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Laukiama Pakeitimu Lietuvos Valdžioje
. 1 • .

Balutis numatomas užsienio reikalų 
ministeris

MIRONAS IEŠKO PAGALBOS PAS LENKUS 
IR RUSUS

RIGA, Latvija, gruod. 4. — 
Gaunamomis čia žiniomis, pir
madienį, gruodžio 5, bus pa
skelbtas naujo Lietuvos minis • 
terių kabineto sąstatas. Bus pa
darytos pakaitos šešiose minis
terijose. Užsienio reikalų mi- 
nisterio vieta gal būt teks Bro
niui Balučiui, kurs praeity yra 
gyvenęs Chicago j e.
, Perorganizavimas Lietuvos 
valdžios nutarta padaryti visos 
savaitės konferencijų pasėkoj. 
Konferencijose dalyvavo ir Lie
tuvos pasiuntiniai užsieniuose.

Greta kabineto perorganiza
vimo Lietuva padarysianti svar
bias pakaitas ir savo diploma
tų paskyrimuose. Numatoma, 
kad premjeras Mironas ieško 
pagalbos Lenkijoj ir Rusijoj 
prieš nacių žygius Klaipėdos 
krašte, kur seimelio rinkimai 
įvyks gruodžio 11 d.

Tačiau kita Lietuvos politi
kierių grupe yra griežtai prie
šinga Mirono nusistatymui, ši

derybas su Hitleriu 
konfliktui likviduoti 

vokiečių paramą ko- 
Lenkijos planus Len-

grupė reikalauja, kad valdžia 
pradėtų 
Klaipėdos 
ir gauti 
vai prieš
kų-Lietuvių federacijai sudary
ti.

Klaipėdos nacių vadas Neu- 
mann įteikė Lietuvos vyriau
sybei eilę reikalavimų, jų tar
pe reikalavimus ištraukti iš 
Klaipėdos politinę Lietuvos po
liciją, panaikinti vizas tarp 
Klaipėdos ir Vokietijos ir duo
ti Klaipėdai ekonominę nepri
klausomybę. Mironas jau davė 
Klaipėdos naciams koncesijų. 
Tačiau tos koncesijos 
tenkina.

Viena Klaipėdos ir 
kivirčų priežastis tai
Lietuva yra katalikiška, o Klai
pėda protestoniška. Katalikų 
bažnyčios svarbi rolė Lietuvos 
valstybiniame gyvenime ukdo 
antagonizmą tarp Lietuvos ir 
Klaipėdos, užuot slopinti jį. 

♦__ •___ >

jų nepa-

Lietuvos 
ta, kad

Iš LIETUVOS |FranCUZaj pU0|a |ta|US
KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETU

VIAI PROTESTUOJA.

KLAIPĖDA, lapkričio 29 d. 
— Lietuviškųjų kandidatų są
rašų atstovai pareiškė Seime
lio Rinkimų Komisijos pirmi
ninkui griežtą protestą dėl įsta
tymų laužymo, sudarant rinki
kų sąrašus. Lietuvių atstovas

damas Pagėgiuose pareiškė, kad 
klaipėdiečių noras yra visados 
būti Nepriklausomos Lietuvos 
dalimi.

KLAIPĖDOS VOKIETININ-
> KAI IŠVYKO Į KARA

LIAUČIŲ.

29 
Vokie-

ANGLIJOJ VĖL KALBAMA APIE 
GENERALIUS RINKIMUS -r

LONDONAS, Anglija, gr. 4. 
— Anglijoj vėl diskusuojami 
generaliai parlamento rinki
mai. Įdomu tai, kad apie rin
kimus kalbama ryšium su Hit
lerio norais.

Diplomatiniuose 
atvirai pripažįstama, 
leris atsisakęs toliau

< Britanija. Jis norįs
tirti, ar busimi parlamento rin
kimai užgirs premjero Cham-

rateliuose 
jogei Hit- 
derėtis su 
pirma pa-

Žydams uždrausta 
pasirodyti Berlyno 

gatvėse

poli-beriamo politiką ir ar ta 
tika bus tęsiama toliau.

Chamberlain dar nenusitaręs 
kada rinkimus paskelbti. Nesi
tikima, kad rinkimus laimėtų 
Darbo partija ir socialistai. Ta
čiau esą galimumo konservato
rių opozicijos, liberalų ir dar- 
biečių koalicijai juos laimėti. 
Buvęs užsienio reikalų sekre
torius Anthony Eden vadovau
jąs judėjimui sudaryti valdžią 
iš visų partijų.

Suomiai sumokės sa 
vo skolos Jungt. Vai 

stijoms dalį
gr.WASHINGTON, D. C

4. — Suomijos valdžia prane
šė Jungt. Valstijoms, kad gruo
džio 15 d. Suomija sumokės

BERLYNAS, Vokietija, gr.
4. — Berlyno policijos virši
ninkas pereitą šeštadienį išlei
do įsakymą, kurs draudžia žy
dams ateity pasirodyti tam tik- Jungt. Valstijoms savo skolos
rose miesto dalyse, parkuose ir ’ dalį, būtent $232,935. Iš tryli- 
gatvėse. Pirmas įsakymas drau- kos valstybių, kurios yra sko- 

Valstijoms nuodžia žydams vaikštinėti gražio- dingos Jungt. Valstijoms nuo 
siomis Berlyno gatvėmis ir bul- Pasaulio karo laikų, Suomija 
varais, taipgi apylinkėse, ku-1 yra vienintelė reguliariai mo- 
riose randai didžiosios ir puoš- kanti skolą valstybė.
niosios krautuvės. -----------------

Po Naujų metų numatyta iš- Uždraudė dirbti sve- 
leisti daugiau įsakymų. Vienas . v !• j •
jų uždraus žydams važiuoti i tunų salių spaudai 
busais, gatvėkariais ir požemi
niais keliais. Berlyno policijos] 
viršininkas Heinrich Himmler riausybė šeštadienį išleido įsa- 
išleido taipgi įsakymą, 
draudžia žydams turėti 
operuoti automobilius ar 
įdus vežimus.

ROMA, Italija, gr. 4. — Vy-

kurs kymą, kurs uždraudžia Italijos 
arba žurnalistams dirbti svetimų ša
kį ta- lių žinių agentijoms atba laik

raščiams.

Laukiama svarbių 
Vyriausiojo teis

mo sprendimų
Chicagai ir apielinkei fede-

ralio oro biuras žiai dienai pra- 4 _ kad Vyriau.,
našauja. fejsmas paskelbs sprendi-

Debesuota; šalčiau; viduti- mus pirmadienį pramonės su 
nio stiprumo šiaurės vakarą darbu santykiuose, vaikų dar- 
vėjai; saulė teka 7:02, leidžia- bo ir Tennessee Valley Autho- 
si 4:19 valandą. rity klausimais.

WASHINGTON, D. C

Tunise
Priešingi italų reikalavimui atiduoti 

jiems Tunisiją
TUNIS, Tunisiją, gr. 4.

madienį surengė Tunise demon
straciją prieš italus. Demon
stracija virto riaušėmis. Poli
cija atsteigė tvarką tik po ke
leto susirėmimų su minia. Tu- latą. 
las skaičius demonstruotojų su
žeistas.

Pirmiausia

Demonstruotojų dauguma bu
vo francuzai, korsikiečiai ir tu
nisiečiai. Minia šaukė ‘Tegy
vuoja Francuzija, šalin Itali
ja!” Policija sulaikė minios už
simojimą pulti Italijos konsu-

.... NAUJIENŲ-ĄCME Telephoto
Sveikiausi Amerikos berniukai ir mergaitės, kurie 

buvo išrinkti 4-H klubų kongrese Chicagoje. Pradedant 
nuo apačios į viršų po kairei: Barbara Beebe, 15 metų, 
Iowa; Hubert Littlefield, 17 metų, Louisįaha; Jeffie Po
lam!, 15 metų, Louisiana; Kenda‘11 Wįison, 18 metų, 
Iowa.-Po dešinei: Gerard Hawley, 17 mėtų, Nebraska; 
Louisę Johnson, 15 metų, Alabama; Britt H Phillips, 17 

. metų, Georgią; Rutlu Mason, 16 NoRth Carolina.
; -i . y ... ~ ■'
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Rusai mato fašistų 
sąmokslų Jungt.

Valstijose

KLAIPĖDA, lapkričio 
— Šiomis dienomis 60 
tininkų sportininkų veterinari
jos gydytojo Neumano vado
vaujami išvyko į Karaliaučių 
rungtynių. Be to, Direktorijos 
nariai Baldžius ir Žygaudas 
lankėsi Berlyne ekonominiais ir 
politiniais klausimais tartis.

d.

UŽDARĖ VILNIUI VADUOTI 
SĄJUNGĄ.

Jūreivių streikas 
Francuzijoj ple-

KAUNAS, lapkričio 2’5 d. — 
Vadovaudamasis t valstybės ir 
tautos reikalų sumetimais Vi
daus Reikalų Ministras uždarė 
Vilniui Vaduoti Sąjungą.

ciasi

Demonstracija prasidėjo ne
skaitlingo žmonių būrio eisena 

demonstruotojai’ir greitai padidėjo. Stebėtojų 
užpuolė italų knygyną. Vieni manymu, ji kilusi savaime, iš 
įsiveržė į vidų ir išmetė knygas anksto neplanuota.
laukan. Kiti, oro pusėj, draskė] Tuniso demonstracija skaito- 
knygas. Antroj vietoj išdaužy-'ma kaipo pasėka italų reikala- 
ti Italijos turistų ofiso langai. I vimo, kad francuzai atiduotų 
Dar užpulta ofisas italų dien- italams Tunisiją ir kai kurias 
raščio “Fasciste Unione”. Jutas savo teritorijas.

FRANCUZIJA NEPATENKINTA
ITALIJOS PAAIŠKINIMU

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gr. 4. _ Dienraštis “Izviesti- 
ja”, sovietų vyriausybės orga-i 
nas, ir dienraštis “Pravda”, ko-- 
munistų partijos organas, pa? 
•talpino sovietų žinių agentijos' 
Tass straipsnį apie Jungt. Val-į 
stijų reakcionierius. Pasak to! 
straipsnio, pirmąją vietą Ame
rikos reakcionierių tarpe už-; 
ima finansų karalius Morgan 
ir karo pramonės magnatas 
duPont.

straipsny įvardinti as- 
yra: pulk. Charles Lind- 
buvęs prez. Hooveris, 
V aisti j ų ambasadorius

PARYŽIUS, Francuzija,
4. — Francuzijos prekybos. lai
vyno ministeris pašalino iš 
darbo pasažierinio laivo Nor- 
mandie įgulą. Įsakė pašalinti iš 
įkursavimo laikinai - patį laivą. 
Ministerio žygis taikomas 5,- 
OOO-čių Havre uosto darbinin
kų streikui sulaužyti.

Francuzijoj reikšta nuomo
nė, kad valdžios akcija gali iš
šaukti visuose šalies uostuose 
visų laivų kompanijų darbinin
kų streiką.

gr.

Į KAUNĄ ATVYKO LENKŲ 
EKONOMINĖ DELEGACIJA.

--------------------------------------- [

KAUNAS, lapkričio 28 d. at-1 
vyko lenkų delegacija 
minėms deryboms.
1938/XI/30 d.

ekono

Apkaltino Swifto 
kompanijos dar

bininkus

Kiti 
menys 
bergh, 
Jungt.
Kennedy, Henry Ford, William 
Randolph Hearst, Chase Na
tional banko pirm. Winthrop 
Aldrich, General Motors prez. 
Wm. Knudsen ir Michigan val
stijos senatorius Vandenberg.

Straipsnis sako, kad Jungt. 
Valstijų liaudis reikalauja at
remti fašistus. Tačiau Ameri
kos buržuazija, su suminėtais 
aukščiau asmenimis priešaky, 
ieško glaudesnio kooperavimo 
su fašistais. Morgan ir duPont 
yra investavę didelius kapita
lus Vokietijoj. <

Belgijos premjerui 
opozicija stiprėja
BRUSSELS, Belgija, gr. 4. 

— Belgijos parlamento nariai 
socialistai reikalauja, kad prem
jeras Spaak rezignuotų. Spaąk 
atšaukė iš lojalistų Ispanijos 
belgų charge d’affaires ir kon
sulą. Jis sutiko pasiųsti Belgi
jos komercinį atstovą Ispani
jos sukilėliams. Ispanijos resr 
publikos valdžia, protestuoda
ma Spaako akciją, atšaukė iš 
Belgijos savo ambasadorių.

Trys plieno gvardi 
jos nariai nušauti

BUCHAREST, Rumunija, gr. 
4. — Pereitą šeštadienį nušau
ti trys Rumunijos Plieno Gvar
dijos — fašistų organizacijos 

nariai, kurie prisipažino ne
seniai pašovę ir sunkiai sužei- 
dę Flory Stefanescu Goangą, 
Cluj universiteto rektorių. Po
licija aiškina, kad tie trys fa
šistai mėginę pabėgti, kai bu
vo gabenami į kalėjimą,

SIOUX CITY, Ia„ gr. 
Grand Jury šeštadienį 
indaitmentus prieš 65 asmenis 
ryšium darbininkų streiku 
Swifto kompanijos mėsos pa
kavimo įmonėje. 65 darbinin
kai ir jų pritarėjai yra kalti
nami smurtu, riaušėmis ir ne
šiojimu paslėptų ginklų. Dar
bininkų pikietai vis dar patru
liuoja įmonę.

išnešė

10,569,000 bedarbių 
Jungt. Valstijose

Reikalauja 5 dienų 
darbo savaitės

< • . , ■ • .

SPRINGFIELD, III., gr. 4. 
— Illinois Darbo Federacijos 
prezidentas R. C. Soderstrom 
parašė valstijos darbo direkto
riui Durkinui laišką. Soderstfrom 
sako, kad darbo valandos turi 
būti sutrumpintos. Dėka to 
daugiau žmonių turės darbo. 
Penkios darbo dienos savaitė
je, sako Soderstrom, padės iš
rišti nedarbo problemą Illinois 
valstijoj. 

,, V, . , M? r. Su. R*. 4 1a *'

WASHINGTON, D. C., gr. 
4. — Leon Henderson, buvęs 
WPA ekonomistas, pereitą šeš
tadienį liudijo « kongreso-vald- 
žios agentijų komitetui, tirian
čiam Jungt. Valstijų monopoli
jas, kad dabartiniu laiku šaly
je yra 10,569,000 bedarbių.

Pasak Hendersono, Jungt. 
Valstijos neveda nuolatinių ofi
cialių bedarbių sąrašų. Tačiau 
jo asmenišku, neoficialiu ap
skaičiavimu, kovo mėnesį 1933 
m. bedarbių buvo 14,317,000. 
Bedarbių skaičius vėliau su
mažėjo, ir 1937 m. liepos mė
nesį siekė 7,412,000. Recesijai 
užėjus bedarbių skaičius ėmė 
vėl augti ir vasario mėnesį 
1938 m. jis siekė 11,798,000. 
Spalio mėnesį šių metų bedar-

Francuzija, gr. tų tikslesnį paaiškinimą. Tuo 
4. — Francuzija pareikalavo* tarpu ir Britanijos vyriausybė 
kad Italija pasiaiškintų dėl įvy-’įsake .savo ambasadoriui Ro- 
kusios 'pereitą trečiadieilį Ita-!moj prašyt;!* paaiškinimo dėl 
Ii jos atstovų rūmuose demon- italų užsimojimų, 
stracijos, kuri reikalavo Tuni- 
sijos ir kitų Francuzijos teri
torijų.
. Italijos užsienio reikalų mi
nisteris Ciano paaiškino Fran
cuzijos ambasadoriui Romoje, 
jogei demonstracija buvusi 
spontėniška, nacių vyriausybės 
neužgirta. Todėl valdžia nėra 
atsakinga dėl jos.

PARYŽIUS

Diplomatų rateliuose Italijoj 
kalbama, kad Mussolinio vald
žia yra nusitarusi statyti fran- 
cuzams kitokius reikalavimus, 
negu buvo paskelbti trečiadie
nio demonstracijoj. Tie reika
lavimai busią: kad francuzai 

'atsisakytų teikti Ispanijos res- 
i publikos gynėjams bet kokią 

• pagalbą, kad duotų italams gy
venantiems Tunise autonomiją 

Francuzijos valdžia nepaten- ir kad francuzai atiduotų savo 
kinta tokiu paaiškinimu. Ji rei- geležinkelio, iš Djibouti iki Ad- 
kalauja, kad iki pirmadienio dis Ababa, Etiopijoj, kontrolę 
vakaro Italijos vyriausybė duo- italams.

Britanija protestuo
ja italų ataką prieš 

francuzus
LONDONAS, Anglija, gr. 4. 

— Anglijos valdžia įsakė savo 
ambasadoriui Romoje užpro
testuoti dėl italų demonstraci
jos pereitą trečiadienį atstovų 
rūmuose, kuri reikalavo, kad 
francuzai atiduotų italams Tu- 
nisiją ir kai kurias kitas teri
torijas.

Nukirto galvas už 
kariuomenės pa
slapčių išdavimą

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
4. — Bruno Tojaner ir Ber- 
tholdo Koehne galvos nukirstos 
pereitą šeštadienį. Abu vyrai 
buvo kaltinami išdavę Vokieti
jos kariuomenės paslaptis ne
nustatytoms svetimoms valsty
bėms.

Sukilėlių bombos 
užmušė 60 civilių 

ispanų
BARCELONA, Ispanija, gr. 

4. — Ispanijos sukilėlių lėktu
vai šeštadienį mete bombas į 
miestą Cervera. 60 civilij gy
ventojų užmušta ir sužeista.

PASIUSKIT
GIMINĖMS

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĖ.

SOUTHAMPTON, Anglija, 
gr. 4. — Buvęs Britanijos už
sienio reikalų sekretorius, An
thony Eden, laivu Aųuftania 
išplaukė į Jungt. Valstijas? 
New Yorke jis pasakys kalbą 
National Manufacturers į Asso- 

bių Jungt. Valstijose buvo 10,- tiation konvencijai ateinantį
- N' .V-'

569,000.
1

i c' penktadieni.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

........ ....-..............
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KĄ PAPASAKOJO ATVYKUS Iš 
VOKIETIJOS ŽYDAS

Prieš keletą dienų iš Vokieti- svarbiausia yra turėti rinkas sa- 
jos atvyko į Chicago žydų šei- vo produktams užsienyje. Ka
inyną: Nothan Horky, jo žmo- dangi prekyba ir kitose šalyse 
na ir jų dešimties metų am- dakuai yra patekus į žydų ran- 
žiaus sunus. Jie apsistojo pas kas, tai Hitleris Su žydais, bent 
brolį Dr. Herbert Horky, ir va- užsienyje, tuo klausimu susi- 
kar visi lankėsi pas p-us Kūrai- kalbėti negali. Jus žinot, kad ir 
čius. Su kalbamais žydais pp. Amerika vokiečių bizniui buvo 

pelninga šalis. Per laikus, ko
kios reikmenis buvo 
mote, tai tesi buvo ir 
priemaišo. Bet dabar,

Kuraičiai susipažino, kai jie ke
liaudami į Lietuvą apsistojo 
Vokietijoj, Ilannover mieste.: 
Nothiui ir Ruth, «iko, Vokieti
joje labai vaišingai priėmę p- 
us Kuraičius ir dabar, kai jie 
atvyko į Ghicago, žinoma, Kur 
raičiams prisiėjo tuo patim at
simokėti. Vadinasi, ir juos ge
rai pavaišinti.

Vakarienės metu Notham 
Ilorky daug įdomių dalykų pa
pasakojo, bet labiausiai jis pa
lietė dabartinę žydų padėtį Vo-. 
kieti joj. Jia, mat, Vokietijoj 
darbavosi kaipo keliaujantis 
pirklys, tai važinėdamas po vi
są šalį gerai susipažino su esa
ma tvarka. Nolhan Horky yra 
keiiiriasdeškuls metų amžiaus. 
Kaip jis tvirtino, lai jo tėvai ir 
protėviai jau keli šimtai metų 
kaip Vokietijoj gyvena, tad ir! 
jis su vokietėj ęs ir jo kalbos ak
centas yra vokiškas.

Dėl Vokietijos ekonominės 
padėties ir užsienio pirklybos 
susmukimo Horky verčia visą 
atsakomybę ant nacių valdžios. 
Jis sako: “Valdžia persekioda
ma žydus stačiai suparalyžiavo 
liek užsienio, tiek vidaus pre
kybą. Aišku,” — Horky tęsė 
toliau, - - “kad nacių valdžiai

S u s i p a ž i n k i t
su įdomiai ir suprantamai 

parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI

vartoja- 
vokiškq> 
kai na- 
nuo žy

dų, tai Amerika ir kitos šalys 
pradėjo apsivalyti ir jiuo nacių 
produktų. Šiuo taiku*’, — Hor- 
ky tvirtino,, — “nacių ekspor
tas sumažėjo beveik trečdaliu. 
Nelėkusi rinkų užsienyje, ša
lies pramonė liko suprn'yžinota 
ir žmonės netekę darbo bevil
čiai žiuri į gyvenimo ateitį. Ben
drai žydų persekiojimas nei 
kiek nepagerino ekonominės 
padėties Vokietijoj, bet priešin
gai ją pablogino. Pablogino ir 
Hitlerio santykius su kaimyni
nėmis valstybėmis, kur visiems 
yra pripažinta žmoniškumo tei-- 
sė.

- Jus kaltinate tik nacių par
tijos valdžią, — pastebėjau aš, 
— o kaip yra bendrai nusitei
kę prieš žydus Vokietijos žmo
nės? — užklausiau jo.

—Vokiečiai su žydais,—Hor
ky pradėjo įtikinančiai pasako
ti, — iki šiol gražiai sugyveno 
ir jokio triukšmo prieš žydus 
nekėlė. Prieš žydus demonstra
cijas rengė lik nacių partijos 
žmonės. Tik naciai sunaikino 
žydų Jiiblioitekas, sudegino jų 
knygas, išgriovė sinagogas ir iš
plėšė jų turtą, o ne ramus Vo
kietijos piliečiai! Tik valdžia

( 
tiškus užpuolimus anl jiems ue- 
pageidaujainos rasės žmonių.

Toliau Horky kalbėdamas 
tvirtino, kad tūkstančiai žydų 
yra sugrusta į kalėj ipius. Tur
tingesni yra gaudomi ir laiko
mi kaipo užstatas, kad kanki
nant juos keršyti jų vieflijgeh’i 
čiams, kurie gyvendami užsie
nyje daro įvairias kliūtis nacių 
valdžiai. Bet nevisi turtingesni 
žydai pakliuvo į nacių rankas. 
Daugelis jų esą palikę savo tuL’- 
tą, moteris ir vaikus slapstosi 
miškuose, kiti pabėgo užsienin. 
Stalčiai žydų padėtis Vokietijoj 
esanti dabar pasibaisėtina.

Horky buvo užklaustas, kaip 
vokiečiai priėmė karingą Hitle
rio užpuolimą ant Čekoslovaki
jos, kad atplėštų sudėtų kraš 
lg?

—Priėmė taip, kaip pasiūlytą 
saužudystę,— atsakė jis.—- Vo
kietija po pasaulinio karo dar 
neatsigriche, o nacių valdžia 
pris'iruošdama kitam karui 
kraštą dar labiau nualino. To
dėl dabar Vokietijoj ir ramiais 
laikais priseina kareiviškomis 
porcijomis gyventi. Antra, rei
kia atminti, kad ir nacių par
tijos užlaikymas nesvietiškai 
daug kaštuoja. Tai prie tokių 
aplinkybių Vokietijai dabar ke
lių milijonų vyrų armija palai
kyti stačiai butų neįmanoma.

—Bet Hitleris (taip nemanė, 
— pastebėjau aš, — jis savo 
militarine galybe gąsdino visą

Laiškanešys Pradėjo Ne 
Savo Darbą Dirbti , 

- II'.IIM '■ .....

Albinas Abramavičius praėrj 
jus'iais metais į Phsvalio paštą 
buvo priimtas laiškanešiu. Vos 
pradėjęs tariūūiti, Abramavb 
čius pradėjo nuo laiškų Tupinė
ti pašto ženklus ir iš Amerikos 
gautus laiškus atplėšinėti, ma
tyt, ieškodamas pinigų. Vieną 
iš Amerikos gautą laišką Abra- 
mavičius pasisavino.1 Už tai jis 
buvo patrauktas tieson. Apy
gardos tcismiEs Abramavičių 
pripažino kaito ir nubaudė vie
nu mėn. papr. kalėjimo, bet
nuo bausmės lygtinai atleido/kad Knoto užpultas galėtų alsi- 
Abramavičius apygardos teismo 
sprendimą apskundė Rūmams, 
bet Rūmai skundą atmetė.

72 Metų Senis Užmušė 
Savo Giminaitį

Prie pat Babtų gyveno Povi
las Jokubauskas, 72 metų am
žiaus, su savo žmona Aleksan
dra, 62 metų amžiaus. Kadangi 
jie buvo seni ir sunku jied
viem žemę nudirbti, tai laike, 
pas save žmonos sesers sūnų 
St. Knotą. Kaimynystėj Knotas 
turėjo savo 5 ha žemės, tai 
kartu ir dirbdavo. Bet Knotas 
mėgdavęs išgerti, o girtas triuk
šmauti, prie senių kabinėtis. 
Jokubauskas dažnai gulėdavęs 
kirvį pasidėjus po priegalviu,

riais metais sunk, darbų kalė
jimo, o Jokubauskienę išteisi
no.

Jokubauskas padavė Rū
mams apeliacijos skundą, pra
šydamas bausmę sušvelninti, o 
dėl Jokubauskienės išteisinimo, 
prokuroro padėjėjas padavė 
protestą, tačiau Rūmai protestą 
ir skundą atmetė, o apygardos 
teismo sprendimą patvirtino.

Gimnazijoje tik su 
šliurėmis

Ir tie jų partijos žmones, kurie

;ui Hitleriui išlikimais.
—Bet nereikia suprasti, kad 

visi vokiečiai priklaušo lai ban
ditų partijai. Ir nevisi vokiečiai 
uori sunaikinti žydus, kurie per 
imtmečius gyveno ant tos že

mes ir kėlė tos šalies kultūrą. 
Vokiečiai yra gana k ui turingi, 
kad to nesuprastų. Bet kągi be
ginkliai piliečiai gali padaryti, 
kai pati valdžia atlieka baudi-

—Tai buvo lik blofas, — at
kirto jis. — Del sudėtų Hitle
ris kariauti su Anglija, Praneti
ži ja ir Sovietų Sąjunga nema
nė. Ir tą gerai žinojo Britani
jos premjeras Oiarnherlain ir 
Prancūzijos premjeras Dala- 
dier, nes Hitleris su jais iš kal
no buvo susitaręs dėl sudėtų.

—Kai Chaiubcriain skrido 
pas Hitlerį, — tęsė toliau Hor- 
xy, — tai Londone buvo duo
ki įspėjimas, kad piliečiai išsi

Padidėjo knygiį skai- i 
tymas

TAURAGĖ. — Valstybinio 
knygyno Tauragės sk. veikia 
jau nuo 1931 m. i 

šiais metais skaitytojų skai
čius žymiai pakilo. Per spalių 
mėn. įsirašė virš šimto naujų 
abonentų. Knygyną reikėtų pa
pildyti naujai išleistomis kny-į 
gomis.

Skyr. skaityklon ateina per 
60 įvairių peri j odinių leidinių. 
Trūksta “Kultūros”, '“Laisvo
sios Minties”, “Musų Jaunimo”, 
ir kitų žurnalų, nors jie skai
tytojų , labai pageidaujami ir bauskienė. Apygardos teismas 
butų mielai skaitomi. Jokubauską nubaudė aštuone-

ginti.
Šiemet sausio 3 d. Knotas iš

važiavo į Kėdainius Babtų pre- 
kybininkams prekių parvežti. 
Parvežęs, Babtuose gerokai įsi
gėręs ir namo grįžęs girtas. Se
nis sako, kad girtas Knotas 
puolęs jį mušti, tai jis iš anks-. 
to pasidėtu geležgaliu ir davęs 
jam į galvą. Nuo smūgio lūžo 
Knoto gaivos kaulas ir jis tuo
jau minė. Užmuštą Knotą se
nis Jokubauskas įsivertė į ro
ges ir išvežęs į plentą į ravą 
išmetė.

Knoto lavonas buvo rastas 
penktą dieną apipuslytas.

Tieson buvo patraukli abu 
Jokubauskai, nes tose mušty
nėse, kuriose buvo užmuštas 
Knotas, dalyvavusi ir Joku-

UKMERGĖ. — Pradėjus mo
kytis naujuose gimnazijos rū
muose gimnazijos vadovybė 
Įsakė visiems mokiniams įsi
gyti šliures. Mokiniai atėję į 
mokyklą su batais, turi tuo
jau persiauti šliurėmis, šito
kiu gimnazijos vadovybės pa
rėdymu nepatenkinti ūkinin
kai, nes šliurių pirkimas suda
ro naujų išlaidų.

Ofise TeL Yards 4921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos l uo 1-3 nuo 6:30-8:3<' 

Nedėliomis pagal sutartį.
Ret. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenvvood 5107
Ofiso Tei. Virgkiia 9036 

Residenee Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVR
• Valandos —9—10 A. M. 

Nedėlioj papai sutarti.
Marquette Medical Building 

6155 So. Kedzie Avė. 
HEMLOCK 8700

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

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

2-4

Jei

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.1 
Kamb. 1431-4434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818. 
Ketvirtadieiaiais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

JOSEPH J. GRISK
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Ilours: 2-4 p. m. 7-8:38 p. m.

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon 

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

.dsaiigoli, kai vokiečiai * iš oro 
pradės bombarduoti miestą. Ir 
nuo gesų apsisaugoti mąslios 
jau buvo išdalinta. Bet Vokieti
joj panašaus įspėjimo nebuvo. 
Taip išeina, kad Cbamberlain

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMEBYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIUSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
a Pasveikinimo Ratas Prieinamos.

Kad žinotumėt kaip apsisau
goti nuo šios blogos ligos.

Galima gauti NAUJIENOSE
Kaina 25 Centai.

—I m «. 11....................................... II"

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeJL Por taniau th 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Soieened) Tonas .................-.......... . ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50
Perkant toną ar daugiau

JUSU KALĖDŲ

asveiKimmai
NAUJIENOSE

® GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

.imais budais pasislėpt nuo žmo
nių. Bet Hitleris blofavo ir ne- 
iislėpė. Priešingai, jei Anglijai 
<r Prancuzijai butų rūpėję Če-! 
koslovakiją apginti, tai ją ar 
butų apgynę.

—Tokiu a lsi t iki m u ir Sovie- 
lų Sąjunga butų stojus Čeko
slovakija ginti, — pridūriau aš.

— Taip, rusai gal ir butų ap
gynę čekoslovakus, jei pas juos 
namie butų viskas tvarkoje.; 
Blogiausia, tai kad .Sovietų vy-J 
/įlausybe savo .armija nepasiti
ki. Labai abejoja naujai užėmę 
sušaudytųjų generolų vietas 
raudonosios armijos vadai, ar 
jiems kariuomenė bus ištikima? 
Kas tada galėjo atspėti, ;ar ar
mija kovos vokiečius, ar jie ga
vę ginklus eis į Maskvą &ušau-

palys aukščiausi sovietų šalies 
autoritetai tvirtino, kad reikia 
gerai apvalyti raudonųjų Armi
jų, kad valstybei butų saugu,, 
O kas sake, kad rusų armija;

AKIU SPECIALISTAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4(45.£O. ASHLAND AVĖ..

Ofiso vaW Nuo 2’iki 4 ir nuo 6 ikit 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Suba+oj nuo 12 iki 6 v.V.

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEN TĮSTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. V. E. SIEDLINSKl
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
:. DIENĄ IR NAKTĮ

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

\><f
Telefonas LAFAYETTE 0727

T—1 4 koplyčios visose
J—J Evcil Chicagos dalyse

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

P. ŠALTJMIERAS.’ , t

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi

mas Dieną, 
ir naktį.

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
dengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

K»u Lietuviai Daktarai

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

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

darfiininkų rojaus interesus irN 
gaubę? Taigi nepasitikėjimas. į 
vadais, nepasitikėjimas armija)j 
tebėra laks, koks buvo. Del to 
Hitleris derėdamasis dėl -čeko- 
dovaicijos kailio su diamber- 
lainu ir Daladieiui nei Stalino, ‘ 
nei Uitvinovo amt pietų į Miun- 
dieną mepasikvietė.

Pagal Nathan Horky pasako
jimą išeina taip, kad rusai vo-h 
kiečiams nėra pavojingi ir Hit- : 
leris bu jais jokių nokutidu me?q 
.veda. Kai dėl Čekoslovakijos d 
gynimo, Jbai Vdkieiija buvus J 
painformuota, kad Sovietų ’Są- J 
junga nekariaus. Litvinovo šu
kavimas, kad sovietai norį ap-J 
gint (Čekoslovakiją tik -vedė jjrie į 
to, kad (užsienyje sudaryti #erą į 
žmonių opiniją apie Sovietų Są- į 
jungą. —F. Bulav’ j

5

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

3319 Lituanic
S. P. M AŽI 

:a Avenue
SIKA Yards 1139

Yards 1138

L
2314 West 23
SKYRIUS: 42-4

ACHAWICZ II 
rd Place
14 East 108th 'Street

1 SŪNUS
Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270

ALBEB
4704 So. We

LT V. PETKUS 
dern Avė.

IR EUDEIKIS
Phone Lafayette 8024

A
3307 Lituanic

NTANAS M. I
;a Avenue

’HILLIPS
Phone Yards 4908

i
6884 :So. We
1410 South

LNTHONY B. 3 
stem Avė.
Jth tCourit Cicere

PETKUS
Phone Grovehill 0142

> Phone Cicero 2109
. > •

f
4348 S. Cabf

' J. LIULEVI
ornia Avenue

ČIUS
Phone Lafayette 3572

3354 <5o. Hali
P. J. RIDU 

rted Street
JAS

YARDS 1419

<•

■ ,! ' ' ■ •-

.u?

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1329
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 jki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
otsytojas m chirurgas 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
R M. 6631 So. California Avenue

Telefoną* Repnhlir 7R68

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

luttl
"■ *♦ -I* -u

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigius 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 8110
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 od 6:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valanddp
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai Ned. nu© 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 11488
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Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS NAUJIENOS 

Iš PITTSBURGHO 
PADANGĖS

Dr. Kaškevičiaus prakalbos
Lapkričio 27 d. LDS kuopos 

ar apskritys (neteko sužinoti) 
buvo surengę prakalbas LMD 
svetainėje. Kalbėtojas buvo pa
kviestas Dr. J. Kaškevičius iš 
Newark, N. J.

Dr. Kaškevičius įšventė vi
są savo kalbą sveikatos daly
kams. Reikia pasakyti, kad tik

Gėla Nugaroje, 
Nervai; Reumatika?

Netikrai Valgia. RČratau. nipestla, perairtlr- 
blmaa, dažnos mIokom, dažnai pažeidžia ink«- 
t'i*. o Inkstų netvarkų*! veikimą*! Rali būti 
tikrąja priežastimi rūgščių pertekliaus, 
nakties Išbiidimo, rėmens, kojų skausmo, nėr* 
votumo, svaigulio, ištinusių kulnų, reumati
kus skausmų, ištinusių blakstėnų ir Jautimo
si senu pirm laiko. Padėkite inkstams Išva
lyti kraujų su CYSTEX. Paprastai Jau pirmo
ji doza padeda Inkstams ruRšėlus Išvalyti ir 
tai gali greit padėti Jui.*s gerai pasijausti. 
CVSTEX po pinigų grųžinlmo garantija turi 
pilnai patenkinti, arba Jums niekas nekai
nuoja. Islgykit CYSTEX (Siss-tex) šiandien. 
Pas vaistininkus doza kainuoja tik 3c., o ga
rantija apsaugoja Jus.

rai buvo įdomu pasiklausyti 
daktaro kalbos. Publika taip 
pat su atsidėjimu klausėsi Dr. 
Kaškevičiaus aiškinimų.

Po prakalbų daktaras atsaki
nėjo į klausimus sveikatos rei
kalais. Klausimų buvo daug. 
Buvo rimtų klausinių, bet ne- 
slokavo ir juokingų.

Aukų lėšoms padengti buvo 
surinkta $19.20. Publikos buvo 
susirinkę gana gausiai.

Tą patį vakarą ir toje pat 
svetainėje prakalboms pasibai
gus buvo surengta vakariene, 
bet vakarienėje neteko daly
vauti, tai ir negaliu nieko apie 
ją pasakyti. Sakoma, kad vaka
rienė ir gerai pavykus, nors pu
blikos buvę daug mažiau, ne
gu prakalbose.

Naujienų-Acme Telephoto
CHICAGO. — Nebraskos universiteto studentų ko

manda, kuri laimėjo gyvulių vertinimo kontestą.

ždis turėtų tiek drąsos tiesą 
sakyti, kiek jis turi fariziejiš
kumo, tai jis šauktų, kad A- 
merlkos lietuviai Romos kata
likai kunigai savo parapijas 
jau seniai pavedė visiškai die
vaičio Bacho apveizdai.

Petras — Tai, galų gale, ko
kia išvada iš to galime pada
ryti? Ko verti musų Romos ka
talikų kunigų raštai apie blai
vybę? \

Jokūbas — Ogi tokia, kokia 
nauda yra iš jų darbų dėl lie
tuvybės palaikymo. Musų lie
tuviai Romos bažnyčios kuni
gai viešai svetainėse šaukia ir 
rėkia, kad reikia palaikyti lie
tuvybę. Kad lietuvybei palaiky
ti tėvai turi leisti savo vaikus 
į parapijų mokyklas, raginti, 
kad jaunimas eitų į lietuviš-

Romos katalikų bažnyčios ku
nigai tokius pamokinimus mu
sų jaunimui pasakytų? Nieka
da jie tokių pamokslų nesakė 
ir nesako. Jus žinote, mano 
mieli, iš šv. Rašto, kaip tokius 
rabinus Krislus pavadino, ku
rie vienaip sake žmonėms, o 
kitaip darė? Jis juos pavadino 
veidmainiais ir fariziejais. Oi 
tai dauguma musų Romos ka
talikų bažnyčios kunigų šian
dien yra kaip tik tokie veid
mainiai ir fariziejai. Jie vienaip 
kalba, o kitaip daro.

Petras — Jokūbai, gražiai 
šiuos klausimus išguldei. Ačiū 
tau už tai labai. Bet aš turiu 
skubėti namo. Jau vėlus vaka
ras.

Jonas — Aš irgi einu sykiu. 
Lik sveikas, Jokūbai.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

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

DUODAME
PINIGUS!

Lietuvių Piliečių Draugijos 
Moterų Pagelbine (Ladies 
Auxillary Draugija vaišins 

Mayview prieglaudos 
senelius

Mrs. Ona Gutauckienė prane
ša, kad Lietuvių Piliečių Drau
gijos Moterų Pagelbine Draugi
ja yra nutarus pavaišinti Pitts- 
burgho miesto prieglaudoje e- 
sančius lietuvius senelius- ir pa
liegusius. Miesto administracija 
“lietuvių diena” paskyrė gruo
džio 21 d. 2 vai. po pietų.

Musų darbščiosios moterys 
prieglaudos seneliams rengia 
ne tik gražų muzikali progra
mą, bet veš ir kalėdinių dova
nų išdalinti. Pageidaujama, kad 
lietuviai biznieriai paremtų lie
tuvių moterų prakilnų sumany
mą ir prisidėtų šiek tiek su au
komis.

Lietuvių Piliečių Moterų Pa- 
gclbinės (Ladies Auxiliary) ko
mitetas susideda iš: p-ių B. Pi- 
varonienes, Marie Burdulienes, 
Onos Gutauskienės, Betty Lelo- 
nienės ir Sopina Janulevičienės.

Jei kas norėtumėt prisidėti 
prie sušelpimo ir palinksmini
mo prieglaudoje esančių sene
lių, tai malonėkit susižinoti su 
virš minėtomis moterimis.

S. Bakanas

TRIJŲ CICERO PARAPIJOM!
PASIKALBĖJIMAS

I . .............................................     ■■■!..!■ ...................................—..............-.............. ■ !!,■! l/

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

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

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

Kvailas kaikurių lietuvių 
biznierių išsišokimas 

prieš LMD.
Teko girdėti, kad South Sidės 

kai kurie lietuviai biznieriai nu
tarę boikotuoti LMD klubą.

Mat, tie biznieriai nori prie
varta priversti Lietuvių Moks
lo Draugystės Klubą pirkti alų 
iš tam tikrų biznierių ir mokė
ti už tą patį alų po 20 centų 
daugiau už “keisą” ir po 50 
centų už bačką. Vadinasi, savos 
rųšies “raketas.”

Bet reikia pasakyti, kad L.M. 
D. nė kiek nenusigąstą tokių 
grasinimų. Klubas elgsis taip, 
kaip jam išrodys geriau.

—LMD Narys

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

■ į

NAUJIENOS I
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

Petras — Labą vakarą, Jokū
bai.

| Jokūbas — Labą, labą, malo
nus draugai.

Jonas — Vėl su reikalais?/
Jokūbas — Gerai. Bet, tur 

būt, su kitokiais, negu iki šiol 
reikalais? Juk ir jųdviejų kiše
nių kyšoja kokių tai laikraščių 
pluoštai?

Petras — Taip, kyšoja ne 
bet kokie laikraščiai, o Romos 
katalikiški.

Jokūbas — O tai gal tiems 
laikraščiams agentauti pradė
jote, kad po tokį pluoštą pasi
ėmėte?
z Jonas — Ne, dar neagentau- 
jame.

Petras — Šituose laikraš
čiuose, kuriuos atsinešėme, ra
dome svarbių raštų lietuviams.

Jokūbas — Tai gerai, kad at
ėjote. Sykiu išlukštensime tą 
klausimą. Klokite tuos laikraš
čius čia ant stalo. Kas-per klau
simas?

Jonas — Blaivybės.
Jokūbas — Tai ne tik svar

bus, o ir įdomus klausimas, 
įdomu, kaip Romos kunigai ri
ša tą klausimą ?

Petras — Štai Bostono “Dar
bininkas” iš lapkričio 15 d. 
Jame yra Blaivininkų^ Seimo 
protokolas. Pasirodo, kad sei
mas priėmė net 11 rezoliucijų, 
o ne vienoj rezoliucijoj nesa
koma apie reikalą nublaivinti 
lietuvių Romos katalikų para
pijų piknikus, bazarus ir va
karienes.

Jokūbas — Tai, pasak rusų 
posakio, tie musų romiški blai
vininkai: “Slonia to i nezamie- 
tyli”.

Petras — O štai “Draugas” 
iš lapkr. 18 d. 1938 m. rašo 
apie nesmagią žinią, kad Lie
tuva girtavime užima tautų 
tarpe ketvirtą vietą. Va, rašo, 
Šaulių Sąjungos vadas išleidęs 
įsakymą šauliams savo pramo
gose nevartoti svaigiųjų gėri
mų.

Jokūbas — O kada musų lie
tuvių Romos katalikų kunigai 
nutars savo parapijų piknikuo
se, bazaruose ir vakarienėse 
nevartoti svaigalų?

j Lietuvoje. Ten, mat, šiaip jau 
mokylesnieji nusigeria, o čia 
Romos katalikų bažnyčios dva
sios vadai, galingi klebonai, 
doros mokytojai parapijų pik
nikuose ir kituose parengimuo
se ne vien patys nusigeria, o ir 
savo parapijomis ragina kuo 
daugiausia gerti, kad tik kuo 
daugiausia pragertų ir tokiu 
budu kuo daugiausia pelno 
Dievo bažnyčiai padarytų. Ne
reikia čia didelio proto, kad 
galėtumėme suprasti, jog mu
sų Romos katalikų bažnyčios 
kunigai tik pragarą džiugina 
ir daugiau nieko. O visgi musų 
lietuviai Romos bažnyčios ku
nigai jaučiasi ramus, turį gry
niausią sąžinę ir parapijonai 
taip į juos žiuri. <*-

. j ftG..
Petras -— Puikiai paaiškinai. 

Bet tai dar ne viskas. Štai
Darbininkas” iš lapkr. 8 d. 

Čia kun. J. švagždys peikia ko
munistų ir tautiškąjį Susivie- 
nijimą ir giria Romos katalikų 
susivienijimą. O -^pie pašaipi
uos draugijas, tai Va sako, kad 
jos jau sunegalėju^ios ir jų ša
lininkai jas trinki ^alkoholiu ir 
paveda dievaičio Bacho visiš
kai apveizdai. Ką dąbap pasa
kysi?

Jokūbas — Jei kun. J. švag-

kas bažnyčias, lankytų lietuviš
kus parengimus ir t. t. O kai 
tas jaunimas nueina į lietuviš
kas Romos katalikų bažnyčias, 
tai nieko ten negirdi lietuviško. 
Pamokslai ir evangelijos sako
mi angliškai, lietuviškos gies
mės panaikintos, pamokinimų 
arba patarimų bažnyčiose jie 
niekados negirdi. Niekas nera
gina, kad reikia gerbti savo te-1 
vus, o gerbiant tėvus reikia ne
bijoti ir nesisarmatyti kalbėti 
lietuviškai ir skaityti lietuviš
kus laikraščius ir knygas. To
kius pamokslus musų kunigai, 
jei jie butų neveidmainiai ir 
neniekintų lietuvybės, turėtų 
dažnai pasakyti. O ar judu 
bent kada girdėjote, kad musų

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli. Nepamirškite kitą sy
kį užeiti. —Cicero Jokūbas.

Bowling-Biniardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

ESTABLtSHEO 1904

DYKAI 
PRISTATYMAS wexberg'S]

LIOUOIKi
Telefonas

CANAL 4738

KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SĄRAŠAS
» Del tikros linksmybės už vis 
S yra gėrimas. Čia tik dalinas 
į gėrimų. Tuoj pradėkite

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

K Cream of Kentucky 
įį Old Quaker 
0 Wilken Farpily 
« Old Drum' / 
id Calvert Spečial 
a Schenley Red Label 
g Golden Wedding 
5 Black & White

RosesFour 
Mattingly & Moore 
Seagram 5 Crown 
Seagram 7 Crown 
Kessler
Seagram V. O. 
C &G
Hill & Hill

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

Rye

WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St.

y ' * ■BK

NEPADĖJUS
nėra ko rasti

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME- , 
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinjnkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas. 3145 W. 40th Place. Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Striko!, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St.. Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vaisus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44tb St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesi 
kas. pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywond svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 8687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmų sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRTGULMINGO LIETUVIU P] 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. DavĮd Baran; Iždo glo
bėjai: P. 'Tamdhauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas 'prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Maįn 5928.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA:

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa
galbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Petras — Dar ne viskas. Štai 
“Draugas” iš lapkr. 17 d. ci
tuoja iš vieno Lietuvos laikraš
čio šitaip: “Pas mus gali būti 
žmogus ir mokytas ir protin
gas ir aukštą vietą užimąs it 
kartu nusigerti, pavirsti ke
lioms ar keliolikai valandų vi
sai keturkojį! gyvuliu, visokių 
niekų priplepėti, o paskui ir 
vėl būti garbingu žmogumi. Ir 
pats jaučiasi ramus, ramiausią 
sąžinę turįs ir kiti taip žiuri į 
jį”

Jokūbas Drąsiai ir gerai 
pasakyta. Taip pasakyta, mano 
draugai, kur spaudos žodis yra 
varžoipas. O čia laisvoje Ame
rikoje Romos katalikiški laik
raščiai ir net Blaivininkų Sei
mas bijo pasakyti tiesos žodžio 
tuo įskaudėjusiu klausimu. Juk 
pas mus baisiau dedasi, negu

4

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

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

Rudeninių Madų 
Knyga

' or vouR Vi 
INVt!TM<NT

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną 

čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI 

$S,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CAtfAL 8500

įBk k% gavom® naujų madg 
kiijgfe kurių galite gauti pas 
■ras vi 15 centų. Siųskit save 
eedteciBst
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$5.00 per year outside of Chicago
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Angliakasių ginčas teisme
Federalinis apeliacijos teismas Chicagoje svarsto by

lą 36 angliakasių, kurie yra Progresyvių Mainierių uni
jos nariai ir prieš metus Jaiko buvo nubausti sunkiųjų 
darbų kalėjimu ir sunkiomis piniginėmis pabaudomis už 
Shermano prieš-trustinio įstatymo laužymą ir pašto 
stabdymą.

Ta byla kilo iš 1932-34 metų kovų tarpe dviejų ang
liakasių frakcijų Illinois valstijoje: John L. Lewiso šali
ninkų ir jo priešų. Milžiniška dauguma angliakasių šio
je valstijoje pasipriešino kontraktui, kurį United Mine 
Workers prezidentas, John L. Lewis, pasirašė su Pea- 
body Coal kompanija. Lewis bandė tuos oponentus iš
mesti iš unijos, bet jie nutarė patys atsimesti nuo United 
Mine Workers ir įsteigė Progressive Miners of America.

Per keletą metų ėjo žiauri kova tarpe tų dviejų u- 
nijų, ir nėra abejonės, kad vienos ir antros pusės šalinin
kai daug kartų peržengė įstatymus ir neteisėtai pavar
tojo jėgą. Bet Progresyvės unijos nariai nukentėjo daug 
skaudžiau. Kelios dešimtys jų buvo net užmušti Be to, 
Lewiso šalininkai turėjo Amerikos Darbo Federacijos ir 
valdžios paramą. Todėl daugelis angliakasių iš Progre
syvės unijos buvo patraukti tieson ir aštriai nubausti.

Šiandien padėtis yra pasikeitusi tuo atžvilgiu, kad 
John L. Lewis pasidarė C.I.O. galva, o jo vadovaujamo
ji United Mine Workers unija yra iš Amerikos Darbo 
Federacijos išbraukta, tuo tarpu kai Progresyvių Mai
nierių unija tapo priimta į Federaciją. Taigi nuteistieji 
angliakasiai dabar tikisi, kad teismas bus jiems palan
kesnis. Jų bausmės, iš tiesų, nemielaširdingos: po 4 me
tus sunkiųjų darbų kalėjime ir po $20,000 pabaudos!

Vėjai iš dviejų pusių
“Naujienų” soecialus korespondentas savo straips

nyje “Iš Klaipėdos padangės” labai vaizdžiai nupiešė, 
kaip drumsčia gyvenimą Klaipėdos krašte “iš Berlyno 
pučiamas vėjas”.

Deja, tuo pačiu laiku pučia, gal būt, dar stipresnis 
“vėjas” iš kitos pusės — iš Varšuvos.

Šis vėjas privertė Lietuvos tautininkų valdžią už
drausti Vilniui Vaduoji Sąjungą. Numatoma, kad jisai, 
neilgai trukus, prispirs tautininkus padaryti dar vieną 
kapituliaciją: išbraukti iš Smetonos konstitucijos tą pa
ragrafą, kuriame sakoma, kad Vilnius esąs Lietuvos 
“sostinė”.

Visi gerai supranta, kad užsienių politikoje Lietuva 
neturi jėgų pasipriešinti tokiems galingiems kaimynams, 
kaip Vokietija ir Lenkija. Bet tautininkai tos padėties 
nepramatė, kitaip jie nebūtų dėję į krašto konstituciją 
tų žodžių apie Vilnių.

Dar blogiau yra tai, kad tautininkams Lietuvą val
dant, ne sustiprėjo, bet susilpnėjo krašto atsparumas vi
duje, Lietuva, per 12 metų tautininkų viešpatavimo, ne
susijungė tampresniais ryšiai su žmonių masėmis Klai
pėdos krašte; ir tos masės, netekusios pilietinių teisių, 
neįgudo už savo reikalus kovoti. Todėl lietuvius Klaipė
dos krašte dabar gali stumdyti suhitlerėję vokietininkai.

Didžiojoje Lietuvoje ta pati nelaimė. Lenkų ponams 
tautininkai užaugino ragus, teikdami jiems visokias pri
vilegijas (net aukštas vietas valdžios įstaigose!); o lie
tuvius darbininkus ir valstiečius “tautos vadas” paver
gė.

Štai dėlko tie “vėjai” iš Berlyno ir Varšuvos šiandien 
Lietuvai yra taip pavojingi.
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Išganymo kelias?
wr*rir— 111 1

Vienos baptistų bažnyčios pastorius, Philadelphijoje, 
paskelbė, kad jo bažnyčioje bus perskaitytas visas “nau
jas testamentas”, ir kad šituo tikslu jisai gavęs 74 para
pijomis, kurie skaitys kiekvienas po 15 minučių per 18 
valandų.

Ar tie baptistai šitokiu Biblijos skaitymu “išganys” 
savo sielas, gali pasakyti tiktai jų dvasios vadas. Bet kad 
jo bažnyčia šituo “dvasišku kontestu” pasireklamuos, tai 
abejoti nereikia, .

1 1 ■ ii ..................................... n i j........

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama ------------$8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams ______   1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopijh ___  8c
Savaitei ..................... ................ IJJc
Mėnesiui ...................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams .................................. $5.00
Pusei metų ................. ............ 2.75
Trims mėnesiams ___ ,_____  1.50
Dviem menesiams -----   1.09
Vienam mėnesiui ........................7

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

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, IU. 1
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[veik du trečdaliu jos okupavę).
Tačiau bešališkumas reika

lauja pastebėti, kad ne vien tik
tai “kairiasparnis” Kapsukas 
tais laikais buvo priešingas Lie
tuvos nepriklausomybei. Į ne
priklausomybę tuomet netikėjo 
nė viena politinė srovė Lietuvo
je, išimant socialdemokratus. 
Socialdemokratų vadas, inž. 
Steponas Kairys (pasirašyda
mas pseudonimu “Vilnietis”) 
iškėlė Lietuvos nepriklausomy
bės obalsį 1916 m. Chicagos 
“Naujienose”. O kitos ameri
kiečių srovės tuomet dar stojo 
už “autonomiją”.

“Lietuvai nė cento”.
Pagaįios, tas V. Kapsuko 

straipsnis, tur būt, išaiškina, iš 
kur kilo velionio J. O. Sirvydo 
sufabrikuotas ir šiandien dar 
neretai tautininkų ir klerikalų 
kartojamas, melas, kad P. Gri
gaitis skelbęs obaisj: “Lietuvai 
nė cento”. Kaip matome, tą o- 
balsį paleido Kapsukas savo 
straipsnyje, kurį P. Grigaitis 
kritikavo. Nenuostabu, kad J. 
O. Sirvydas visuomet išsisukinė
davo, kai Grigaitis pareikalau
davo įrodyti, kur jisai tą “obal
sį” mate. Jeigu Sirvydas butų 
nurodęs, kad jisai jį paėmė iš 
Kapsuko straipsnio, su kurio 
mintimis Grigaitis viešai pa
reiškė savo nesutikimą, tai Sir
vydas butų turėjęs prisipažinti, 
kad jisai yra melagis!

V.V.S. UŽDARYMAS

Iš kauno pranešama, kad
“Vadovaudamasis valsty

bės ir tautos reikalų sumeti
mais, Vidaus Reikalų Minis- 
teris uždarė Vilniui Vaduoti 
Sąjungą.”
To buvo galima laukti. Jau 

spalių 9 d. Smetonos valdžia 
neleido Lietuvoje minėti Vil
niaus pagrobinio. Aišku, kad ji 
taip pasielgė, spaudžiama Var
šuvos. Taigi dabar, Varšuvai 
dar kartą spustelėjus, Smetona 
uždraudė ir Vilniui Vaduoti Są
jungą.

Reikia pasakyti, kad ta Są
junga beveik jokio konstrukty- 
vio darbo nėra atlikusi. Ji tik 
agituodavo žmones neužmiršti 
Vilniaus, nors žmonės ir taip 
Vilnių gerai atsimena. Butų bu
vę daug naudingiau supažindint 
kitas tautas su Vilniaus proble
ma — Vilniaus istorija, Vil
niaus etnografinėmis, ekonomi
nėmis ir kitomis sąlygomis. Bet 
Vilniui Vaduoti Sąjunga tuo 
nesirūpino.

Tos organizacijos sumanyto
jas buvo kun. F. Kemėšis.

BLIUCHERIS PABĖGĘS I 
KINIJĄ

Apie trečiąjį sovietų maršalą, 
kurį Stalinas “sulikvidavo”, se
niai nieko negirdėt: dingo, kaip 
akmuo, mestas į vandenį.

Washingtone, sakoma, gauta 
žinių, kad maršalas Bliucheris 
suspėjęs pasprukti į Kiniją, pas 
gen. čian Kai-šeką.

Kiti du sovietų maršalai — 
Tuchačevskis ir Egorovas —■ 
buvo pasmerkti kaip “išdavy- 
kai” ir sušaudyti.

V. KAPSUKAS APIE LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

J cnt, I.... .—
Vienas rašytojas “Keleivyje” 

primena įdomų dalyką, kad 
1916 metais LSS žurnale “Nau
joji Gadynė” Vincas Kapsukas 
griežtai išėjo prieš mažųjų tau
tų nepriklausomybę bendrai ir 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę ypatingai.

Kapsukas jau tuomet buvo 
patekęs po Rusijos bolševikų į- 
taka, su kuriais jam pasitaikė 
susitikti Sibire, ir jisai pasidarė 
“kairiojo sparno socailistas”. 
Vėliau jisai socialisto vardo vi
sai išsižadėjo ir nudardėjo į 
“komunizmą”. Iki pat savo mir
ties jisai kartu su Z. Angarie- 
čiu vadovavo visiems lietu
viams komunistams.

Minėtame “Naujosios Gady
nės” žurnale, 3-iame numeryje, 
V. Kapsukas rašė, kad mažos 
tautos “negali” būti nepriklau
somos:

“Mažiukės, ypatingai tokių 
atsilikusių ūkių, valstybės, 
kaip Lietuva, ir taip varžo
mos kaimynų, gali tik nauju 
retęžių nukalti darbininkų 
klasei, o ne išliuosuoti ją”.
Toliau Kapsukas savo straip

snyje šaukė:
“Nė cento naujai iškep

tiems ‘diplomatams’ su jų 
‘nepriklausoma’ Lietuva!”
Žurnalo redaktorius tuomet 

buvo P. Grigaitis. Įdėjęs tą V. 
Kapsuko straipsnį, redaktorius 
jį kritikavo, nurodydamas, kad 
Kapsuko nuomonė neturi pa
grindo, nes mažųjų tautų ne
priklausomybės gadynė dar a- 
naiptol nėra praėjus, nežiūrint 
“imperializmo” ir kitų galų.

Vėliau ir pąts Kapsukas tu
rėjo atmesti savo “įsitikinimą”, 
kad mažos tautos negalinčios 
būti nepriklausomos, — nors 
tas jo atsivertimas įvyko tiktai 
po to, kąi Maskvai nepasisekė 
Lietuvą prijungti prie Sovietų 
Rusijos (pats Kapsukas su An-
gariečiu vedė “raudonąją armi- ba Didieji Danai, 
ją” į Lietuvą ir buvo jąu be- 60 kilogramą.

Margumynai
Juokdarių klubas—lin

ksmiausia įstaiga 
pasaulyje

Kas nėra girdėjęs apie an
glų šaltą Įjudą, rimties ir ra
mybes pamėgimą. Geriausias 
anglų budo išreiškėjas yra ra
šytojas Ėyronas. Didžiausia 
Byrono lajinė buvo sėdėti ant 
juros kranto ir klausyti jos 
šniokštimo.,> Tačiau butų klai
dinga manyti, kad anglai ne
mėgsta juoko, nuoširdaus dži
augsmo. Antai, užsienio spau
da rašo apie naują Londone 
įsisteigusį kliubą, pasivadinu
sį juokdariu klubu. Klubą į- 
steigė laikraštininkas Burlo- 
nas. Iš karto klubas teturėjo 
9 narius. Tačiau ir tiek paka
ko pritraukti dideliam žmo
nių kiekiui. Juoktis žmogus į- 
gimta ir užtat per trumpą lai
ką klubas išaugo iki 140 na
rių. Klubo steigėjai vadavosi 
mintimi: juoktis naudinga 
sveikatai. Todėl vos įžengęs į 
klubo patalpas žmogus turi 
juoktis. Prieangiuose stovi bu
dingi veidrodžiai, kurie iškrai
po žmogaus veidą, judesius ir 
noromis nenoromis sukelia 
juoko. Tam tikromis valando
mis tyčia samdytieji juokda
riai krečia sąmojingus jdo- 
kus. Nariams rodomos juokin
gos filmos, kaba keletas narvų 
su kalbėti mokančiomis papū
gomis. Vadovaują klubui as
menys nuolat t išgalvoja savo 
lankytojams įvairiausių staig
menų ir linksmo pobūdžio da
lykus. Londoniečiai šį klubą 
pamėgo ir jį vadina linksmiau
sią pasaulyje vieta.

Kurios veislės šunes 
yra didžiausi?

Didžiausi šunes būna St. 
Bernardo veislės. Trylikos mė
nesių šunelis paprastai sveria 
apie 125 kilogramus. Vyresnio 
amžiaus sveria daugiau. Di
džiausias pasaulyje St. Ber
nardas esąs pas p. J. Gardine- 
rį. Bath mieste. Jis sveria apie 
130 kilogramų; kas dieną jis 
suėda apie 14 kilogramų mė
sos ir išgeria apie 18 litrų pie
no! Kiti dideli šunes būna $ių 
veislių: Eirės skalikai, tsvei*ia 
ligi 75 kilogramų, ir Dogai ąr- 

sverią ligi

Iš Klaipėdos padangės
I ■■■■■■ ■ ■■■■II —

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.
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Vokiečiai vis dar privengia 

kėlę viešai klausimą, kad Klai
pėdos kraštas butų prijungtas 
prie Vokietijos. Dabar jie vis 
dar mala, kalba, triukšmauja, 
kad Klaipėdos konvencija turi 
būti visais atvejais saugojama, 
kad centro valdžia visai nesi
kištų į vielos reikalus. Bet kaip 
toli tasai nesikišimas jau eina, 
tai matyti, kad ir iš to, jog lie
tuvių kalba iš vietos išlaikomų 
mokyklų jau gujama.

Trumpai tarus, dabar visa 
Lietuva gyvena Klaipėdos įvy
kiais. Visiems rupi, kaip Klaipė
dos reikalai, visa ta byla išsi- 
rituliuos.

Europos spauda jau plačiai 
rašo, kad Prūsijoje, Lietuvos 
pasienyje, vokiečiai skubiai pa
kartotinai daro sienos sustipri
nimus, ko iki šiol veik nebuvo 
pastebiama. Štai vieton vienos 
divizijos, jau dabar Prūsijoje 
sudarytos trys pėstininkų ka
riuomenės divizijos. Ties Kara
liaučiumi, Įsrute, Tilže įtaisyti 
visai naujai kariški aerodromai.

Tai tenka spėlioti, kad Vo
kietija tolimesniems jų numa
tytiems žygiams į rytus ruošia
si ir pro Baltijos valstybes. Se
niau jie visą savo svorį buvo 
perkėlę pro Čekoslovakiją, bet 
dabar lenais apsidirbę, kelius 
saugiau aprūpinę, matyli, rado 
reikalo dar labiau Lietuvos pa
sienį sustiprinti.

Vis lai Lietuvai nieko gero 
nežada.

Tur būt, vokiečiai daro tai 
todėl, kad pastebėjo, jog Ang
lija, Prancūzija ir po Miunche
no susitarimo neišsižadėjo gin
klavęs! ir, be to, kolonijų klau
simui grąžinti Vokietijai netu
ri pritarimo, ypač iš Prancūzi
jos pusės.

Todėl karo galimumas vis 
dar lieka opiu dienos klausimu.

Suprantama, toksai sienos 
stiprinimas labai veikia Klaipė
dos gyventojus, o ypač tai pa
veiks seimelio rinkimus. Leng
va ir pigu įtikinėti, kad vokie
čiai čia tuoj ateisią.

Bet taip pat tenka manyti, 
kad toksai visą laiką padėties 
įtempimas turi neigiamai veik
ti ir Vokietijos gyventojus, juk 
padėtis vis darosi labiau neaiš
ki. Štai Hitleris visais pašaliais 
skelbė, kad jam rupi tik zude- 
tų vokiečių iš “nelaisvės” išgel
bėjimas, ir jis daugiau jokių 
sienų klausimo Europoje netu
ri, o dabar jau ir tie zudetai 
išgelbėti ir vis tik karo pavojus 
nedingo. Reikia tikėlis, kad ir 
Vokietijos gyventojai ne vien 
tik geležiniais nervais gyvena 
ir jie nori taikesnio ir rames
nio gyveninio.

Štai kad ir vėl prabėgusi po 
visą Vokietiją žydų niekinimo 
banga praėjo gana savotiškai. 
Žydus niekino tik patys aršieji 
hitlerininkai, o gyventojai dau
gumoje į visus tuos įvykius la
bai šaltai žiurėjo. Kad ir štai 
Klaipėdos krašte žydų klausi
mas vokiečių tarpe labai aštriai 
pastatytas, bet plačiuose gyven
tojų sluogsniuose pritarimo ne
turi.

Tiesa, žyjai įbauginti jau 
skubą Klaipėdos krašte savo 
turtus galimai greičiau likvi
duoti. Tik šiomis dienomis jau 
kęlėtas dvarų parduota ir kele
tas stambių žydų įmonių likvi
duota.

Visi šitie žydai jau skuba į 
Kąuną.

Iš viso į Lietuvą dabar grįž
ta daug žydų, kurie seniau tąi 
Vokietijoje, tai Austrijoje, tai 
Čekoslovakijoje, kaip Lietuvos 
piliečiui gyveno. Dabar sugrįžę 
čia savo turtus skuba paversti

realias vertybes, o tos realios 
vertybės dabar ve kas kita, 
taip miestuose žemės sklypų 
supirkimas. Savo laiku jie visi 
gūžėjo į Klaipėdos kraštą ir čia 
supirkinėjo iš vokiečių besiban- 
cruli jančias įmones, dvarus, 
dabar/'tenka dar neseniai įsigy
tų turtų išsižadėti.

Šitą progą tinkamai išnaudo
ja vokiečiai, bet nesnaudžia ir 
lietuviai. Iš viso tektų pasakyti, 
tad Klaipėdos krašte dabar tur
tų įsigijime tarp lietuvių ir vo
kiečių eina lyg ir varžytynės:
vieni ir kiti skuba supirkinėti

Vekiečių nacių “kulturingumo” 
pavyzdys

Kaip vokiečiai naciai Klaipėdos krašte naikina vaikų 
darželius. — Vaikų darželių veikla.*— Įsidėmėtini 
vokietininkų “kulturingumo” žygiai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Visa Lietuva dabar labai 
skaudžiai pergyvena Klaipėdos 
krašto vokietininkų keliamas 
riaušes. Ypač skaudu matyli, 
kaip tame krašte vokiečių na
ciai visai laisvai gali veikli ir 
nesudraudžiamai terorizuoja vi
są tenykščių lietuvių veikimą. 
Krašto policija visai atvirai pa
laiko nacių veikimą, visame 
jiems padeda ir niekur nesiima 
užtarti lietuvius ir sudrausti 
vokietininkus. Vokietininkai vi
same elgiasi labai brutaliai, įžū
liai ir visai negalėtum daryti 
išvadą, kad vokiečiai priklauso 
kultūringai, tautai.

Lietuvos vaiko draugija kaip 
visoje Lietuvoje, taip ir Klaipė
dos krašte turi keletą dešimčių 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams darželius. Į tuos darže
lius vaikus suveda daugiausia 
darbininkai, žvejai savo vaikus 
darbo metu. Tuose darželiuose 
patyrę pedagogės aukli, prižiū
ri ir maitina nepasiturinčių vai
kus. Šios visos pedagogės yra 
baigusios tam tikrus priešino* 
kyklinįo amžiaus vaikų auklė
jimo kursus. Į tuos kursus pri
imamos tik baigusios gimnazi
ją ir dar du metu mokosi, tai
gi tų darželių vedėjos gerai 
kvalifikuotos auklėtojos.

Darželių vaikai lik auklėja
mi, . mokomi žaisti, dainuoti ir 
kai kurių vaikams tinkamų 
darbelių. Rodos, kas galėtų ši
tokiam darbui priešintis. Koks 
kultūringas žmogus šitokiam 
darbui galėtų statyti bet kurias 
kliūtis. Net jei į tą darbą gry 
ųai pažiūrėti tautiniais sumeti
mais, tai toksai darbas nėra jo
kiai tautai pavojingas, nes lo
kių mažučių vaikučių čia dar 
nesuagituosi, o be to, darželiai 
prisitaiko ir vietos tautai. Jei 
darželiuose susirenka daugiau 
vokiečių tėvų vaikai, tai su to
kiais vaikučiais kalbama vo
kiškai, jei lietuvių — tai lietu
viškai. Štai ir šitoksai, rodos, 
grynai nekaltas darbas vokie
čio akimis žiūrint sudaro jų 
tautai pavojų.., Vokiečių tautai 
pavoją!

Dabar vokietininkai įsigalėję 
Klaipėdos krašte grąsiną vi
siems tiems tėvams, kurie lei
džia savo vaikus į tuos darže
lius. Grąso tokius tėvus sumuš
ti, atimti iš jų darbą, arba na
mus padegti. Tokiais grąsini- 
jnais įbauginti tėvai jau daug 
kur savo vaikus iš darbelių at
siima, ir todėl jau keletas to
kių darželių turėjo užsidaryti!

Tėvai niekur negali rasti už
tarimo, nėra kam pasiskųsti,

Pirmadienis, gruod. 5, 1938
žemę. Net štai Klaipėdos mies
to seimelis nutarė daugel skly
pų supirkti, kad lik jie neati
tektų lietuviams ir net išleido
tam tikrą parėdymą, kad tasai 
mieste gali pirkti žemę, kas čia 
penkiolika metų yra išgyvenęs.

Taigi politinės kovos pasilie
ka politinėmis kovomis, o biz
nis bizniu. Vokiečiai žino, kad 
iki Klaipėdos kraštas bus Lie
tuvos valdomas, čia mieste že
mė turi savo didelę vertybę, 
juk uostas turi vis dar augti, 
jo ateitis graži. Bet jei jisai ati
tektų Vokietijai, tai Klaipėda 
vėl palieka mažučiu provincijos 
miesteliu, nes negi šitą miestą 
drįs Karaliaučiaus suskaite*.! di
dinti.

Todėl vokiečiai ir skuba iš
pirkit žemes, kad jos vėliau 
neatitektų lietuviams. Na. n iei 
bus lemta Klaipėdai grįžti vėl 
prie Vokietijos, tai vis dėlto ge
riau turėti žemės gabalą, negu 
visai be nieko likti. —H. L.

(GALAS)

nes policija iš tokių skundikų 
tik tyčiojasi, juokiasi.

Veik visi tie darželiai yra į- 
laisyli privačiuose namuose, 
pas ūkininkus, žvejus. Tiems, 
kurie darželiams namus yra iš
nuomavę, vokietininkai grąsina 
visokiais budais ir namų savi
ninkai įbauginti prašomi darže
lius iš jų namų išgyventi, nes 
neturi gyvenimo... Vietos poli
cija jų reikalų negina, o kar
tais net pati paragina atsakyti 
nuomavus darželiams namus.

Darbininkams, žvejams to
kie darželiai buvo tikra kultū
ringa parama. Jų vaikai ne tik 
kad čia gerai buvo auklėjami, 
liet maitinami, prižiūrimi ir 
toksai darbininkas išėjęs į dar
bą, ar žvejas išplaukęs į jurą, 
buvo ramus, nes žinojo, kad jo 
vaikai yra atiduoti į tikras ran
kas.

Bet vokietininkai pasišovę iš 
Klaipėdos krašto išrauti visa, 
kas yra tik lietuviška, arba lie
tuvių daroma. Naikina Lietuvių 
vaiko draugijos tą tikrai nau- 
ringą ir kultūringą darbą!

Vargu jau Lietuvos vaiko 
draugija galės tesėti šilą darbą 
ir toliau varyti, jei iš vietos 
policijos nesulauks paramos ir 
jei toji policija nesudraus na
cius terorizavus mokytojus ir 
tėvus.

Tai įsidėmėtini vokietininkų 
žygiai! Tų vokietininkų žygiai, 
kurie kiekviena proga prikiša 
lietuviams žemą kultūrą...

Centro valdžia jau taip pat 
neturi galimumo tuos vokieti
ninkus sudrausti, nes Klaipėdos 
krašte ji pasiliko visai bejėgė... 
Nėra kas jos įsakymus vykdo! 
Jei tokius įžūlias teroristus ati
duoti į vietos teismą, tai ir čia 
jokio užtarimo nesulauksi, nes 
teisėjai veik visi be išimties vo
kietininkai ir jie čia stovi aiš
kiai ne teisės sargyboje, bet na
cių tarnyboje... Jiems teisė, tai 
kumštis... Vietos teisinai dau
gumoje tai miklus nacių įran
kis !

lai vokiečių kultūros pažy
mia:, tai nacių brutalizmo vai
siai !

Pasaulio spauda dėl šilo tyli, 
ji lokiais vietos smulkiais rei
kalais neužsiima, jai rupi ben
dri politikos klausimai, ir ta 
spauda daugeliu atvejų aiškiai 
palakto nacių brutalizmą...

Užsienių spauda daugiausia 
žinias semia iš vokiečių šalti
nių, o Lietuvos atitinkami or
ganai pasaulio spaudoje šilų 
klausimų nepajėgia iškelti...

—H. L.
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PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!
(Continued)

After a few hours we had break- 
fast. Everyone expected a very 
hearthy meal, būt it seems that in 
France breakfast consists of coffee 
and a very hard roll. The coffee 
was placed before us in huge bowls, 
and tasted much likę mud. Later 
we went on a sight-seeing tour, 
when everyone took many snaps 
of all the sights that were pointed 
out to us. Mr. Stephens couldn’t 
go with us, for he had to undo a 
little mess that our guides had 
created. The ręst of that day and 
the next. Everyone traveled about 
as they pleased. Some went slum- 
ming, and some went to the Grand 
Opera to see Samson and Delilah, 
and the Ballct. We left Paris at 
8:00 on June 21.

Again the train was exceptional- 
ly dirty and the seats hard. At the 
start of our journey, each person 
received a bag, and because we 
couldn’t contain our curiosity for 
very long, we opened them to find 
our lunch: two long buns with ham 
and cheese, an egg, an apple, and 
a bottle of wine.

As soon as we had passed the 
various battle-fields of the Great 
War, and Belgium into Germany, 
Nazi officials boarded the train 
and we had to declare our money 
and acąuiesce to a perfunctory 
customs inspection. It seems that 
none is allowed to take more mo
ney out of Germany than they 
have brought into it- The money 
declarations part was a trial to 
some of our group, for they had 
sewn the greater part of theirs into 
their undergarments, and when 
asked to show it, were in a predi- 
cament, būt since they were part 
of our excursion, they got by 
without being undressed.

We arrived at Cologne at 4:00 
P. M. Even before we left the 
station they fed us the most deli- 
cious meal that we had had since 
we left the Britanic, and yet it 
was entirely without butter, that 
being too rare a delicacy to serve 
to transients. It was at that station 
that Severai girls almost got locked 
in the washroom, for they had no 
German marks to buy their way 
out. Corning out of the station, the 
very first thing that struck us 
was the tall and impressively old 
and huge Cologne Cathedral. Some

OPPORTUNITIES FOR MANY
Scholarships and awards of various kinds

Severai thousand public high 
school pupils xvill be given an op- 
portunity to win honors and re- 
wards for themselves and their 
schools this vvinter in the 16th an- 
nual Washington’s birthday scho- 
larship contests, terms of which 
were announced to the schools thi; 
webk.

Three scholarships, eighteen me- 
dals and an original painting by a 
Chicago artist will be avvarded to 
vvinncrs in the eontest after finai 
judging next February.

The contests, favorites i n many 
of the public high schools of Chi
cago and Cook county, are along 
broad lines designed to arouse pub
lic interest in George Washington as 
one of the symbols of patriotic 
Americanism. *

One of the contests is in public 
speaking, the olher in poster de- 
sign. Undergraduate pupils of GI 
public high schools in Chicago and 
Cook county, under 20 ycars of 
age, are eligible to compete, Ed- 
vvard M. Martin, Executive Secret- 
ary of the Union I.eague Club’s 
Public Affairs committee, announc
ed.

In the public speaking competi- 
tion, the schools are (įivided into 
six divisions for purposes of con- 
dueting seml-final contests. All. 
competitions Avilį be eondueted in 
neutral ha Ils. The divisional con- 
tests are schedulcd as follows:

North Side (City)
At Wells High School, 946 North 

Ashland Avenue, Tuesday, January 
14), 9 A. M.

Participating schools: Aiųųniteen, 
I^ake View, Lane, Roosevelt, Schurz, 
Senn, Steinmeti, Sullivan, Von 
Steuben, Waller, Washburne.

A. S. Vaivada

of us visited this great church, and 
later went to šit at one of the 
beer-gardens on the Rhine, where 
they have two orchestras, dressed 
in Bavarian costums, playing all 
the beautiful meledies of the old 
maestroes, and where they serve 
the most delicious beer yet. At 
10:30 we met at the station again, 
and everyone looked as though 
they hadn’t had any sleep for at 
least a week.

The train to Berlin was certainly 
the wrong place for 67 tired people 
to be. It was the acme of uncom- 
fortableness. We arrived there to 
find that our guides had arranged 
a breakfast of a sandvvich and beer 
for 45 cents. Most everybody gavę 
up trying to keep awake any long- 
er, and went to hotels to sleep. In 
the afternoon we went out to see 
what we could of this past of a 
very undemocratic country- The 
city itself was beautiful, with its 
clean streets, its linden trees, its 
avenues lined with flowers and 
shrubery, and a ąuietness that 
seemed to encompass one as you 
went along the streets. Būt on the 
other hand there was the persecu- 
tion of the Jews, their shop-win- 
dows tarred, and especial places 
that they had to stay away from, 
and paths chalked out for them to 
walk on, and yellow benches for 
them to šit on. It was a comfort- 
able feeling to know that we had 
the United States to return to.

The hotels were nice, būt it was 
quite a surprise to two of our 
group, Mr. Wiliamitis and Mr. Pa- 
zerskis, who had obtained hotels 
of their own choice, to have to 
pay $11 apiece. We left Berlin very 
much peeved at being taken for 
“a rid” in the way of our meals 
and lodgings, and the train didn’t 
make matters any better—it was 
even worse that the others. We 
certainly would have appreciated 
the comforts of an Erie train then.

Everyone was up early the next 
morning, and haunted the windows, 
so as not to miss the first sight 
of Lithuania. Even though our 
guides had met us and arranged 
everything, they neglected to an- 
nounce our arrival, and had not 
Mr. Stephens investigated, the po- 
pulace at the borber and at Kau
nas wouldn’t have known when 
we were coming.

(To be continued)

Southwest Side (City)
At Thornlon To\vnship High 

School, 151st and Broadvvay, Har- 
vey, Monday, January 16, 10:30 
A. M.

Participating schools: Englevvood, 
Farragut, Harrison, Kelly, Lind- 
blom, Manley, Medill, Morgan Park, 
Tilden.

Wcst Side (City)
A t Boosevelt High School, 3436 

VVest Wilson Avenue, Tuesday, Jan
uary 17, 9 A. M.

Participating school: Austin, 
Crane, Flower, Foreman, Kelvyn 
Park,' Marshall, McKinley, Tulcy, 
Wells.

South Side (City)
At Englewood High School, 6201 

Stevvart Avenue, Wednesday, Jan
uary 18, 10 A. M.

Participating schools: Bovven, 
Calumet, Du Sable, Fcnger, Harper, 
Hirsch, Hyde Park, Parker, Phil
lips.

South Side (County)
At Morgan Park High School, 

1744 West Pryor Avenue, Friday, 
January 20, 10 A. M.

Participating schools: Argo, 
Bloom, Blue Island, Lenjopt, Ly- 
ons, Malteson, Morton, Orland Park, 
Proviso, Rivcrtsidę, Thornton, 
Thornton Fractional.

North Side (County)
At Senn High Schpol, §90Q Gten- 

wood Avenue, Thursday, January 
19, 12:^ P. M.

Participating schools: Arlington 
Heights, Barrington, Bartlett, Evan- 
ston, Leyden, Maine, New Trier, 
Niles Center, Northfcropk, Oak 
Park and River Forest, Patentine,

Finai Contest
At Oak Park High School, On- 

tario and East Avenue, Oak Park, 
Friday, February 17, 10 A. M.

Participating schools: six win- 
ners of divisional conterts.

In each divisional contest, the 
Union I.eague Club will give gold, 
si’.ver and bronze mcdals to the 
first three xv‘nners^ The winr.er o f 
the finai contest at Oak Park High 
school will receive a $100 scholar- 
ship award and his sęhool will re- 
ceive an original paint-ng by a 
Chicago artist. The painting will 
bear a medal pla’e on v/hich wiil 
be inscribcd the vvinner’^ name 
and the occasion.

The poster contest will be county- 
wide. Each school xvill have its 
own elinrination contest and will 
be perniKted to submit two posters 
for the finai judging not later than 
noon Saturday, January 14, at the 
Union Lcague Club’s Public Affairs 
committtee office.

Pos'er subjecte mušt be v.ertical 
on stiff boards 22 by 28 inehes anl 
may be based on any incident in 
Washington’s life or any evidences 
of bis country’s regard for him.

A poster isį defined as a display 
card that makos the most effective 
ūse of design, piclure, color, and 
lettering to attract favorable atten- 
tion at the greatest distance and 
conevy the Information most quick- 
ly and most effeclively to the 
largest number of people.

Pupils are advised to avoid freąk 
designs and unconventional letter
ing that distract the eye from the 
moti f.

Participating i n the poster con
test xvith the Union Lcague Club 
is the American Academy of Art. 
A committee of impartial experts 
will judge the pošters.

The first prize will be a scholar- 
ship valued at $130.00 covcring 
tuition for a twelve-wceks, all-day 
training coursc for the study of art 
in the American Academy of Art, 
Kimball Building, Chicago. This 
award is provided through the gen- 
erosity of that institution. Second 
prize will be a scholarship, valued 
at $10i0.00, for the study of art in 
an institution to be seleeted by the 
pupil vvinner and approvcd by the 
Committee. It is provided by the 
Union Lcague Club.

The collection of pos’.ers will be 
exhibited on dates to be announced 
later at the Union Lcague Club and 
the American Academy of Ar!; also 
at such individual high schools as 
may dėsi re to show them through 
arrangements made xvith the’ sec- 
retary of the Union League' Club’s 
committee.

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

—November 27 was a happy date 
for Bijūnėlis, because our Bunco 
was one of the most successful we 
ever had.*Everybody seemed to en- 
joy themselves!

—Our teacher, “Onuks” Skever, 
was lucky enough to win the de
licious cake, donated by Mrs- Bud- 
ris, būt everyone vvanted to taste 
it, so she had just one tiny piece.

—Mrs. Oksas and Mrs. Skurkis 
were having a good time singing 
with the chorus. If they were al- 
ways with us we might sing louder 
and better.

—Though there was no popular 
dancing, almost everybody joined 
in on the polkas and it was evi- 
dent that they all enjoyed it.

—One of the happiest persons 
there was our ex-member, our 
representative at “N. U.”, Albin 
Smolelis. Friday was his 18th birth
day and he let everyone know 
about it! Congratulations, Al!

—Druscilla (Evelyn Chereska) 
looked happy all evening, būt 
where was Pruscilla (Aldona Mit- 
chell)?

—The Tumosa’s and the Vezirs 
were missed, and what happened to 
Veto?

—Many thanks are in order for 
Mrs. Rypkevich, who took care of 
the refreshments, for those who 
brought prizes and of course, for 
those who ąttended.Such hearty 
cooperation shoųld mąke the cho
rus sipg much better and more wil- 
lingly.

See you Saturday (1:3Q)
l a m.

— ' , , —

L ■< i r yi’i ĮĮii-o n'" .. .........t

ir tkadiuięjąi prašomi 
pirkinių reikalai* eiti i 
ta* krapfapęf, kurti* 
*keW(ui Naujienoj*.

■ ,, „,,f į ,.gs

Nora Gugis

Fdicltations, Nora! Maybe it is two 
’days l^te, būt we can štili wish a 
Happy Birthday to a friend and co- 
vvorkcr!

The Staff.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

This and that: —
Bark from Dctroit, Michigan 

4:3Q Monday morning. The popular 
song to keep Vice-prcsident An- 
thony Faiza awake on the s reęt 
car, as sung by Mike Oksas, was, 
“O kaip čia linksma. O kaip čia 
happy”, and “Ir kas čia dabar bus”.

1’11 bet not many of you knew 
that George Raško, president of 
Detroit Dailės chorus, is Pirmyn- 
ite’s Frank Kupris cousin?

As Pirmyn4 h'ėars and reads in 
Naujienos, Delroit Lithuanians are 
štili talking about Pirmyn’s coi>- 
cert therę. Mrs. Kemešienė of Det
roit 'yvrote a wondcrful artiele 
about Pirmyn , in Naujienos Severai 
days after the conccrt.

f . , f. >' > ‘

6 old membprs have returned to 
our folds. They are Frank and 
Estelle Pūkis, Miss Sharkey, Lil 
Stupar, Miss Radkin, and Mr. Dą- 
vidson. One nčw member has come 
into our midsMMiss Miller, sister of 
Bern Miller. " Edward Kazlauskąs 
another prospect says he was there 
just visiting. Welcome, folks, and 
may you stay with us for a good 
many years to come.

I suppose many of you had your 
share of turkey Thursday. I see 
that John Zicky/s, Bonnie Janulis 
and a fexv others mušt have had 
tpo nujeh because they 'didn’t show 
up at Fiiday’s rchearsal, day after 
Thanksgiving.

Seen ordering her Thanksgiving 
turkey at Stop and Shop, Dearborn 
and Washington streets, was Mrs. 
Stephens. Time 2:3o noon Wednes- 
day, Nov. 23rd. Mrš. Stephens con- 
sultcd general sales derk Miss 
Kurtz.

Ahdy Norbut was h.eard playing 
his accordion on Saltimeras pro- 
gram Nov. 25th Friday evening ąd- 
vertising Wurlitzers music school 
yvhere Andy is an instructor.

Our piano pteycr Miss Zimn>y 
who is of German extraction, sųr- 
prised us all, when she was heard
singing at the top of her voiee in 
VVaukegan Nov. 13th, “Ilgiausių me
tų, ilgiausių”.

A little of this and lįat, and no.w 
to business. ’Piimyn has thus far 
presented concerts in East St. 
Louis. Waukegan, Detroit, Toronto, 
Uan., and Cleveland. Ihe next c*ty 
Pirmyn wilj go is Pittsburgh, Penn.

The date is not definite as yet. 
Reheąrsals ųre s.tiU Tųesday ąnd 
Friday. If you fellovvs want tp see 
the latest thing jn hats parade ai 
rehearsate, anything from a frying 
pan model tp a tėtėm pole, don\ 
mįs^ rehęųrsal Tuesdaya and FrL 
dayę. .

Oųr ppęiętta date is January 
15th.

Congratulations ypųr birthday 
PirmynĮfe Jaeųueljpę Urbįe». 
JacKle’s bjrfEday fell pn November 
2jatb.

Nqv. 27th at the Uthųahteh Au
ditorium PįrmyniJįps seen in the 
ftUns from Lithuapia y©re Mr., & 
Mrs« Šlepsens, Helen Sjmans* Eyę’ 
lyn Kazy, Ahffy Nprlu1! HekU 
Kaneįauskųs, Brunp Nąmavičlus.

Raskey Huly.

Personalities of Interest
Heilo, once again, Birute’s mem- 

bers, friends,' and lovers of music. 
I promised you the cast for the Co
rning operetta “Perikola”, which 

įwill be given, as you all know, 
|next Sunday, Dec. 11, at Sokol 
Hali, 23rd and Kedzie Avė. Let’s 
all see you there.

The cast is practically the šame 
as lašt year, except for a few chan- 
ges, dųe to illnes and absence.

PERIKOLA’S CAST
Perikola, gatvės dainininkė ..........
....................... ,.......... E./ŽIEVAITĖ 
Pikillo, gatvės dainininkas .............
............... ............ . A. KAMINSKAS 
Don Andreas, gubernatorius ..........
............................... K. PAZARSKIS 
Don Pedro, policijos vadas ..........
.................................. J. BALANDA 
Panatello, gubernatoriaus sekreto
rius ........................... V. TARUTIS
Pirma Sesuo ......................................
... ....:  H. VESPENDERAITĖ 
Antra Sesuo ......................................
   A- RUTKAUSKAITĖ 
Trečia Sesuo ...................................

....... ;.............. A. GULBINIUTĖ 
Jų tarnaitė ...... P. MILLERIENĖ
Pirma ponia .... K. PAZARSKIENĖ 
Antra ponia .... B. RUTKAUSKAITĖ 
Terapoto podukra ............................
...... .................... . A. BERNECKAS 
Terapotas. markizas ........................
............................... R. MATHEWS 
Notaras pirmas ...... B. BRUKNIS
Notaras antras ................ ..................
........................ R. PETRAUSKAS 

las iš minios ......  E. BLOŽIS
?-as iš minios .............  J. TAMAS
Kalėjimo sargas .... J. PUTRIMAS 
Senas kalinys .......... B- BRUKNIS
Perųvieeiai, Indi jonai, Kareiviai ir 
kiti žmonės—BIRUTĖS Choras.
Akrobatiška šokėja ........................
................. ANDRĖJAVO Mokyklos 
Muzikalis Direktorius ir Dirigen 
tas ............. JONAS ĘYANSKAS
Režisįeris GENOVAITĖ GIEDRAI
TIENĖ.

Now, since Perikola is only a 
short way off, let’s see all members 
at rehearsals on Monday and Fri
day, and make that vvinning streteh 
drive for the double success of 
“Perikola”.

Till tonight at Sandara Hali, 1’11 
be helping you sing as ever—

B. J. B.

CIVIL SERVICE 
EXAMINATIONS

The follovving examinations are 
announced by the United States 
Civil Service Commission:

PILOT $2300 to $2800 A Year 
(Less $41.66 per month for Quar- 
ters and Subsistence).
STRIKER PILOT $1800 to $2100 
A Year (Less $40.00 Per month 
for quąrters and Subsistence).
Applications mušt be on file with 

the Secretary, Board of U- S. Ci
vil Service Examiners, U. S. Engi- 
neer Department at Large, Room 
932 Post Office Building, Chicago, 
Illinois, not later than December 
31, 1938.

SENIOR TOOL and GAUGE DE- 
SIGNER $2,000 A Year.
Applications mušt be on file with 

the Manager, Seventh U. S. Civil 
Service District, Post Office Build
ing, Chicago, Illinois, not later than 
December 19, 1938. A. J. Sabath

TREĄSURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.
»i I i ) j i1 Į *'.» t i ■ " ■ ■ i « i ■■ .....

Potential Potash
Among the great number of mineral 

substances that are necessary to plaut 
gro.vth oae of the most importam is 
pptash. It w thet«foxe one ęf thę three 
ręųųired ingredients in most commer- 
cial fertiijzers, ?nd natūrai depąsįrs 
that ątf rjefe te potąsb have beeo under 
SŲ.ccęsjfuJ develępmęnt for many year? 
ių a nunjbęr ęf statės. No pąta$h de- 
posits have yęt b<en te Illinois,
alt^oagb oqęmrqv« ef ppjeptiąl pro
mile have been fęųpęl in Ųainu, Pulas-r 
ki ąnd aad per,
hftp8 richcj įkposits may be fo.und 
«Vftntų41y in. the State, It is
nąt a| all up-likely that some ęf these 
deposk? some day bp exploįtedt 
for the benefit of agticulture in Illi
nois ągd adjacent spt<s, First of all, 
tfeOMgb. it wUl b* nę«s?ary to carry 
out catefųl fi<l4 0«d labo ra tory re- 
s^arebes in ordlęr jo tttabH’h tly true 
wortb of any reserves that feave been 
located or that mąy be found later.

! Į PETRONĖLĖ MILLER
“ART FOR ART’S SAKE” Į (no, not even to the movlc producers 

------------------ who have popularized it as a trade- 
The well-known Latin pbrase, “Ars mark almost) as we!l as and as fit- 

gratia artis”, is undoubtcdly familiat tingly as it applics to Mr. and Mrs. 
to all of us; būt. it app!ies to no one Paul Miller.

P. Miller

They are the veteran actors,

you immeasurably.
. Hcre wc go, ta’king about th s 

Į chorai society more than about our 
j Personalities of This VVeek. Būt that’s 
i Mr. and Mrs. Millcr’s doing; they are 
j so much in earnest about BIRUTE 
I that they turned our thoughts that 

way.
However, we mušt tell you abo"ut^v 

this Yvinsotne “Mr. and Mrs.” more
# pcrsonally. SHE is connccted with a 

millinery concern and is quite a mil - 
J(.iner. Though she does not make a

i carecr or business out of it, neverthc- 
chorus less she does harken to requcsts of b r

members, managers and indispensable friends and makes hats for them in 
friends of Art for Art’s Sake! > her spare moments.

It is not an cxaggerated statement 
to say that Petronde Miller has taken 
part in practical'y all of the more im
portam dramas staged here. “Aušros 
Sūnūs”, “Sudrumsta Ramybė”, “Kry
žius” and “Marija Magdeliutė” are 
merely a few.

Whethcr she portrayed a major 
character or filled a minor role, she 
did it with all sincerity and complete 
understanding. Her clear voice reachcd 
the audience with pieasant , intonation 
and distinet pronunciation. Of štili fur- 
ther importance, — beside carrying hir 
own part, she always be'.ped in promp- 
ting and assisting those that were a 
bit “stage-frightened”.

She will be doteg her good work 
again this coming Sunday, December 
11, in “Perikola” to be presented by 
BIRUTE, one of Chicago’s leading 
chorai groups, of which she has been 
a loyal member ever since we can re- 
member.

Mr. Miller will also be doing his 
share for he, too, is a member of this 
chorus and has participated in every 
produetion that BIRUTE has present
ed for more than two decadcs.

Paul Miller has been the President- 
Manager of the chorus for a good long 
vvhile and that means work and work 
and WORK! There are many details 
to I attend to in conncction with every 
public appcarance of the chorus, not 
to say anything about eperettas, etc. 
Būt, he does thi vvork’ with a smile, 
for “BIRUTE mušt continue!” he 
says.

Hardly any importam occasion can 
possibly be complete without music. 
especially wben Lithuanians are a “sing
ing” n^tięn. BIRUTE has furnished us 
with stalely renditiojus of national an- 
thems, with well-practiced concert num- 
bers and with appeaiing iighter melo- 
dies. Thi$ Sunday BIRUTE wi’l en- 
tertain with an operttta. All are ne- 
cęssary in our varied life of today, ac- 
cąrding to Mr. Miller and right he 
is!

Thece is just one thing thąt he can- 
nęt figure out about chorus work. 
The gids, he tbinks, are more music- 
ally inclined and almost all of them 
have natūrai aptitude for singing, while 
mpst of the young men need a little 
more pra/rtice before cbey can sing wirb 
smoothness and ease.

Jote BIRUTE is oyr tip to the 
for constant steging improves the 

speaking voice as we’.L — an<T M r.
Byantkat, the diteetor, will help

HE used to convince people of th? 
value of the Insurance, būt now most 
of bis time is taken up with the du- 
ties of Financial-Secrctary of the Chi- 
:ago Lithuanian Society. Receiving 
members’ dues is only a fraction of 
his work; be sees to it that numerous 
details are taken care of and that all 
records are accurate and complete. And 
he makes ccrtain that new members 
keep coming to inerease this large an l 
valuable benefit organization.

Mr. MiEcr is also on the Board cf 
Directors of NAUJIENOS and you 
should hear hs enthUsiasm regarding 
the Silver Jubilee of this publication.

Another activity for vvhich h? 
“makes” time is the Chicago Lithuanian 
Men’s Chorus under the directorship 
of Charles Stephens.

If he did not have to ręst and sleep 
a few hours, we really bclieve that 
be would join another chorus and h s 
happy wife would follovv suit, and 
whatever they vvould join, they would 
work for sincerciy and energetically so 
that more people could have more songs. 
more plays, more Art for Art’s Sake!

—N e tošy.

A n Invitation!
To All:

You are very cordially in- 
vited to attend the First Char- 
ity Bunco and Card Party giv
en by the Lithuanian Chamber 
oi Commerce of Illinois, this 
WEDNESDAY, DECEMBER 7, 
1938, at 7:30 P. M., at Nativity 
Hali, 6820 S. Washtenaw Avė., 
Chicago.

Of course there will be prizes 
and refreshments.

In addition, ybu will be par
ticipating at an occasion that is 
worthwhile, for all the proceeds 
of the evening will be used to 
proeure Christmas Baskets for 
needy Lithuanian families.

Your actual donation will be 
only thirty five (35c) cents, 
būt your presencc will encour- 
age and aid us to further this 
charitable movement.

Yes, it is the day after to- 
morrow. Do come.

— The Committee.
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Diena Iš Dienos
Serga Vincentas 
Briedis

Jau 3 sąvaitės kaip sunkiai 
serga drg. V. Briedis, senas 
Joniškiečių L. K. Kliubo na
rys. Randasi po priežiūra Dr. 
Naikelio, ir buvo globojamas 
dukters, po antrašu, 6805-07 
So. Artesian Avė., bet penkta
dienį, gruodžio 2 d., buvo per
keltas po antrašu, 7034 South 
Fairfield Avė., nes jo duktė ten 
išsikėlė ir pas save pasiėmė 
sergantį tėvą.

Nors ligonis jaučiasi geriau, 
ir gal gyvybei pavojus jau pra
šalintas, bet dar guli lovoj. To
dėl draugai, kuriems laikas pa
vėlina, atlankykite sergantį na
rį.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

George Hruby, 28,
Ceren, 25

Frank Tumai, 19, 
phine Taccetta, 17

Paul Bremmer, 36,
Ewald, 29

Vincent Mackovich, 
Doris Wamsley, 18

Reikalauja
Perskirų

William Losh nuo Nelliei 
Losh

su

su

su

Helen

Jose-

Helen

25, su

Gavo
Perskiras

Petronėlė Struzynski
Stephen Struzynski

Elaine Opas nuo 
Opas.

nuo

Alfred

N. Mickevičiene.

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudę už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

V ■ I I 1 II

3,849 Apleido 
W. P. A.

skel

Pirkite savo apielinkes
krautuvėse

W.P.A. Administracija 
bia, kad per paskutinę lapkri
čio savaitę 3,849 darbininkai 
apleido W.P.A. darbus Chica- 
goj ir kitose Illinois valstijos 
dalyse. Jie gavo nuolatinius 
darbus privatinėse įstaigose.

SUSIRINKIMAI
------------- ---------------- -----------------------—..............

Pasikalbėjimas 
Dzūko su Draugu

Jis" prisirašė prie SLA

NORTH SIDE
Dzūkas: Acitrauk. Nešnekėk 

su manim.
Draugas: Na, kas atsitiko su 

tavim? Ko taip didžiuojiesi? 
Ar paveldėjai daug pinigų?

A, malonu girdėti!

Nugu anų vakaru 
organizatorius atė-

[ACME-NAlJJIENŲ Polui 

CHICAGO,
nis su avim 
nėję parodoje laimėjo pir 
mą prizą.

— Eric Den 
kuri tarptauti

VISAI PANAŠU I

Naujienų 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 rinkimas ir 

kiti reikalai aptarti. S. Dilis, rašt.
Draugystės Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus priešmetinis 

susirinkimas įvyks antradienį, gruodžio 6 d. 7:30 vai. vak. 
Cliicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Būtinai 
atvykite, nes randas svarbių reikalij aptarti. Atvirutės ne
bus siunčiamos dėl priešmetinio susirinkimo ir bus rinki 
mas naujos valdybos 1939 metams. Juozapas Bubnis pirm.

Dzūkas: Aš jau prisirašiau 
prie Susivienijimo.

Draugas: 
Kada?

Dzūkas:
226 kuopos
jo pas mani namie ir viską iš- 
klumočino apie tuos pašalpos 
skyrius ir, žinai kų, aš prisira
šiau ant 5,000 dolerių.

Draugas: Duok ranką. Svei
kinu tave kaipo naują Susivie
nijimo narį. Tu iš tikrųjų turi 
kuo didžiuotis.

Dzūkas: Ir jis man paliko ga- 
zietą “Tėvynę*' pasičitoci. Jis 
man sake, kad šitų gazietų aš 
gausiu kas nedzielią dzykai. 
Bet aš negaliu viskų suprašei 
kas ton gazieton išdrukuota. 
Kodėl tas redaktorius nedruka- 
voja šitos gazietos cikroj lietu
viškoj šnektoj?

Draugas: Draugai, “Tėvynė” 
yra spausdinama tikroj grynoj 
lietuvių kalboj.

Dzūkas: Kų gi tu čia man 
šneki? Kap aš buvau Lietuvoj, 
tai tinai visi tap šneka kap aš: 
tai yra grynai lietuviškai.

Draugas: Taip, tais laikais

nelę. O kaip mokytis kalbos, 
tai jau jautiesi per senu.

Dzūkas: O, ne. Aš neasiu se
nas. Cik tu žinai, kad aš nea
siu vaikas, kad dar turėtau 
mokycis. Cik vaikai mokinasi.

Draugas: Žmogus 
kūdikiu tik pradeda 
Jis tik pabaigia tam 
tūlą mokslo laiką
mokslo jis neužbaigtų, 
šimtą metų išgyventų.

Dzūkas: Nu, kų jau 
pradėjai ciek daug šnekeci apie
mokslų. Šnekėkim apie kų kitų. 
Paporyk man, kap aš galiu su
rasti tų solistį?

• Draugas: Tai iš tikrųjų tu 
palikai “nuts” apie ją. Bet aš 
dabar neturiu laiko apie tokius 
dalykus kalbėti. Gal kitą kart.

J. Naujalis.

būdamas 
mokytis, 
nustatytą 
. Tačiau 

kad ir

tu čia

ROŽIŲ IR PETELIŠKIŲ AFGAN.

ta dalis Lietuvos, tai yra Dzū
kija, variojo tokią kalbą. Na, 
o kitos Lietuvos dalys kalbė
jo kitaip. Pavyzdžiui, žemai
čiai kalbėjo žemaitiškai, o kap
sai — kapsiškai. Ar tu žinai, 
kad tikras žemaitis negali su
sikalbėti su tikru dzuku?

Dzūkas: Tu čia ciesų šneki. 
Ba kap aš cik atvažiavau šiton 
kontren, tai dzirbau su vienu 
žemaičiu. Išciesų jis mani ne
suprato, o aš jo. Cik po trijų 
menesių mes jau pradėjom vie
nas kitų suprašei.

Draugas: Aš tau tikiu. Bet 
jeigu tu dabar parvažiuotum 
Lietuvon, tai atrastum, kad jau 
žmones kalba maždaug vieno
kiai, ypačiai jaunoji gentkartė. 
Kai Lietuva paliko nepriklau- 

tai ji įsteigė mokyklas 
kuriose mokina

Stato Naują 
Ligoninę Proto 
Ligoms Tyrinėti

O dabar daugelis valstybių < 
turi savo vadus. Vis vien, kvie
sti ne kviesti, rinkti ne rinkti, j 
bet tautos vadais vadinami. Te- 
nais, kur Baltijos juros van
dens krantus skalauna, tenais 
garbingų tautų gyvenama yra. 
Ir tos tautos kitų madą sekda
mos prasimanė pas save vadus 
įsitaisyti. Vienos tokios tautos 
vadas turėjęs tokį nelnalonų at
sitikimą. Vasaros metu pačiame 
įkaityje, kai saulutė gerokai 
kaitino, savo dvare gyvenda
mas nuėjo į ežerą pasimaudyti, j 
Džiaugės jisai gamtos malonu
mais, ludiriavo vandenyje, savo 
kūną mirkino. Staiga toliau 
nuo kranto nuplaukęs pradėjo 
skęsti. Šaukia, pagalbos prašo, 
nors laukai darbo žmonių pil
ni, bet niekas paskenduolio bal
so negirdi, visi savo darbais už
imti. Tik piemenukas netoliese 
gyvulius ganęs paskenduolio 
balsą išgirdo. Susimėtė, apsuk
raus butą ir vargais negalais 
skęstantį į krantą ištraukė.

Tuo metu vado palydovai su
bėgo. Pamatę tok; įvykį džiau
gėsi, kad viskas laimingai bai
gėsi. Dėkingumo jausmo ver
čiami kreipiasi į tą piemenuką 
vadą iš mirties kilpų išgelbėju
sį ir klausia jo ko jisai dovanų 
norėtų gauti už savo tokius di
delius nuopelnus.

Tasai piemenukas kiek tylė
jęs nedrąsiai tarė:

—Mieli ponai, norėčiau, kad 
mane palaidotumėte valstybinė
mis lėšomis!

—Bet pasakykie, dėlko jau 
tu apie mirtį kalbi, net savo 
laidotuvėmis e:-,i taip sus’rupi-i 
nęs, juk jaunas dar esi, ne taip 
greitai mirti? — klausia jo va-;

O piemenukas, tasai apsuk
rus va įkas kukščiodamas atsa
ko :

—Kaip mano tėvelis sužinos, 
ką aš išgelbėjau, tai pusėtinai j 
primuš, galiu mirti ir net pa-i 
laidoti tuomet nenorės... —V.!

21 Metu
SUKAKTUVIU

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

irŠiomis dienomis prie Polk 
Wood gatvių pradėta statyti 
nauji rūmai Illiribis universite
to proto ir nervų ligų ligoninei. 
Triobesys bus gana didelis, su 
dviejais astuonių aukštų bok
štais ir kainuos apie $1,2’50,000. 
Ligonines darbas; bus daugiau
siai tyrinėjimo pobūdžio tikslu 
surasti įvairių smegenų, nervų 
ir proto ligų priežastis.

Kaklaraiščiai
(Men’s Neckties)

Dovanų Kalėdoms

CROCHETED AFGHAN WITH CROSS STITCH 
PATTERN 1912

No. 1912 — Šis gražus afgan ne tiktai sušildys jus 
ateis žiema, bet ir pagražins jūsų kambarį.

kai

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

No. 1912

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

^Miestas ir valstija

PETER PEN

Imsidb
- IMFO—

Cioucl 
ca.S'Llo.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVES

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

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

$50.C9 Nuolaidos Mainant Radio 
cr Parlor Setą

BUDRIKO 
KRAUTUVĖJ

RASITE DABAR GERIAUSI 
PASIRINKIMĄ DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

Į Elektrikiniai Refrigcratoriai
Į po .......................... $69.00

ir aukšč.

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

ir aukšč.

Angliniai pečiai -nuo $8.50

Jos. F. Sudrik
inc.

FURNITURE MART
3409-17 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

soma, 
ir kaimuose, 
vienokios, tai yra, grynai lietu
viškos kalbos.

Dzūkas: A-a, dar aš žinau 
kodėl aš nesuprantu kap neku
riu žodžių, kap mano brolio 
sūnūs atrašo man gromatą. Tai 
jis ragi ir išmoko žemaitiškai 
rašycie.

Draugas: Aš nemanau, kad 
tavo brolėnas rašo žemaitiškai; 
jis dabar rašo grynai lietuviš
kai. Bet tu dabar turi mokytis 
lietuviškai, o tuomet galėsi 
laiškus skaityti iš Lietuvos 
laikraščius.

Dzūkas: Nu, ragi, kolei aš
tavim nebuvau susikompona- 
vis, tai aš mokėjau lietuviškai 
šnekėti. O dar aš turiu moky
cis ant senatvės.

Draugas: Juk tu man aną 
dieną sakei, kad tu nesenas; 
nesenas įsimylėti į jauną pa-

Jei norit pigiai nusipirkti 
brangius ir gražius kaklaraiš-1 
jius, pasiųskite trijų centų 
krasos ženklelį—o gausit gra-j 
žų katalogą. Kaklaraiščiai yra 
labai šaunus, šilkiniai. Jus nu-1 
sistebėsit, kai pamatysit ką 
jus už keletą centų galit nusi
pirkti. Tai bus graži dovana 
Kalėdoms.

Krasos ženklelį pasiųskite 
adresu:

HABAND COMPANY, 
Paterson, New Jersey.

ir 
ir

su

2-ra Triumfale Savaitė!
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.
. SONOTONE
66 E- Van Buren St.

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

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

VUUATT 
SMALL 
WE 

FISJD

TMB 
CLOUD, 
CASTLE

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

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12'50
GYDYMAS......................$£ A.00
LIGONINĖJE .................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje *15 00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .........“
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus I

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedeie Avė* Chicago 

Tel. Lavndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5683-5844
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AGITACIJA UŽ ICKES’O KANDIDATŪRĄ 
| MAJORUS AUGA

Majoras Kelly Nekandidatuosiąs
Netikėti dalykai vyksta Chi- ją pas Ickes’ą su pundu laiškų 

cagos demokratų eilėse. nuo įvairiausių draugijų ir klu-
1939 metų balandžio mėnesį bų reiškiančių pritarimą jo 

Chicagoj įvyks nominacijos 
kandidatų į majorus ir kitas 
miesio valdžios vietas. Svar-. 
blausia vieta yra, žinoma, ma
joro.

Retas kas tiki., kad republi- 
konai laimės, tad visų dėmelis 
yra atkreiptas į demokratus.

Dabartinis majoras Edvvard 
J. Kelly žadėjo kandidatuoti. 
Bet prieš Kelly rengėsi eiti ki
tas labai stiprus demokratas, ir 
griežtas Kelly priešas, apskri
čio prokuroras Courtney. Nie
kas nemanė, kad gali atsirasti 
dar trečias kandidatas.

Bet pereitą savaitę pas keti s 
žymesnius ir pažangius Chica
gos žmones kilo sumanymas 
kviesti į majorus dabartinį fe- 
deralės valdžios vidaus reikalų 
sekretorių ir buvusį chicagietį 
Harold Ickes. Susidarė laikinas 
komitetas ir jo nariai nusiuntė 
Ickes’ui paklausimą. Jisai pa
siūlymo nei neatmetė, nei ne
priėmė, bet pareiškė, kad jo- 
kandidatura priklausys nuo to, 
ką Roosevellas sakys ir nuo to. 
kiek paramos galės tikėtis nuo 
chicag iečių.

Sumanymo autoriai sujudo 
dirbti. Sutraukė į komiteitą visą

kandidatūrai.
Už Ickes’ą pasisakė Chicagos 

mokytojų organizacija, Ghica- 
gos Teacliers Union, įvairios li
nijos, visa eilė Chicagos ir ki
lų universitetų profesorių, lab
daringos organizacijos, ir 1. p.

Tuo pačiu laiku Chicagoj 
pradėjo plįsti gandai, kad Kel
ly nebekandidatuos, nes Roose- 
vcltas jį paskirsiąs Filipinų ko- 
misionierium. Bei dabar -taipgi 
nebežinia ar Courtney kandida
tuos, nes jisai šeštadienį nuvy
ko į Washjngtoną ir su Ickes’u 
turėjo ilgą konferenciją. Jeigu 
Courtney pasitrauktų, tai Ickes 
neturėtų jokios opozicijos. O jo 
išrinkimas majoru Chicagai bu
tų labai naudingas, nes jis yra 
švarus, teisingas žmogus ir jau 
Beniai galvoja kaip Chieago ap
valyti nuo grafto ir vagiančių 
valdininkų.

Išeikvojo $3,000 
Banko Pinigų

tei-

žmonių ir pradėjo agitacijų vi
suomeniškose organizacijose, o 
pereitos savaitės pabaigoj nu
siuntė Wasbingtonan delegaci-

MADOS

MAYWOOD. — Fcderalis 
smas suėmė 26 metų maywoo- 
dietį Walter A. Grundy, 800 
S. 2nd st., už išeikvojimą $3,- 
000 svetinių pinigų. Jisai tar
navo American National Bank 
and Trust Company trust sky
riuj. Nuo kiekvieno trustO pa
sisavindavo dalį mokesčiams 
skirtų pinigų.

Grundy aiškina, kad jam gel
bėjo sąskaitas klastuoti vienas 
Cook apskričio iždinės darbinin 
kas, kuris pažymėdavo, kad są
skaitos pilnai atmokėtos.

Mirtinai Sumušė 
Naktinį Sargą

Užvakar rytą prie Levin 
to Parts dirbtuvės, 2015 South 
State Street, buvo atrastas kū
nas 65 melų chicagiečio Mike 
Griffin. Atrodė, kad jisai buvo 
mirtinai sumuštas. Griffin tar
navo už naktinį sargą.

Au-

No. 4971—Patogus žiurstas. Galit 
gauti mažos, vidutinės ir didelės 
mieros.

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

STEPONAS VITARTAS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 3 d., 11:30 vai. ry
to, 1938 m-, sulaukęs 45 m. 
amž., gimęs Chicagoje, III.

Paliko dideliame nubudime 
2 brolius Joną ir Julijoną, 
brolienę Uršulę, seserį -Oną, 
švogerį Justiną Jankevičių ir 
jų 3 dukteris: Adelę, Julę ir 
Jenny, dėdę Juozapą liauną 
ir tetulę Elzbietą škutienę, 
gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas 3363 So. 
Lowe Avė. Laidotuvės įvyks 
Gruodžio 7 d., 9 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo, švogeriai, Bro
lienė, Dėdė, Teta ir Giminės.

Laid. Dir. J. F. Radžius, tel. 
CANAL 6174.

A
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St^ Chieago, DL

Čia {dedu 15 centų Ir protai
atsiųsti man pavyzd} No
Mieroi ...............  per kratiny

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) i

80,Archer Avenne

S:®:

OXON HILL, MD. — Mary Brown, kurią buvo pa
grobę du vyrai. Pagaliau visa sumušta ir sudraskyta 
ji grįžo namo.

’ ledų dovaną, tai tikra! turės 
gražų daiktą atminimui. Tėvas 
Zajau&kas gali didžiuotis sū
naus gabumais ir .aš giriu jau
ną Zajauską, kad Imo&us va
karus naudoja gražiam tikslui. 
Tai dailės darbas.

Laidotuves
šiomis dienomis buvo palai

dota M. Saribikieniė. Laidotuvė
mis niaįMiiosi sesuo ir švogeris 
Talžiunai. Velioiaė buvo išsisky
rus sn vynu. Priklausė prie 
Draugystės Liestu vos Seserų, tad 
jj iir suieiltė velionei patarnavi
mą, kaipo savo narei.

Neseniai Draugystė Lietuvos 
Kareivių palaido jo du savo 
diiaųgus, Aleksą Kažaltauską ir 
Joną Ūsą. Vieną. — Kazimieri- 
litėse, ikitą — Tautiškose kapi 
mėse.

CLASSIFIED ADS.~j
HELP VVANTED—FEMALE

AR ŽINAI tokią biznierką ar šei
mininkę, kuri norėtų paimti Nu- 
Bone Corsetry kaipo profesiją? 
Proga pasidaryti pelno nuo $15— 
$30 savaitėj. Puiki proga iškilti. 
Rašyti ar šaukti Mrs. M. S. Bis- 
choff, 36 So. State St. kamb. 1006, 
Randolph 5239.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

FOR RENT—IN GENERAL
Rendai—Bendrai

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

BUSINESS CHANUES 
Pardavimui Bizniai

Ar Galima Vakara 
Linksmai Praleisti 
Už 1.00?
Galima. Ir dar vienas centas 

atlieka!
Andai, vienas mano draugas 

nusiskundė savo ekonominiais 
keblumais. Girdi, jie eitų daž
niau į lietuviškus parengimus, 
jei jam mažiau kainuotų. Taip 
pat ir gerą laiką turėtų. Jam 
paaiškinau, kad busiančiam Bi
rutės choro parengime, kuris 
bus sekmadienį, gruodžio 11 d. 
Sokolų salėje, 2345 So. Kedzie 
Avė. Jis galC*buti tikras, kad 
daugiau nekainuos kaip vienas 
doleris. Vadinasi išeina taip: į- 
ėjimas į salę 75c., galvekarių 
kelionė į salę ir namo — 14c.

so tik 99c. Tai jau ekonomiška!
Vakarą bus galima praleisti 

labai linksmai, nes veikalas, ku
rį Birutės choras vaidins, yra 
3 veiksmų komiška opera “Pe- 
rikola”. Veikalas yra ant tiek 
intriguojantis, kad kartais šir
dis gali plyšti iš gailesio dėl 
nelaimingų įsimylėjėlių likimo, 
o kariais gali plaučiai plėšti 
krutinę nuo skanaus juoko kai 
vieni nori pasirodyti gudresni 
už kitus ir paskiau patys save 
apgauna. Veikalas labai muzi
kalus ir muzika graži ir žavė- 
janli.
Turėjo Pasisekimą Lietuvoje
Veikalas “Perikola” išverstas 

į lietuvių kalbą Lietuvoje ir 
Lietuvos valstybiniuose teatruo
se ilgai vaidinamas su geriau
siu pasisekimu. Tarp Amerikos

Cicero Lietuviu 
gyvenimo

vaidintas pereitą pavasarį to 
paties Birutės choro. Pasiseki
mas buvo toks geras, kad pu
blikos buvo labai pageidauja
ma veikalą atkartoti. O juo la
biau, kad pasitaikė labai šilta 
diena ir daugelį žmonių pirmo
ji pavasario šilima išviliojo į 
laukus ir pavėlavo programai. 
Tuo budu nemačiusieji turės 
progos šį veikalą ir vėl pamaty
ti, o matę visi sakėsi, kad yra 
labai verias ir antru kartu pa
matyti.

G. Giedraitienė Režisuoja
*

Operetės chorą mokina ir di
riguoja laisvas muzikas p. Jo
nas Byanskas, o operetę “Peri- 
kolą” režisuoja p-ia Genovaitė 
Giedraitienė, kuri yra ne tik 
pirmaeilė dainininkė ir artistė, 
bet atsidėjusi studijuoja ir ope-: 
rečių režisūrą. Vadinasi, jeigu 
veikalas buvo suvaidintas su 
geru pasisekimu pereitą pavasa
rį, tai apie dabartimi j p su vai-

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

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

CALumet 5269.

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

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

"No vena”
Pereitą penktadienį čia buvo 

daug sujudimo. Šv. Antano baž
nyčioj prasidėjo nepaprastos 
pamaldos “Novena”. Tai pa
mėgdžiojimas kitų tautų. Maty
sim kaip musų kunigėliams tas 
seksis.

CICERO EXTRA BARGENAS
ANT PARDAVIMO BUČERNĖ 

IR GROSERNĖ. Gefiausis kampas, 
Ciceroj. Biznis išdirbtas per dau-' 
gelį metų. Kas nori sau bosu būti, Į AUTOS—TRUCKS FOR SALfc< 
štai proga už mažą pinigą- Gali įsi- i Automobiliai ir Trokai Pardavimui 
gyti pelningą biznį. Pirtnas pasiu- "TTTTTZTT' 
lymas nebus atmestas. Savininkas PARDAVIMUI PIGIAI Plymouth 
sutinka mainyti ant namo Ciceros automobilis 1938, 4^durų su tron- 
apylinkėje.

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

TAVERNAS, 2 flatis, plytinis

ku, šildytuvu ir defrosteriu.
CENTRAL AUTO SALES, 

3207-9 So. Halsted St.
Carl Wainora—Phone Victory 1717

R. R. Nauja Valdyba
Pereitą penktadienį Liuosy- 

bes salėj įvyko skaitlingas prieš 
metinis Raudonos Rožės Kliu- 
bo susirinkimas. Buvo renka
ma nauja valdyba ir padaryta 
keletas svarbių tarimų. Kitą

•Pasveiko p. Butkienė — Nedar
bas

CICERO — Feliksas jBūfllkus, 
1341 South 49th avenue,' yra 
senas vietos gyventojas ir gana 
plačiai žinomas. Kadaise buvo 
turtingas žiųpgus. Čia gyvena 
nuo jaunų dięnų ir nemano ki
tur keltis. Turi darbą ir porą 
namukų, tad, (šiaip-taip verčiasi, 
liūtų “pusė hčdos” jeigu ne li
gos. Ilgą laij^ą 4r gana sunkiai 
sirgo jo žmona. Daktaras pas
kui daktarą, uviena ir kita ligo
ninė. Ir visur reikia apmokėti.

Bet šiandieii F. Butkus sako, 
“Nesigailiu vargo nei tų išmo
kėjimų, nes; ž|ĄQiia atgavo svei- I,,- i 95

Mirtys. Etc.

“Aš Dar 
Sugrįšiu”

kladariai

Tai tikra liesa. Be sveikatos 
įtiekus nemalonu.

P-a Butkienė yrą ramaus bu
do moteriškė. Jai susirgus, visi 
gailėjosi, n geri kaimynai daug 
kalbėjo, ypatingai p. B. Jie ver
ti pagarbos už atjautimą. Bet 
gaila, kad tokių žmonių mažai 
yra. Dažniausiai moterys suei
na ir plepa viena apie kitą. Gai
la, kad kartais taip yra.

Blogi ar geri laikai?
Vksi nusiskundžia blogais 

laikais. Darbų mažai, o viskas 
brangu, ypatingai maistas. O 
ar žinot ką sako P. Putrimas, 
1436 South 49lh C t., maisto 
krautuvės savininkas:

“Tiesa, laikai ncpergeriaiusi, 
bet aš šiemet savo krautuvėj 
Padėkos dieną! pardaviau dau
giau ipaukštiejąos negu kiltais 
metais.”

Aš tam ;tiki,u, nes p. Putri
mas pilnai atsako savo amalui. 
Jo krautuvėj viskas “up-to- 
date”. Jisai dažnai kitus biznie- 
ilus ir žmones paremia.

Ruošias Kalėdoms
Jaunasis F. Zajauskas nejuo

kais rengiasi Kalėdoms. Savo 
rankomis padai'č Betlejaus 
“miestą”. Viskas gražiai ap
šviesta eteklra. Kas gaus tą Ka-.

r,*.1........... ■ ■.;„■■■ 1■

dmimą jau kalbeli neregia. 
Bus viskas kaip iš pypkės ! Vai
dinimas prasidės 4<30 vai., po 
pietų* Po vaklinimo buo šokiai 
gerai orkestrai grojant iki vė
lumos. Taip pat pasivaišmmio 
biis irgi apsčiai. Birutįečiai gvra 
pasiryžę savo svečius ne lik 
gražiai palinksminti, bet gerai 
Jr pavaišinti. Taigi nepatingėki
me ir visi liasiniatysime Biru
tės pramogoje, gruodžio 11 d. 
Visi bukimą! — JPT.

karštu vandeniu šildomas— geras ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
eaga 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 — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 

’ sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. Norlh Avė.
prie California.

biznis, 16 metų išdirbtas pardavi
mui ar mainui. 739 E. 92nd Place.

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

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

Penki nežinomi pil 
apiplėšė alinę prie 
Highway ir Cicero gatvės. Jie 
susirinko nuo savininko, patar
nautojos ir klientų apie $25 pi
nigais ir šiek-tiek kitokių daik
tų. Išeidami per duris, piktada
riai mandagiai atsisveikino, o 
vienas linksniai perspėjo savi
ninką,

“Aš dar sugrįšiu netrukus.”

Maury Maverick 
Chicagoj

Ateinantį ketvirtadieni Chica
goj kalbės Maury Maverick, 
kongresmonas iš Texas valstijos 
ir garsus nauja-dalybininkas, 
kuris pasižymėjo savo pažan
gumu AVashingtone. Jisai kai-

miteto prakalbose, 188 West 
Randolph Street (pradžia 8 v. 
v.) apie Chicagos valdžią ir 
suomeninį gyvenimą.

“Rusą Princese” 
Pagimdė Sūnų

vi-

Pereitos savaitės pabaigoj 
Chicagoj gimė pirmas “karališ
ko kraujo” kūdikis. Jo molina 
buvo “princesė” Rostilav, žmo
na karališkos Rusijos šeimos 
nario Alexandro sunaus. Kudi-

Sunkiai Sužeidė
Siuvėją

jauniNORTHSIDE — Du 
piktadariai, sunkiai sužeidė 63 
metų siuvėją A. Nowi-nsoną, 
3184^2 Mihvaukee avenue. Jie 
bandė siuvėjo krautuvę apiplėš
ti. Nowinsonas buvo pašautas, 
kai atsisakė jaunuoliams 
duoti.

Užsidarė Ūkio
Paroda

pasiJ

Pereitą savaitę užsidarė 39-ta 
metinė tarptautinė ūkio paroda, 
kuri buvo surengta Tarptauti
niam Amfiteatre. Paroda tęsės 
visą savaitę laiko. Ją aplankė 
suvirš pusė miliono žmonių.

Lietuva turėjo atsiuntus pa- 
rodon kviečių pavyzdžių, 
jokių premijų nelaimėjo.

bet

PARDAVIMUI TAVERNAS su 4 
kambariais, rendos $35.00. Kampi
nis namas. 2301 W. 21st St.

TAVERNAS, pareinamas kampas, 
išdirbtas biznis su įrengta virtuve, 
labai nebrangiai.

6302 So. Kedzie Avė.

REAIi ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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., Chieago.

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

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

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

BARGENAS — Kampinis 2-flatis 
plytinis —6—6, karštu vandeniu 
šildomas, modernas. Refrigeracija, 
gasiniai pečiai, 2 karų garažas- 
5701 S. Sacramento, 2-ras aukštas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

“Nesudužęs”
Apiplėšimas

Pi-

Chicagiečiui Charles Reuter, 
7245 Prairic avenue, vakare ei
nant namo iš garažo prišoko 
prie jo du jaunuoliai ir atkišo 
revolverius. Reuter nenusigan
do. Rankose turėjo kiaušinių 
maišą. Juos tuojau numetė ant 
žemes, numetė ir akinius ir pa
leido kumščius į darbą. Jaunuo
liai šovė, bet nepataikė, ir 
bėgo.

Nei akiniai nei kiaušiniai, 
mesti ant žemės, nesudužo,
siėmęs maišą ir užsidėjęs aki
nius, Reuter, parėjo namo lyg 
niekas nieko. » •

. .....,,, .......

pa-

nu-
Pa-

GERB. Naujienų skaityto* 
fot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kartot 
skelbiasi Naujienose.

musų nau-

IVATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
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.

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

.$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75 
$5.00

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

PIRKIT DABAR 1 — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS. 
•
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Ui pakartojimus 
duodamo gerą nuolaidą.
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DU DIDŽIULIAI MASINIAI MITINGAI PRO
TESTUI PRIEŠ NACIŲ TERORU
Vienas Įvyko Vakar, Kitas Įvyks 

Trečiadieni Orchestra Salėj
Chicagos pasipiktinimas Vo

kietijos nacių žiaurumu ir žy- Šiandien Naujos
dij ir kitų tikybų žmonių per- p. • 0. 111
sekiojimu vakar buvo pareikš- DerVUOS SnCrdyKlU 
tas didžiuliam masiniam mi- *

i MirciKct inge, kurį Chicagos žydų or
ganizacijos sušaukė Ashland 
Boulevard Auditorijoj.

Salė buvo pilnutėlė žmonių. 
Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
Donald O’Toole, nevvyorkietis, 
kuris darbuojasi teikimu pa
galbos žydams, norintiems iš
važiuoti iš Vokietijos.

Taipgi kalbėjo garsus kon- 
gresmonas iš New Yorko Sa- 
muel Dickstein, prof. Anton 
J. Carlson iš Chicagos Univer
siteto ir Herma n Jacohs. Chi
cagos Jevvish Peoples Commit- 
tee sekretorius.

Mitingas priėmė eilę protes
to rezoliucijų ir surinko dido
kų sumų aukų persekiojamų 
žydų gelbėjimui.
žymus Chicagiečiai Rengimo 

Komitete

Streikuojantiems Darbininkams 
Duos Pašalpų

šiandien tarp C.I.O. unijos, 
kuri paskelbė streikų skerdyk
lose, ir skerdyklų bendrovės, 
apsinaujins derybos. Streikas 
tęsiasi jau dvi savaitės laiko, 
bet Unjon Stock 
Transit Company 
tinka su unijos 
Darbininkai nori 
tarties, minimum

Yards and 
vis dar nesu- 
rcikalavimais. 
raštiškos su-

t ACME-NAUJIENŲ Foto!

WHITEWATER, WIS.—Ruth Humph- 
rey, kuri 4-H klubų kongrese Chicagoje 
laimėjo prizų.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
EAST POULTNEY, VT. — Sadie Reed, 

kuri 4-H klubų kongrese Chicagoje lai
mėjo prezervavimo kontestų.

NELAIMINGA BURNSIDIEČIŲ LIETUVIU 
MAČIUKEVIČIŲ ŠEIMYNA

Šiandien Tautiškose Kapinėse^ Laidojamas 
Automobilio Užmuštas J. Mačiukevičius

atostogų ir 40 valandų savaitės.
Šiandien Chicagos šelpimo 

administracija žada parūpinti 
pašalpų darbininkams, kurie 
streikuoja ir nebeturi iš ko gy
venti.

$5,000 Atlyginimo 
Už Suradimą

Kokius 1939 Mėty 
Automobilius 

| Chicagiečiai Perka

BURNSIDE.— šiandien Juo
zas Mačiukevičius iškilmingai 
laidojamas Lietuvių Tautiško
se kapinėse. Iš namų išlydint, 
apie antrų vai., ir kapinėse 
kalbės Vincas B. Ambrose, 
Martynas Bacevičius ir P. Šal- 
timieras. Dainuos Stasys Rim
kus, Algirdas Brazis ir kiti 
solistai.

Pereitų antradienį automo
bilio nelaimėj Juozas Mačiu
kevičius buvo sunkiai sužeis
tas ir už kelių valandų pasimi
rė St. Margaret ligoninėje, 
Hammonde. Jis paliko žmonų 
Marę ir dukterį Marę, kurios 
labai skaudų momentų šiuo 
laiku pergyvena. Jos rengiasi 
labai iškilmingai palaidoti sa
vo mylimų vyrų ir tėvų. Kaip 
motina, taip ir duktė yra labai 
susirūpinusios nelaimėmis, ku
rios, taip sakant, užpuolė Ma-

štyn ir paleidžia šūvį į Petrų, 
kuris krinta ant žemės negy
vas.

1930 metais Marę Maciirke- 
vičienę ir jos seserį Onų Orin- 
tienę, Real Estate biznieriaus 
Fabijonas išveža į Wisconsino 
valstijų ūkių pardavimui pa-

automobilio nelaimė. Auto
mobilis apsiverčia ir Marei 
Maciukevičienei kairiųjų ran
kų, per riešų, nukerta.

Pereito antradienio vakare 
įvyksta automobilių nelaimė, 
kurioje žūna Juozas 'Mačiuke
vičius, jos vyras. Ar gali jaus-

Marė Maciukevičienė?
Maciukevičienės Sesuo

dar ne viskas, štai, dar 
nelaimė M.„ Maciukevi-

Spalio

Nauji Kanalizacijos
Tuneliai Southsidei

tikybinio!
Jaroslav | 

superinten- 
Louis Manu, 

teisėjas John

Antras masinis mitingas 
įvyks šį trečiadieni, Chicagos 
Orchestra Hali salėje, prie 
Adams ir Michigan avenue. 
Mitingų šaukia Chicago Coin- 
mitte Against Nazi Outrages, 
kurį sudaro žymiausi Chica
gos žmonės,* kaip Charlotte 
Carr, Hull Hotise viršininkė, 
Simon A. Baldus, 
žurnalo redaktorius 
Zmrhal, mokyklų 
(tentas, Rabinas 
Grace Abbott,
Gutknecht, • Dr. Lapp, poetas 
Carl Lanburg ir daugelis kitų.

Mitingas prasidės 8 valandų 
vakare.

Svarbiausiu kalbėtoju busiųs 
Chicagos Universiteto profeso
rius Paul Douglas. Taipgi kal
bės keli žmonės i 
tikybinių grupių Chicagoj: 
nuo katalikų—Mr. Baldus, nuo 
“kuakerių”—Dr. Douglas; ku
nigas Hume nuo kongregacio- 
nistų, Dr. Mann—nuo žydų, 
ir t. t.

Darbas Bus Pradėtas Sausio 
Mėnesį

Chicagos Southside netolimo
je ateityje susilauks naujos ka
nalizacijos tunelių sistemos, ku- 

!ri apims apie 11 mylių 
. tinių plotų ir bus apie 
lių ilgumo.

Kasimo ir vamzdžių 
darbas bus pradėtas apie sau
sio mėnesio pradžių ir bus fi
nansuojamas W.P.A. pinigais. 
WPA turi paskyrusi tam tiks
lui $11,500,000. *

I

Kanalizocijos sistema aptar-

kvadra• 
25 m y-

dėjimo

Ieško Bridgeportiečio James 
Dungan Mirties Kaltininko
Prieš kurį laikų Bridgeporte, 

netoli 31-mos ir Lowe avenue, 
buvo nužudytas bridgeportietis 
James Dungan, Painter unijos, 
lokalo 191, biznio agentas.

Nei žmogžudžiai, nei nužudy
mo priežastys nėra nežinomi, 
bet maliorių unijos yra pasiry- 
žusios kaltininkų surasti.

Maliorių unijų taryba, prie 
kurios priklauso visos Painters 
unijos Chicagoj, skiria $5,003

tadarį suras ar suteiks žinių, 
kuriomis pasiremiant bus gali
ma padaryti areštas ir įrodyti

f

I ACML.-NAUJ1LN Ų

Porto Rico naujai išrink
toji “karalaitėj Ji yra Myr- 
telina Besosa tš San Juan.

nil?. . Vair1.^!naus sekamas apylinkes: Grės
liam, Brainard, Fernwood, 
North Beverly, Beverly Hills ir 
Morgan Park, arba plotų nuo 
87-tos iki Calumet Kanalo ir 
nuo Wallace gatvės iki West- 
ern avenue.

patal-Skyline Athletic Club 
pose, 188 West Randolph Street, 
vyksta kačių paroda. “DaJvvau- 
ja” apie 200 įvairių veislių ka
čių: angora, “mauks”, Siamo, 
Rusijos, Abisinijos, Australijos, 
etc.

Pasitraukia Harper
Mokyklos 
Viršininkas

•°\

-o M

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo -

Mokyklų Lanko Daug Lietuvių
Iš Harper High School mo

kyklos principalo vietos pasi
trauks šių savaitę Arthur G. 
Dearvcr, mokinių labai mėgia
mas švietėjas. Jie vadina jį 
“Karalių Arthuru”.

Ateinantį trečiadienį moki
niai išleis specialę laikraščio 
laidų, pašvęstų Dėaver’iui, o 
mokytojai gruodžio 12 d., ren
gia pagerbimo bankietų. Dea- 
ver ėjo principalo pareigas nuo 
1933 metų.

Harper high school mokykloj 
yra nemažai lietuvių.

Pinigus sukėlė lokalas 191 ir 
dar 14 kitų lokalų, kurie pri
klauso prie tarybos, ir atsto
vauja apie 14,000 narių.

Tarybos advokatas, VVilliam 
Rodriguez paskelbė žinių apie 
atlyginimų, paaiškindamas, kad 
jis yra skiriamas tam, kad su
rasti unijų vadų žudikus ir 
tiems žudymams padaryti galų. 
Paprastai, sako advokatas Ro
driguos, nei policija, nei proku
ratūra nekreipia daug domės, 
jeigu unijų žmogus yra nužu
domas, bet šį kartų kaltininkas 
turi būti atrastas.

Paskelbė Boikotą 
Nazių Prekėms

Chicagos Darbo Federacija 
pereitos savaitės pabaigoj pa
skelbė boikotų prekėms iš Vo
kietijos. Federacija ragina vi
sas unijas ir jų narius nepirkti 
Vokietijoj gamintų prekių, nes- 
nacių valdžia ne vien persekio
ja tam tikrų įsitikinimų žmo
nes, bet išnaikino visas unijas 
ir darbininkus suvaržė kaip ka
linius.

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
OXON HILL, MD. —Mary 

Brown, 18 metų mokinė, 
kuri buvo prievarta į sunk
vežimį įmesta ir kažkur nu
vežta.

KORTELES 20 Dienų 
Iki Kalėdų

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Atgaus Sweitzerio 
Išeikvotus Pinigus

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.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Tik 20 dienų beliko iki Kalė- 
dy.

Tuojau, nieko nelaukdami 
siųskit Lietuvon Kalėdinius ry
šulius ir pinigus. Sveikinimus 
reikia išsiųsti nevėliau gruodžio 
8 d., kitaip negaus prieš Kalė
das.

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

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite 
tuojau dovanas Lietuvon ir pir
kite Kalėdines dovanas lietuviš
kose krautuvėse.

Cook apskričio kliarko rašti
nė pereitos savaitės pabaigoje 
paskelbė, kad visi žmonės, ku
rių pinigus buvęs klerkas Ro- 
bert M. Sweitzer išeikvojo, at
gaus apie 80% to kas jiems pri
klauso. Sweitzer, būdamas iždi
ninku ir klerku pasisavino apie 
$590,000. Dalis tų pinigų pri
klausė apskričiui, o $41,000 į- 
vairiems chicagiečiams už per
mokėtus mokesčius, teismo at
lyginimus, etc. )

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos.

LONDONAS
t AUMK-MAUJIENŲ Koloj 

Jugosla
vijos regentus * oh 

žmona, kurie atvyko į j

gliją. • ' '

Remkite tuds, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Chevrolet — Pirmoj Vietoj, 
Plymouth ir Buick — 

Antroj ir Trečioj

Valdžios surinktos skaitlinės 
parodo, kad per lapkričio mė
nesį Chicagoj ir apskrityj chi
cagiečiai ir Cook apskričio gy
ventojai nusipirko 5,413 nau
jus automobilius, o spalio mė
nesį, kuomet naujieji automo
biliai liktai pradėjo pasirodyti 
rinkoj — 3,475.

Iš valdžios surinktų skaitli
nių taipgi pasirodo, kad popu- 
liariškiausias automobilis yra 
Chevrolet. Antroj vietoj yra 
Plymouth, trečioj — Buick, o 
ketvirtoj — Ford. Buick yra 
skaitomas prie brangesniųjų, 
“vidutines” kainos, automobi
lių.

Žemiau paduota lentelė paro
do kiek ir kokių automobilių 
Cook apskričio gyventojai iš
pirko per lapkričio mėnesį:

Chevrolet
Plymouth
Buick
Ford ......
Dodge
Pontiac ...
Packard
Oldsmobile
Studebaker
Chrysler
De Soto ...
La Sale ...
Hudson
Cadillac
Lincoln

Mercury
Nash-Lafayette
Willys ...........
Graham .....
Hupmobile ....

Nelaimės, kurios ir pašalietį 
supurto.

Marv Maciukevičienė yra I 
dar pusamžė moteriškė, o jau 
pergyveno kelias skaudžias 
nelaimes, kurios net pašalietį 
žmogų supurto, štai, 1919 m. 
Mačiukevičių sūnūs Petras, 9 
metų amžiaus atsilanko pas 
pas kainyno vaikų Jurgį Vara- 
nių, revolveriu žaisdamas, lie
pė Petrui pakelti rankas auk-

SPORTAS

Du Čempijioinai

šiandien vakare White City 
arenoje risis Ruffy Silverstein, 
Illinois valstijos čempijonas, 
su Abe Rothberg, Ncw Yorko 
valstijos čempijonu. Numato
ma, kad tos ristynės bus 
bai įdomios.

la-

Zephyr

Iš viso

Automobilių 
Nelaimes

1,124
901
687
457
335
330
298
293
186
108
107
97
63
73
37
34
37
13

RJsis Antrą Kartą

Bruno Black ir Friedrich 
Von Schacht šį trečiadienį, 
gruodžio 7 d., Rainbo Fronton 
arenoje susirems antru kartu. 
Jie ritosi pereitų savaitę, bet 
išėjo lygiomis.

Garsinkitės “N-nose”

Tai 
viena 
čienei. Spalio 29 d., Ona 
Orintienė, M. Maciukevičienės 
sesuo, gyvenanti ant ūkio In
dianos valstijoj, važiavo pas 
M. Mačiukevičius į svečius. 
Prie 103 gat. ir Stony Island 
Orinto automobilius atsimušė 
į trokų, kuris pirma jų važia
vo ir staigiai sustojo. P-ai 
Or^ntienei nulaužė kairiųjų 
kojų aukščiau kelio. Šiuo lai
ku p. Orintienė randasi Burn- 
sidės ligoninėj ir yra kritiš
koj padėtyje. Kovoja su mir
timi. Tai trumpa santrauka ne
laimių, kurias pergyveno vie
na šeimyna bėgyje kelių metų.

Pp. Marė ir Juozas Maciuke- 
vičiai, kaipo biznieriai, mokė
jo vesti biznį labai gerai, nes 
jie savo sųžiniškumu ir drau
giškumu įsigijo daug pasitikė
jimo ne viena pas lietuvius, 
bet ir svetimtaučius. Dabar, 
nelaimei ‘ištikus, žmonės rodo 
didelį atjautimų ir pagarbį, 
nes dideli būriai lankosi šer
menyse atiduoti jam pagarbų 
ir jo šeimynai išreikšti užuo
jautų. Kam laikas ir sųlygos 
pavelija, prašomi dalyvauti 
laidotuvėse.

Juozas Mačiukevičius buvo 
senas Burnsidės biznierius. Iš
gyveno Burnsidėj, adresu 
1036 East 93rd Street, apie 30 
metų laiko. Veikė organizaci
jose, daug pagelbėdavo vietos 
lietuviams įvairiuose 
luose ir išvystė savo 
gana didelę įstaigų.

Laidotuves tvarko J. 
deikis.

reika-

F. Eu-

5,187

©Prie Goethe ir La Šalie gat
vių automoIUlis užmušė 46 me
tų chicagietį John Guitmeyer, 
1219 North Clark Street. Prie 
automobilio vairo buvo Hel- 
rnuth J. Harsman, 3535 Shef- 
field avenue.
• Kitose nelaimėse žuvo: 51 
metų cicerietis Joseph Roubik, 
nuo 2708 63rd Court; Martin 
Kelly, 58, nuo 1619 Warren 
avenue, Chicago, ir Walter Hib- 
beler, 2855 Argyle Street, taip
gi chicagietis.

t * ’ f

• “Hit-and-Run” automobilis
tas prie Wellington ir Wolcott 
gatvių sunkiai sužeidė 4 metų

—A. Narbutas.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

dovana jie džiaugsis ne vienų dienų, bet šešias die- 
na^ į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

berniukų Richard Schwarzhope,Į 
’ 1929 Wellington avenue. Jisai

ėjo namo iš krautuvės su duo- 
j nos kepalu. ’

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

IŠPILDYK1T ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

VARDAS

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




