 
įvažiavo su automobiliu į stul
pą prie Grand ir California gat
vių. Automobilis užsidegė ir 
Nielsen, matomai sužeistas, ne
galėjo išsigauti iš automobilio 
liekanų ir sudegė. Jisai tarna
vo už patarnautoją gasolino 
stotyj prie 6447 S. Kedzie avė.

Buvo žymUs Burnside 
Biznierius

BURNSIDE — Pirmadienį, 2 
valandą po pietų Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse bus palaidotas 
Juozas Mačiukevičius, senas 
Burnsidės biznierius, kuris lap
kričio 30 d., buvo užmuštas au
tomobilio nelaimėj.

Velionis išgyveno Burnsidėj, 
adresu 1036 East 93rd street, a- 
pie 30 metų laiko. Veikė orga
nizacijose, daug pagelbėdavo 
vietos lietuviams įvairiuose rei
kaluose ir išvystė savo biznį į 
gana didelę įstaigą.

Kūnas yra pašarvotas aukš
čiau paduotu adresu, iš kur lai
dotuvės prasidės 2 valandą po 
pietų. Prie karsto kalbą pasa
kys drg. V. B. Ambrose.

Laidotuves tvarko J. F. Eu- 
deikis.

Velionis paliko žmoną Mari
joną Kuosaičiutę-Maciukevičie- 
nę, dukterį Marijoną 
daug kitų giminių.

DAINOS
ir

DRAMOS

vakaras
The 1938 LUC 
Scholarship Loan 
Award Winner

ir gana
U.

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj

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

likę Miss Ciparis tovvard the 
realization of an ambition 
through education. What’s 
m ore, we will maintain that 
altitude and are already well 
on the way on our next mo- 
ney-raising project, the fourth 
annual 
Vakaras’’ 
morrow night a t 
anian Auditorium.

The Lithuanian 
Club joins vvith 
have.faith in American-Lithu- 
aniari youth in wishing Miss

“Muzikos ir Dramos 
to be presented to- 

the Lithu-

Fillmore nuovada suėmė 26 
metų merginą Mary Casey, 
2800 Washington Blvd., už b!o 
gų čekių platinimą. Ji prisipa
žino, kad iš įvairių biznierių 
Išvil ojo apie $200.

University 
others who

Kaklaraiščiai
(Men’s Necktics)

Dovanu Kalėdoms

21 Melu
SUKAKTUVIŲ

Išpardavimas
Nupigintos kainos ant Namų 
Rakandų, Karpetų, Pečių, Re- 
frigeratorių, Skalbyklų, Radių

Jei norit pigiai
Ciparis the best of luck and, bran«ills ir «raži"s kaklaraiš- 

-----  - - Jjius, pasiųskite trijų centų 
to be a helping hand, we trust! ^ą^’t gra"
that she, in turu, will lend a 
hand to aid those who follow 
her.

if tlie LUC awar<l will prove'ji,,s> ')asiVski,e . cen,ų

SLA 226 kuopos 
metinis susirinkimas

NORTH SIDE. SLA 226 
kuopos metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 
vak., Grigaičio 
Armitage avė.

$50.00 Nuolaidos Mainant Radio 
ar Parlor Setą

|žų katalogą. Kaklaraiščiai yra 
labai šaunus, šilkiniai. Jus nu
sistebėsi!, kai pamatysit ką 
jus už keletą centų galit nusi
pirkti. Tai bus graži dovana 
Kalėdoms.

Krasos ženklelį pasiųskite 
adresu:

BUDRIKO
KRAUTUVĖJ

RASITE DABAR GERIAUSI 
PASIRINKIMĄ DOVANŲ 

KALĖDOMS

Naujos Skalbiamos Mašinos 
po .......................... $28.50

7 d., 7:30 vai. 
svetainėj, 3804

HABAND COMPANY, 
Paterson, Ncw Jcrsey. Elektrikiniai Rcfrigeratoriai

po .......................... $69.00
ir aukŠČ.

CHICAGO CITY 
OPERA CO.

PASKUTINĖS TRYS SAVAITĖS
Manon—šiandien 2:00 —Dosia,

Burdini, Beattie. Veda Hassel- 
mans.

Lucia di Lammermoor—šiandien 
8:00—Reggiani, Vanek, Masini, 
Morelli, Lazzari. Ved. Moran- 
zoni.

H Trovatore—Rytoj, Gruod- 4— 
Bampton, La Mance, Pane-Ga- 
sser, Morelli, Stack. Ved. Bi- 
galli. Pop. kainos $.55 iki$3.30.

La Boheme—Pirmad.,Gr.5— Jep- 
son. Masini: Barber of Seville 
—Pirmad.,Gr. 7—Reggiani, Ha- 
ckettr Morelli.

Barber of Seville—Ketvirt-, Gr. 
8—Jepson, Bentonelli, Lazzari.

Reg. kainos: $1.10, $1.65, $2.20, 
$3.30, $4.40.

Civic Opera House

— Ry- 
pietų J.

Priešmetinis 
Susirinkimas

MT. GREENW00D. 
toj, 1-mą valandą po
•Artimo salėj, 3260 West 111 th 
Street, įvyks SLA 178 kuopos 
priešmetinis sus i r i n k i m a s. 
Įvyks valdybos rinkimai ir bus 
renkamos įvairios komisijos. 
Kuopa taipgi pagelbės SLA cen
trą “numufuoti“ į Pittsburghą. 
Po susirinkimo įvyks koncertas 
ir vaišės.

Kviečia,
B. Walantinas.

— rengia —
LIETUVIŲ

i UNIVERSITETO 
STUDENTŲ

I KLIUBAS
' Neturtingų Studentų
| Stipendijų Fondui

Alvina Ciparis
Climaxing the work of re- 

ceiving applications and sub- 
seųuent investigation and de- 
cision, it is the pleasure of the 
Lithuanian Uneversity Club to 
announce Miss Alvina Ciparis 
as the recipient of the 1938 
Scholarship Loan Award. Miss

i^aujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio priešmetinis narių susirinki

mas įvyks gruodžio 5 d. 7:30 v.v. Pučkorių namuose 10049 
So. Perry Avė. Susirinkit laiku. Bus valdybos ri kimas ir 
kiti reikalai aptarti. S. Dilis, rašt.

Draugystės Garsus Vardas Lietuvaičių narių priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio (Dec.) 4 d., Krikščiūno svet. 4501 
So.- Ashland Avė. Pradžia 2 vai. po pietų. Visos kviečiamos 
atsilankyti, nes bus renkama valdyba 1939 metam;. Taipgi 
prašomos išsilyginti savo duokles už šiuos metus.

, B. Jasinskas, rašt. 
Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo priešmetinis susirinkimas į- 

vyks gruodžio 4 d. Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
12 vai. dieną. Malonėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių 

tarimų. Helen Chapas, rašt.
Simano Daukanto Draugijos priešmetinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 4 dieną, 12 valandą dienos. Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas yra svarbus, todėl privalote būtinai pribūti. Rei
kės išrinkti valdybą sekantiems metams ir daug kitokių 
svarbių klausimų apsvarstyti. Kurie esate pasilikę sų mo
kesčiais už šiuos metus būtinai privalote apsimokėti.

P. K. sekr. 
Upytės Draugiškas Kliubo narių priešmetinis susirinkimas įvyks 

subatoj, gruodžio 3 d. 7 vai. vakare. 4070 So. Francisco 
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 darbą ir draugiškumą tikrai tapsite nariais.

* Rašt. 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 kokią dovaną dėl bunco.

A. Laurinavich, rašt.

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 fiŲų^įkos.
Įžanga tik už 50 Centų

Broliai Motuzai
Rodo Įdomius Fil
mus Apie Lietuva
Žada Aplankyti Beveik Visas 

Chicagos Kolonijas'.

parengimai tutina

I ekmadicnį 4 <1. gruodžio L. D. Aido choras suvaidins puikų 
veikalą “Kometos laukimas“, L. D. svetainėj, 10413 Mich 
igan avė. Pradžia 7:00 vai. vakare. Kurie norite pamatyti 
svieto pabaigą, malonėkite atsilankyti. Šokiai prie geros or- 
kestros. Užprašo Aido Choras.

Roselande Puikus TEATRAS 
“KOMETOS LAUKIMAS” 

Juokinga Komedija Viename Veiksme. 
Rengia L. D. Aidos Choras *

Sekmadieni, Gruodžio 4 d., 1938
L. D. SVETAINĖJE, 10413 S. Michigan Avė.
Pradžia 7:00 valandą vakaro. Įžanga 25 Centai.
Po lošimo šokiai. Orkestrą S. LESCH. —CHORAS Kviečia visus.

Chicagoj dabartiniu laiku 
vieši broliai Motuzai, Kazys ir 
Miečys, kuris praleido beveik 
metus laiko Lietuvoj daryda
mi visų svarbesnių įvykių ir 
vietų spalvotus filmus. Perei
tą mėnesį jie sugrįžo Ameri
kon ir dabar “maršrutuoja” 
Chicagoj filmus rodydami.

šį vakar jie aplankys Town 
of Lake, kur ruošia filmų 
vakarą vietos parapijos salėje, 
prie 46-tos ir Wood ’ gatvių. 
Seansas prasidės apie 7:30.

Rytoj broliai Motuzai bus 
Marąuette (Parke parapijos 
salėje, prie 68th ir Washtenaw 
avenue, taipgi 7:30 valandą 
vakaro. Jie’rodys filmus dar 
ir sekamose vietose:

Gruodžio 5 d.—Westside sa
lėje, ties 2323 West 23rd PI., 
7:30 vai. vak.;

Gruodžio 8 d.—18-toj apy
linkėj, prie 18th ir Union, 8 
vai. vakaro;

Gruodžio 10 d.—Northsidėj, 
parapijos salėje, 1644 W. Wa- 
bansia avė., 7:30 v., ir

Gruodžio 11 d.—Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted st., 6 vai. vakaro^

įžanga visur 35 centai suau
gusiems, 15 centų—vaikams.

Filmai susideda iš kjelių da
lių ir užtrunka apie dvi va
landas laiko.

Pirmoji dalis atvaizduoja 
Lietuvos Nepriklausomybės 20 
m. iškilmes, Pirmyn Choro at
vykimą Lietuvon, Klaipėdos 
atvadavimo sukaktuvių iškil
mes, prof. Leono laidotuves, 
etc.

Antroji? dalis

Wilson Junior 
which she will be

Jaiiuary, 1939. 
to continue her

Gerbiamieji nariai ir narės,' 
malonėkit kiekvienas dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus val
dybos rinkimai sekamiems me
tams; taip pat bus balsavimas 
Centro perkėlimo vietos klau
simu. šilas susirinkimas yra 
šaukiamas atvirutėmis, tačiau 
jeigu dėlei tūlų priežasčių ne- 
gautumėm atvirutės, tai visgi 
pribukite. —J. Naujalis, rašt.

.....  .... 1 4 
2-ra Triumfalė Savaitė!

Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
x Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St. 

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

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

Rašomos mašinėlės CORO- 
NA, Royal, UNDERWOOD, 
Monarch ir kitos po $14.00 

ir aukšč.

Angliniai pečiai nuo $8.50

Jos. F. Budrik
high school, is, at present, stu- 
dying a t the 
college, from 
graduated i n 
She intends
work at the University of Chi
cago starting with the coming 
spring ąuarter.

Unlike many sludentš enter- 
ing college, she has a well-def- 
ined goal. Whei;ę» others spend 
an orientation period to speci- 
fically determinę,- what that 
goal may be, finis young lady 
has decided that the teacliing 
of art to high sęhool students 
is her calling ąyd is devotingj 
all of the resoųrcęs, at her com- į

Faced vvith the fact that she! 
could not expect any nionetary 
aid from anyonę, she courage- 
ously sought aiuj obtained sec- 
retarial work witinwhich she 
has not only covered the ne- 
cessary scholastic fees būt, in 
addition, has contributed to-1 
vvard meeting fajnily expensesf 
It is inleresting to uote that she 
has yet to see her eighteenth 
hirthday.

Despile the pressure and re-

bear on her, she has a charm- 
ing personality. A ready smile 
and an intelligent manner in- 
dicate the possesšion of a poise 
that is unusual a t an age when 
mos t young people resort to 
smirks and giggles as their con- 
versational conlribulioiis. Lest 
(He reader conjure up a vision 
of sophistication, in all fairness. 
it mušt be said that Miss Cipa
ris possesses' a chara eteris ti e 
naiveness — a naiveness, it is 
hoped, that will be enriched 
with approaching maturity.

Miss Ciparis’ enjayment of 
other activities is a clue to an 
explanatioji of her well-balanc- 
ed altitude. She likęs to sing 
and act and has dppeared in 
musical presentations both in 
high school and at Wilson Ju- 
nior colleger. Tehnis, liiking, 
volley-ball, bicycle riding and 
daneing are pursuits that she 
turus to when the opportunity 
offers. Lectures by prominent 
people are sourčes oi mferest 
to her.

We of the Lithuanian Uni-

“Metai Lietuvoje“ ir atvaiz
duoja “Pavasario Rūpesčius” 
ir “Vasaros Darbus”. O visi 
Žagarės “patrijotai” galės pa
matyti ekrane ir savo miestelį.

Filmai nevien spalvoti, bet 
(Sp.)pavadinta ir su garsais.

' - Ji: ■ <•' M, .■ ' ;
r

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

ssociation of Chicago

NAMASMUSŲ

i

I
(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)

STANDARD FEDERAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION of 
Chicago yra didžiausia lietuvių tupinimo ir skolinimo įstaiga vi
soje Amerikoje.

United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00-

Turtas virš $2,600,000.00. Reserve atsargos fondas virš $200,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Dabar mokam 4% už padėtus pinigus.

Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokė j imais.

SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 
Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINGSand LOAN ASSOCIATION of CHICAGO4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461 
| JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec-

Leo Norkus Jr
BEER

O-
Ambrosia & Nectar

DISTRIBUTOR
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir

2415 W. 64th Street

Ine.
FURNITURE MART

3109-17 So. Halsted St.

Radio Programai: WCFL, 
kil. Nedėliomis nuo 5:30 iki 
po pietų.
WHFC, 1420 kil. Ketvergais 
7 iki 8 v. vak.
WAAF, 920 kil. Paned. ir Petn. 
nuo 3:30 po pietų.

970 
6:30

nuo

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

iPelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $^2.50
GYDYMAS........................SCn.OO
LIGONINĖJE...................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ....... *15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......~
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ’ ■

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

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

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

Tel. Hemlock 6240

GERKIT TIK GERĄ
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą*
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LIETUVIŲ UNIVERSITETO KLUBO KET 
VIRTO METINIO PARENGIMO PROGA

Rašo — NORA
'(Tęsinys)

“Lietuviai Per Amžius” —* 
Jaunimas ir Kūryba

Be abejonės, musų jaunuo-

mis pastangomis — nors, ma
nau, jie meiliai sutiktų priimti 
aukas iš kilnios širdies lietuvių.

sileto Klubą, tiki į garsiojo 
Goethc’s pasakymą, kad “visuo
met turime užtektinai laiko, jei
gu tik jį gerai ir atatinkamai 
sunaudojame”. Dauguma šio 
jaunimo dar lanko mokyklą. 
Kiti turi ir dirbti, kad pasigel- 
beti sau lankant mokyklą. Tie, 
kurie užbaigė universitetus, tu
ri dėti nemažai pastangų ir rū
pesčio, kad sutverti pamatą, 
ant kurio kurti savo ateitį. O 
beveik išimtinai visi jie prisi
deda prie įvairaus musų visuo
meninio veikimo. Rodos, jų laiš
kas ganėtinai išsemtas. Bet 
apart to viso, šie jaunuoliai 
dar tiki, kad “daug galima at
likti su tais mažais sklypeliais 
ir lopeliais laiko, kurių kiekvie
na diena suteikia, ir kuriuos 
daugumas iš mus numeta šalin, 
bet kurie, tačiau, padarys pa
baigoj ne mažą atrokavimą 
nuo žmogaus gyvenimo.

Na, ir kaip gi sukelti tokį 
fondų?

Kadangi tarp šio jaunimo 
randasi įvairių talentų, ir gabu
mų, tad jie stengiasi parodyti 
mums savųjų kūrybą, rengia 
prograinus. Ir prisiminus jų 
praeitų dviejų ar trijų metų 
programas, turime nr>vnžinti, 
kad yra talentai verti domės.

Dabar pažvelkime į rytojaus 
programų. Klubas statys trijų

viai per Amžius”. Pirmų aktų 
“Pagoniai Lietuviai” ir antrų 
“Karžygiai Lietuviai” parašė 
Jonas Balanda, trečią aktą 
“Mes Lietuviai”, parašė Anta
nas Stelmokas ir Bunni Savic-

Ne su dideliu triukšmu ir šu
kavimu šis L. U. K. pradėjo

prieš kelis metus ne vien tiktai 
tureli pasilinksminimo sueigas, 
bet įvertindami mokslų, ir kiek 
yra gabių studentų, kurių gy
venimo aplinkybes neleidžia 
tęsti savo studijas, ir kuris ga
li atnešti daug tiaudos gyveni-

dainų žodžius parašė Helena 
Pečukaite ir, šokius sukūrė 
Wanetta Grybiutė. Pirmi du 
aktai pamatuoti ant istorijos, 
atvaizduojama autentiškos ti
kybinės apeigos ir trečias ak
tas vaizduos šių dienų lietuvių 
amerikiečių gyvenimą, su savo 
problemom, ' viltim, veikla ir 
idealais, niekuomet nepamirš
tant tą seną ir visuomet licps- 
nuojančią meilę dėl laisvės, 
brolybės ir taikos. Tai trejybė 
lietuvių charakteristikos ir su
daro

jatf nekartą gražiar užsireko
mendavo save scenoje, ir eilė 
kitų vaidintojų, visi kurie turi 
svarbias roles padaryme šio 
veikalo ne vien tiktai smagių 
pamatyti, bet kartu ir pamoki
nančiu. Veikalan įeina vyrų 
oktetas ir maišytas baletas.

Helena Pečukaitė, kurių mes 
pažįstame kaipo gerų muzikę, 
artistę-dainininkę ir mokytojų, 
ir kurios kūrybiniai talentai 
aiškiau pasirodys rytojaus pa
statyme, kalbėdama su manim 
apie šį veikalų ypatingai pabrė- 
žėj kad svarbiausias dalykas 
yra originalumas viso veikalo, 
muzikos ir baleto. Ji labai en- 
tusiastiška apie vakarų ir nėra 
abejonės, kad visi’L. U. K. na
riai jaučiasi taip pat ir rengia
si su tokia pat energija.

Yra daugelį dalykų, dėl kurių 
Chicagos Lietuvių Auditorija 
turėtų būti pilna publikos, kuo
met pds>ė po šešių rytoj vaka
re pakils uždanga ant L. U. K. 
muzikalio veikalo “Lietuviai 
per Amžius”, visų kurį parašė, 
statys ir vaidins patys Klubo 
nariai naudai Stipendijos Fon
do.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

lema viso šio

jos fondų, šio Klubo nariai nu
sistatė sau už malonių pareigų 
ugdyti tokj fondų grynai savo-

Artistų sąstate 
dus tokių dailės 
Jonas Balanda, 
bas, Biru ta Rutkauskas, Algir
das Bulis, Antanas Stelmokas,

matome 
my lėtoj ų 
VVanetta

var- 
kaip

Firantas, Antanas Faiza, kurie

PADĖKAVONĖ

NAUJIENOS, Chicago, BL

HELP WANTED—MALĖ

ir

REIKALINGAS PORTERIS blai
vas, teisingas žmogus. 6101 South 
State Street.

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

ANT RENDOS 6 kambarių fla- 
tas, antros lubos steamu apšildo
mas, rendos $38.00. Nenori su šu
nimis. 3655 Emerald Avė.

RENDON DIDELIS ŠTORAS su 
kambariais ar be — $30.00 į mėne
sį Bridgeporte. Tinkamas visokiam 
bizniui, ypačiai bučernei. YARDS 
2414.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

prie 
S-

REIKIA patyrusių vilnonių 
kitokių skudurų skirstytojų.

J. CHAPMAN & SONS, 
884 N. Halsted St.

MRS. BARBARA SHEMETTE 
TURĖS GIMTADIENIO PARŲ

Rytoj 
Koncertas

Chicagos Civic Opera House 
rūmuose rytoj, 3:30 valandų 
po pietų įvyks garsaus smuiki
ninko Jascha Heifetz’o koncer
tas. Bilietai yra nuo 83 centų 
iki $3.30. Koncertas pasižymės 
rūpestingai prirengtu ir geru 
programų. Heifetz yra skaito
mas vienu žymiausių smuiki
ninkų pasaulyj.

“Limoj Rožės Pakol 
Žydi, Musų Meilė 
AT__

Birutės “Perikola”

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 6 KAMBARIAI pe 
čium šildomi, naujai išdekoruoti.

3139 West 38th St. Antros lubos.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rafcandaiir|taisaiParda  vimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio sr. 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cąsh arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA MERGINA, 

valgio gaminimo, taverne. 6954 
Western Avenue.

AR ŽINAI tokią biznierką ar šei
mininkę, kuri norėtų paimti Nu- 
Bone Corsetry kaipo procesiją? 
Proga pasidaryti pelno nuo $15— 
$30 savaitėj. Puiki proga iškilti. 
Rašyti ar šaukti Mrs. M. S. Bis- 
choff, 3f> So. State St. kamb. 1006, 
Randolph 5239.

RENDON 4 kambarių flatas, kar
štas vanduo, štymu apšildymas — 
janitoriaus patarnavimas.

731 West 18th Street.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

RENDON šviesus apšildomas 
kambarys. 3354 So. Halsted, Antros 
lubos, priekyje.

ANT RENDOS 2 kambariai 
notiems ar pavieniams.

2641 West 69th Street.

ze-

RENDAI 4 KAMBARIŲ švarus, 
šviesus, moderniškai įrengtas fla
tas. Nebrangiai. 1049 West 59th 
St. Normai 8213.

RENDON 3 KAMB. fletas ant 
antrų lubų. Sveikas oras, ypač se
niems. 5446 Nottingham Avė., (5500 
South—7100 west).

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockvvell St-

AUTOS—TRUCKS FOR SALA 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted St.

Carl Wainora—Phone Victory 1717

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

BRIDGEPORT. — P-nia Bar
bara Shemette, žmona žinomo 
tavernos biznieriaus, kuris už
laiko savo užeigą 3336 S. Li- 
tuanica Avė., ši šeštadienį ke
lia dideles iškilmes p-nios She- 
niette gimtadienio proga, ži
noma, kaip ir kiti žmonės, taip 
ir pp. Shemettai, turės skanių 
užkandžių ir gerą muziką šo
kiams. Tikisi pasimatyti su sa
vo draugais ir pažįstamais. Il
gų metų p. Shemettienei.

— VBA. 'ONA URBAS, po pirmu vyru 
Druktcnienė,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 30 d., 9:13 valandą 
vakaro, 1938 m. sulaukus pu
sės amž., gimus Tauragės ap
skrity. Batakių parap.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, 2 dukteris Helen 
ir Matildą, sūnų Edwardą, 
marčią Estcr, seserį Petronėlę, 
ii’ švogerį Pranciškų Kairius 
ir jų šeimyną; 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. 
Spauldirfg 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 a. 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 1741.

MAGDALENA SIRBIKIENĖ, 
po tėvais Broizdžiutė,

B kuri mirė Lapkričio 25 d., ir 
H palaidota tapo Lapkričio 29, o 
JĮ dabar ilsis šv. Kazimiero ka- 
9 pinėse, amžinai nutilus ir ne- 
B galėdama atsidėkavoti tiems, 
■ kurie jai suteikė paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliau
sią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms, ir sutei
kusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui kun. J. Kloriui, kuris 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą; dėkavojame gra- 
boriui Antanui Petkui, kuris 
savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą 
ir rūpesčius,, dėkavojame mi
šių aukautojams, gėlių aukau
tojams, grabnešiams, garbės 
grabnešiams, Liet- Tautiškai 
ir Pašalpinei Moterų Dr-stei, 
Lietuvos Seserų Cicero, ir pa
galios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų myli
ma sesute ir švogerka sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

DIDELĖ MEDŽIOKLĖS PARĖ
WILL0W SPRINGS

Wm. Dambrauskas, kartu ir 
John Miknis turės didelę me
džioklės parę šį šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 3 ir 4 d. 
Mat, p. Dambrauskas buvo iš
vykęs į Michigan miškus brie
džio medžioti ir savo tikslą at
siekė. Pargrįžo su dideliu ra
guočiu. Todėl, dabar kartu su 
p. Miknių jie iškėlė vadinamą 
“medžioklės parę”. Dambraus
ko vieta randasi tuoj ant 
nelio užpakalyj Big Tree 
ant Archer Avė. Sako, 
briedžio pietų bus ir gera 
zika norintiems pasišokti.

— VBA.

kal
imi 
prie 
mu-

Gruodžio 11 d. Sokol svetai
nėje Birulės choras statys sce
noje komišką operą “Periko- 
lą”. Virš uždėti žodžiai yra pa
imti iš vienos meiliškos daine
lės. Opera “Perikola” gyvais 
vaizdais parodo Piestų Ameri
kos gyventojų madas ir jų pa
pročius. Lima yra Peru valsty
bės sostinė, kuri labai pasižy
mi gražiomis gėlėmis, ypačiai 
rožėmis. TodeB ir dainos žodžiai 
skamba “Limoj rožės pakol žy
di, musų meilė nepražus”.

Muzika yrh} parašyta komp. 
Offcnbacho. ‘Labai melodingą 
ir žavejanti. 'Lietuvių kalbon 
išvertė A. Diiiėikh, rodos, bro
lis buvusio vi'cno iš Dzimdzi 
Drimdzi nariį.1 Operai režisie- 
ruoja GeiiBVaite Giedraitienė. 
Muziką diriguoja Jonas Byans- 
kas. Visos gabiausios meno spė
kos iš Birutės choro yra su
trauktos vaidinimui. Kostiumai 
ir kai kurios scenerijos yra 
specialiai samdytos, žodžiu sa
kant, niekas nesigailėta, kad 
“Perikola” butų pastatyta dar 
gyviau ir geriau negu buvo pe
reitais metais. Kas nebus, tas 
turės ilgai gailėtis, nes nežino
ma, kada ta žavejanti opera 
bus pakartota. Bilietus galite 
gauti iš anksto pas visus Biru
tės choro narius. —Kaimynas.

RENDON KAMBARYS vaikinui 
vienam ar dviem su visais patogu
mais, šiluma, garadžius, telefonas, 
mažai šeimyna WM. BUTKUS, 
7040 So. Talman Avenue- 

Hemlock 4791.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas. 7124 So- Artesian Avenue.

RENDON KAMBARYS, geistina 
vedusiai porai- Maža šeimyna bun- 
galow. 7042 So. Campbell Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nainai-Žemė Pardavimai

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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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-

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.

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-

PARDAVIMUI PIGIAI bučernė, 
grosernė, geroj vietoj, moderniški 
fikčeriai, 4 kambariai pragyveni
mui. Garažas; biznis išdirbtas 20 
metų. 4501 So. Talman Avė.

AUKSINS 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.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą, 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Graliams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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 GOUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

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 už 
pirmą pasiūlymą. šaukite Tel- 
CANAL 1799.

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.

VVATCHMAKER—JEWELER
Laikrodininkas ir Auksakalių.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

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

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Geroje vietoje. Priežastis vienai 
moterei perdaug darbo- 6600 South 
State Street.

PARSIDUODA vieno aukšto mū
rinis namas su tavernų, 5 kamb. 
gyvenimui, 2 karų garažas- Cement. 
block, Furnace šildymas, $250. 
laisniai į metus. 6105 Archer Avė. 
Argo.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

PARSIDUODA Marąuette Parke
4 flatis, naujas mūrinis, apšildo
mas, mūrinis garažąs $13,500. 3-fla- 
tis, mūrinis, rendos neša $75.00* 
kiekvienas flatas. Kaina $9,000. 2- 
flatis, West Sidėj, muro, vienas 
apšildomas $2,500. Medinis namas,
5 kamb. su 100 pėdų žemės, arti 
63-čios. Kaina $3000. 2-flatis medi
nis, po 4 kamb. Marųuette Parke, 
$3,000. Rašykite dėl informacijų:

CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St., Room 514

NAUJOJ VIETOJ

kilo
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA RUIMING HOU- 
SE, 25 kambariai; priežastis par
davimo moteris našlė, per sunku 
biznis užlaikyti. 4337 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. Priežastis svarbi. Gera vieta 
—Biznis gerai eina- 6818 So. Ash
land Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 4 
kambariais, rendos $35-00. Kampi
nis namas. 2301 W. 21st St.

PARSIDUODA TAVERNAS šalę 
teatro. Gera vieta, priimsiu pusi
ninką arba mainysiu ant automo
bilio. 6844 So. Racine Avė.

PARSIDUODA TAVERN ir Res- 
taurantas- Gera vieta. Biznis iš
dirbtas per daug metų. 4440 South 
Western Avenue.

. X t" ■<' IH -"At-

BARGENAS — Kampinis 2-flatis 
plytinis —6—6, karštu vandeniu 
šildomas, modernas, Refrigeracija, 
tęsiniai pečiai, 2 karų garažas - 

701 S. Sacramento, 2-ras aukštas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 30 d., 2:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž- 
gimęs Lietuvoje, Šakių apskri
tyje, Liukšių parap., Vidušilių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Patiko dideliame nuliudime 

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

JUOZAS MAČIUKEVIČIUS

Kasper ir Veronika Kraszew~ 
skiai, buvę Westsidės biznie
riai, kurie užlaikė biznį ties 
23rd Place ir Oakley avenue, 
dabar nusipirko modernišką ta
verną po numeriu 6844 South 
Racine avenue. Draugai ir pa
žįstami yra kviečiami, kam lai
kas leidžia, naujon vieton už
sukti ir išgerti stiklą-kitą ska
naus Patrick Henry alaus ir 
praleisti kelias valandas sma
gioj ir jaukioj atmosferoj.

(Sp>

Brolių Motuzų 
Filmos Chieagoj Kainos Numažintos— 

ANGLYS

■■■■■*■ j* Siunčiam Gėles I QVCI¥IQ Ji

vak.
46th

nni MyllntiemeŪMA Vestuvėms, Ban- 
itDn* tavėms, Papuoši-

G6LININKAS “
80/Ardįer Avenąe

Gruodžio 3 d., 7:3Q vai. 
šv. Kryžiaus‘M-klos salėj, 
ir So. Woo.d St.

Gruodžio 4-d., 7:30 vai. vak. 
Šv. P. Marijos Gini. Par. salėj, 
68lh ir Waslitenaw Avė.

Gruodžio 5 d., 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų Par. Salėj, 2323 
W. 23rd PI.

Gruodžio 8 d., 8 vai. vak. 
Dievo Apveizdos Par. salėj, 18- 
th ir Union Avė.

Gruodžio 10 d., 7:30 v. vak., 
,Šv. Mykolo M-klos Salėj, 1644 
W. Wabansia Avė.

Gruodžio 11 <1. 6 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Gruodžio 13 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Antano Par. Saloj, Court ir 
W. 15th Ct. (Cicero.).

Gruodžio 14 d., 7:30 v. vak.,:
Lietuvių Dąrl>. Salėj, 10113 So.
Michigan Avė. (Roseland).

Gruodžio 18 d.,
J. Yuškos Salėj,
43rd S t.

Gruodžio 18 ik, 
:šv. Pranciškaus
3903 Fir St. (East Chicago,

PARDAVIMUI TAVERNAS pa
togioj vietoj ir geras pelnas. Kas 
paims negailėsis. Priežastis—savi
ninkas išvažiuoja į kitą valstiją. 
Stasys Baguzis, 3203 So. Halsted 
St. Tel. Calumet 6579.

LABAI PIGIAI 5 ir 6 kamb. muro 
namas, lotas 50x125, 1 aukštas,
vandeniu šildomas, 2 pečiais. Ran
dasi netoli lietuvių bažnyčios, Cice- 
roj. Kam reikia gero namo atsi
šaukite greitai. 2 lubos arba laišku 
J. R. 3108 W. 54th St., Chicago.

LUMP

16.00 
S6.00 
:;6.00
$5.00

7:30 v. vak..
2417-19 W

6:30 v, vak., 
Pa r. Salėj,

NAUJŲ GELTONŲ PLYTŲ 6 
apartmentų namas. Tik ką paliuo- 
suotas iš forklauzeria %Kaina $12,- 
500. Liberalus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

EGG
NUT
BIG
MINE RUN _
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ ĄR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

12 APARTMENTŲ 6—4—6—5, 
rendos $4700 metams. Kaina $16,- 
500—$3500 įmokėti. 2—6 kambarių 
apartmentai. Garu šildomi, tiktai 
$4000—$500 įmokėti. Veik greitai- 
Kreiptis 4006 Division. Spaulding 
7410.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

Pasitaikė, kad White Hali 
alinėj prie Ne?th avenue ir Salt 
Creek upelio buvo tarp Vilią 
Park ir Eknhurst miestelių, 
DuPage apskrity j, bet nei 
no nei kito ribose. Buvo 
tų miestelių sienų.

Užvakar vakare alinėj
gaisras. Ugniagesiai ir vienam, 
ir kitam miestelyj matė gaid
rų, bet nei vieni kiti ne važia- 
\vę> ję> gesinti. Alinė sudegė.

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

vie- 
tarp

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

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

HANSOM-OSB0RN, 
Hhrt, Michigan.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos prl-

d.
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Naujienoms!

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS susirin
kimas įgaliojo savo valdybą pasveikinti 

Naujienas jų 25-kiu metų jubiliejaus proga ir 
įteikti joms bent $100 dovaną už nuoširdų ir nuo
latinį pasidarbavimą ir p a r a m ą ne tik musų 
Draugijai, o ir visoms lietuvių organizacijoms, 
kultūriniams darbams ir kilniems sumanymams.

Per 25 metus šimtai tūkstančių Amerikos 
lietuvių sėmė apšvietą ir informacijas iš Naujie
nų, kuriose skirtingos mintys nebuvo varžomos; 
skirtingų srovių asmenys, įstaigos ir organizaci
jos gavo apsčiai pagyrimų ir reklamos; kuriose 
kiekviena draugija, klubas ir kuopa be apmokė
jimo galėjo reklamuoti savo susirinkimus, pa
rengimus ir visokį veikimą. Jei ne Naujienos, 
šimtai organizacijų nebūtų galėjusios įsikurti, 
tarpti ir išaugti. Neatsižvelgiant į viršininkų ir 
darbuotojų gabumus ir pasišventimą ir Chicagos 
Lietuvių Draugija nebūtų šešių tūkstančių narių 
organizacija be Naujienų pagalbos.

VAŽIUOJA CLEVELANDAN. —Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras šiandien po pietų 
išvažiuoja Clcvelandan, Dilio, kur rytoj vakare sudainuos koncertų Lietuvių svetainėje. 
Sugrįš Chicagon pirmadienį, anksti rytų. Aįnjet choras dar koncertuos Toronto, Ontario, 
Kanadoj, ar Pittsburghe, Pa., o. kitais metais vėl pradės maršrutų su dvejais Lietuvos 
Nepriklausomybės švenčių koncertais SpringTclde, III., ir Kast St. Louis, III. St. Louise, 
Missouri. Sausio mėnesį “Pirmyn“ suvaidins komiškų operų “Laimų“ Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

VOKIETIJOS GYVENTOJAS ŠAUKIASI 
BRIDGEPORTIEČIO PAGALBOS

“Jeigu Negalės Atvažiuoti Amerikon 
Tai Nusižudys”

jienų” p-lės Hypatijos • Paniš
kai lės lietuviškoj kalboje rašy
tų straipsnelį apie p. Žabu k ie
nos atsibusiančių pramogų, ku
rių aplankiau, dargi trumpai 
pasveikinau “Jaunuolių Draugi
jėlės’* tvėrėjas ir vedėjų, p. 
Miščiukaitiene ir p. Zabukie-

Ar kam patinka, ar nepatinka Naujienų pa
kraipa, be jų negalėjo ir negalės apsieiti Chica- 
gos ir apylinkės organizacijos, net Pittsburgho, 
Clevelando ir kitų miestų lietuviai. Naujienos 
buvo, yra ir bus reikalingos Amerikos lietuvių 
pažangai, kultūrai, apšvietai ir kovai už laisvę ir 
geresnę būklę.

Atidavė Kontraktą
Pirma “Subway”
Dali Kasti

Darbas Bus Pradėtas 
Gruodžio 15 d.

apie

Todėl sveikindami Naujienas su 25 metų su
kaktim ir įteikdami tų menką dovaną, mes linki
me, kad jos gyvuotų ir tarptų dar ilgus, ilgus 
metus.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

SVEIKINAM dienraštį Naujienas jų Dvi
dešimts Penkių Metų Sukaktuvių proga ir 
teikiam šią dovaną $15.00 įsteigimui “Naujienų” 

Namo Fondo. Geriausios kloties lietuvių švietėjui 
ir stipriausios sveikatos jo leidėjams linki

ŽAGARIEČIŲ KLIUBAS

Bandė Nušauti 
CIO. Organizatorių

tebestreikuoja reikalaudama 
sutarties ir algų pakėlimo nuo 
Union Stock Yards and Tran- 
sit Company.

Frank J. Herlihy kontrakto
rių firma Chicagoj laimėjo kon
traktų kasti pirma Chicagos 
“subway“ dalį, tarp Illinois ir 
Bellevuo Place gatvių. Darbas 
bus pradėtas apie gruodžio 15 
dienų.

Herlihy firma suliko darbų 
atlikti už $2,746,104. Tai bu
vo žemiausias pasiūlymas var
žytinėse, kurias miestas paskel
bė.

Tunelis bus kasamas po State 
gatve.

Varžytinės kitoms “subway“ 
dalims kasti bus skelbiamos 
kas antrų ar trečių savaitę ir 
apie liepos mėnesį, 1939 me
tais kasimo darbas eis 
tempu.

Svarbus Budriko 
Radio Programas

Septintadienį po pietų nuo 
5:30 iki 6:30 vai. bus gražus 
Budriko radio programas iš 
galingos ir toli girdimos sto
ties WCFL, 790 k. Programų 
išpildys žymus dainininkai — 
p-lė Jadvyga Gricaitė, Stasys 
Rimkus, Čiapas ir didžiulė sim
fonijos orkestrą. Bus gražios, 
parinktinės klasiškos melodijos 
ir puiki muzika.

Taipgi bus svarbus asmenų 
ir draugijų pranešimai. Nepa
mirškite atsisukti savo radijas 
minėtu laiku, nes bus ko pasi
klausyti. -- J. .r,.

“Meldžiu Pas Mus 
Į Svečius”. Kviečia 
L.U.C. Ir Birutė

I£ašo ir prašo Dr. A.
Graičunas

no jausmus, kad rodosi it tas 
jaunutis oželis, laipiočiau pa
vojingais lakeliais, aukštai, sta
taus kalno aikštėse ir šildyčiau 
savo senus kaulus saulės spin
duliuose, arba užsiriščiau ant 
kojų rateliuos čiaužynes (Rol-

nę.).
Galime mes, seniai, turėti vil

tį, kad jaunuoliai bus tinkami 
mu$ų užvaduotojai.

Toji neužvilta viltis apsireikš 
Lietuviu Auditorijoj, gruodžio 
4 dienų, sekmadienį, 6:30 p.m., 
tai Lietuvių Studentų Klubo pa
rengime. Tas akademinis jau
nimas, tai druska visos lietuvių 
tautos, kuria palaiko gyvų, svei
kų veiklų lietuvių tautos kūne. 
Be akademinio 'jaunimo jokia 
tauta negyvuoja ir su ja pasau
lis nesiskaito.

Chicagiečiai — chicagietės už 
dienos — kitos įvyks dvi svar
bios pramogos. Nepraleiskim 
progos neatsilankę ir nepama
tę jas savo akimis. Pirma: tai 
gruodžio 4 d. Lietuvių Audito
rijoj — Liet. Studentų Klubo 
vakaras. Antra: tai gruodžio 11 
d. Sokol svetainėje “Birutės“ o- 
perete “Perikola”.

Bridgeporto biznierius Sam- 
uel Mark, 3206 South Halsted 
Street gavo desperatiškų, pagal
bos maldaujantį laiškų nuo vie
no jam visai nepažįstamo Vo
kietijos gyventojo, kurio pavar
dė taipgi “Mark”.

Laiškų parašė koks tai Al- 
fred Mark, gyvenantis Ham
burge, Vokietijoje. Jisai, ma
tyt, susirado bridgeportiečio 
vardą telefono knygoj.

Alfredas maldaute maldauja 
Chicagos Mark’o pagelbėti jam 
atvykti Amerikon. Prašo taip
gi išpildyti afideivitą, kad su
tiks juo rūpintis ir čia Ameri
koj, ir 
lionę.

“Tai 
pabėgti
hamburgietis. “Jeigu aš afidei- 
vilo nesulauksiu, tai man ne
bus. kitos išeities kaip įšokti į 
upę ir nusižudyti.“

Hamburgietis Mark’as nėra 
chicagiečiui nei giminaitis nei 
pažįstamas. Vienok jisai ban
dys jam kokiu nors budu pa
gelbėti ir suras žmogų, kuris 
apsiims jo likimu pasirūpinti.

Panašius laiškus gauna dau
gybė kitų chicagiečių. Jie yra 
daugumoj nuo žydų, kurie pas
kutiniu laiku buvo labai perse
kiojami Vokietijoj.

VBA.

pagelbėti apmokėti ke-

mano vienintelė viltis 
iš Vokietijos,“ sako

pilnu

Herbert March, 1542 West 
59th st., vakare pranešė polici
jai, kad trys nežinomi vyrai 
bandė jį nušauti prie 52-tros 
ir Ashland avenue.

Jaunuolis Sudegė, 
Trys Moteriškės 
Susižeidė

Kažin, Ar Šitą 
Kavalierių Galima 
Labai Kaltinti?

March yra organizatorius
C.I.O. skerdyklų unijos, kuri Didelis gaisras Hammonde

Juk ne jis vienas bijo tobuliau
sios pasaulyj demokratijos.

- o 
d

trys
su

kilo 
prie

me-

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Vakar anksti ryta vienas 18 
metų jaunuolis sudegė, o 
moteriškės buvo sunkiai 
žeistos laike'gaisro, kuris 
apartamentiniam name 
134 Sibley, Hammonde.

žuvęs jaunuolis buvo 18
tų Richard Wagner. Jo motina, 
42 metų našlė Bessie Wagner, 
nusilaužė strėnkaulį ir kojų 
šokdama iš trečio aukšto lan
go. Taipgi sunkiai susižeidė Miss 
Kathryn Richmond, ir Georgia 
Richmond, dvi Hammondo mo
kytojos. Jos- taipgi šoko 
mo nuo trečio aukšto.

iš na

ro 10 CENTŲ KIEKVIENA

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 JSPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čekį kartu su užsakymu.

22 Dienos
Iki Kalėdų...
\ ________

Tik 22 dienos beliko iki 
ledų.

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

Iš anksto ir be vargo pradė
kite 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.

Ka-

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

NORTH SIDE. — Pasaulis 
pilnas visokių keistenybių. Štai, 
North Side gyvena “trejybė”, 
kuri susideda iš labai nekaltų 
bernelių ir vienas asmuo dagi 
yra Trockio-Stalino kavalierius, 
kuris kitus du “trejybės“ na
rius ir mėgindavo mokyti “tie
sios” linijos ir pasaulyj didžiau
sios demokratijos. /

Bet mokytoj aut jam nesise
kė, nes kartais mokiniai jam 
atkirsdavo, kad ne kitus mo
kintų, geriau važiuotų ir pats 
naudotųsi pasaulio didžiausia 
demokratija. Iš to kavalierius 
susirgo ir nustojo kalbėjęs ir, 
ve, jau antras mėnuo nebega
li ištarti nei vieno žodžio. Ir ne
numatoma, kad šioj laisvoj ka
pitalistinėj šalyj galima butų 
išsigydyti nuo tos biaurios li
gos. Tik viena išeitis beliko tam 
Trockio Stalino kavalieriui, tai 
važiuoti į demokratiškiausių 
pasaulyj miestų, Maskvų.

Tenai labai greit tokias li
gas gydo ir jeigu pasisektų dar 
sugrįžti, tai butų kaip naūjai 
užgimęs.

Tik bėda, kad tie kavalieriai 
bijo tos pasaulyj didžiausios 
demokratijos daugiau negu ge
ras žydas kiaulienos. Mat čia 
geriau būti ligotu ir auklėti fa
šizmų ir kapitalizmų, negu

“Progress”. Sekmadienio 
Programas H

Rytoj, sekmadienį, 11 valan
dų prieš pieL radio klausytojai 
turės tikrai smagių valandėlę 
klausydami gražaus ir įdomaus 
lietuviško radio programo. 
Pranešama, kad programo iš
pildyme yra užkviesti žymus 
dainininkai ir dainininkės, ku
rie padainuos rinktinų kompo
zicijų ir gražių liaudies daine- 
lių.

Prie to bus gražios muzikos, 
naudingų patarimų ir svarbii] 
pranešimų. Ypač radio klausy
tojai, reikalaujanti naudingų ir 
praktiškų Kalėdom dovanų, 
girdės pelningų pranešimi] iš 
Progress Krautuvės apie didžiu
lį prieškalėdinį išpardavimų. 
Patartina visiems nepamiršti 
pasiklausyti. —Rep. J. J.

ant gatvės skėtriočiaus. Bet čia 
sulaiko mane baimė, kad kai
mynai neišsigąstų ir nepašauk
tų ambulansų. Bereikalingų kle
gesį ant Halsted Streeto suteik
čiau — moterėlėms ir mamy
tėms, o vyrai pasakytų 
mylimas gydytojas išėjo

Geri Darbai — 
Nevisuomet Yra
Naudingi

Taip mano Jonas Vezelis
Būrys Jaunuolių Brighton

Parke

ir

musų 
iš kra- 
palrio-

ir tęs toliau 
darbų. Tik 
tėviška ar 

jaunuolius į
Chicagoje lietuvii]

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite
tuojau dovanas Lietuvon ir pir- dirbti visagaliam Stalinui ir gy- 
kitę Kalėdines dovanas lietuviš- dytis nuo tos biaurios tylėjimo
koše krautuvėse! y a

Renkasi Lietuviai 
Filatelistai

kliubų
įvykusiam
Filatelistų 
pasirodė, 

daug yra

Kas-gi mane jaunina, džiugi
na? kokis akstinas — kokie 
vaisiai mane palaiko sveiku — 
veikliu, nesukerejusiu, nesuse- 
nėj Lįsiu, nors jau 69 melus pra
dėjau dildyti. Kas? —

štai trumpas atstkymas: vil
tis Chicagos priaugančio, jauni
mo, kuris už meti] — kilų už
ims musų vielas 
kūrybinį kultūros 
žiūrėk — žinoma 
grandpa akim j 
jaunuoles
kilmės. Čia chorai: “Birute“, 
Lietuvių Kanklių choras, “Pir
myn” choras, Naujos Gadynės 
choras ir 1.1, visų neišskaitliuo- 
si —- tai vis jaunimas. Čia kū
no kultūros grupės (sporto), jie 
net laikraščiuose turi angliškų 
skyrių ir čia ne tik jaunuoliai 
rašo, bet rašo ir mergaitės — 
jaunuolės. Taip rašo, lengvai 
skaitoma kalba ir pritraukian
čiai. Norėčiau čia visas jas į- 
vardinti,
man geriausiai patinka, bet pri-

straipsneliai

Dr. A. Yuška 
Visai Pasveiko

BRIGHTON PARK. — Prie 
45-tos ir Talman avenue kam
po stovėjo būrelis berniukų.

Pribėga prie jų nepažįstamas 
žmogus ir sako, “Mano auto
mobilis ‘sustokino’. Ar negalė
tumėt pastumti?“ 
“Sure thing,“ atsakė berniukai 
ir pripuolę prie automobilio 
tuoj jį išjudino. Nepažįstama? 
sis įsisėdo ir nuvažiavo, padėko
jęs berniukams už pagalbų.

Berniukai, betgi, nustebo, 
kai pamatė, kad krautuvinin
kas Jonas Vezelis bando auto
mobilį vytis. Nuo jo sužinojo, 
kad nepažįstamasis buvo plėši
kas. Jisai įsibrovė į Vezelio mė
sos ir grocery krautuvę ties rį suimti.

Prieš kiek laiko buvo gana 
rimtai susirgęs Dr. A. Yuška, 
2422 W. Marųuette Rd. Jam 
teko vykti į ligoninę ir pasi
duoti rimtai operacijai.

Dabar Dr. Yuška jaučiasi 
visai gerai. Prieš porų dienų su 
juo turėjo progos susitikti P. 
Milleris,
Draugijos finansų sekretorius. 
Daktaras jam pareiškė, jog da
bar jis puikiai jaučiasi ir vėl 
priiminėja pasijentus.

Chicagos Lietuvių

4501 South Talman avenue, ir 
pasivogė $100.

%
Taigi, pasirodo, kad geri dar

bai nevisuomet atneša gerus re
zultatus. Jeigu ne berniukai gal 
Vežei i ui būt pasisekę piktada-

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!Jau turi įsisteigę

Pereitų mėnesį 
Chicago Lietuvių 
klubo susirinkime 
kad Chicagoj Ųkrai
lietuvių, Jairię renka į albomus 
pašto ženklus. Kadangi dauge
lis jų nepriklausė nei prie vie
no ar kito svetimtaučių filate
listų klubo, tai tikrai džiaugė
si tokio klubo įsteigimu, kur 
įgaus patyrimo, kaip veikti to
je, srityje, kaip elgtis su pa
čiais ženklais, kad jie nenusto
tų savo vertės, taip pat įgys ži
nių apie albomds, tvarkų ženk
lų lipdymo, Taisykles ir to lip- 
dypio meno. 1

Be to, pamatė, kad, priklau
sant klubui, lėnįjvaį galima pa
pildyti savo rinkinius mainy
mosi budu, nes dainai pasitai
ko, kad pas vięnų rinkėjų yra 
vięųokių ženklų dublikatų, pas 
kitų kitokių. Tokiu būdų savo 
rinkiniui papildyti nereikia nei 
dylerio, nei pinigo.

Šiandien, gruodžio 3 d., 7 v.

tydamos, kad jas dievina — 
garbina senis D-ras A. L. Grai
čunas, ir dar ragina kitus sej 
niunus pratrinti savo senas a- 
kis ir pažvelgti į priaugančias 
lietuvaites, ateities pavaduoto
jas “Moterų Skyriaus“ — nepa- 
sjdarytų “snobish“. (Man, tie
sa, butų smagiau skaityti jūsų 
straipsnelius, jūsų išreikštas 
mintis lietuviškoje kalboje. Jei 
ta jus, mylimos ir brangintinos 
rašytojos, padarytumėt, tai aš 
tikrai tapčiau jaunikaičiu 21

vakare įvyks klubo susirinki
mas pirm,'A. Budvitis namuo
se, 1825 Wabash Avė. Lietuviai 
pašto ženklų rinkėjai kviečiami j 
atsilankyti. Sykiu prašomi atųi-į 
neštiv ir savo rinkinitiš, kokius 
kas turi bei dublikatus.

Klubo sekr.
..

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 vienų dienų, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

' . $8.00
.. $5 00

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

VARDAS

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

ADRESAS




