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Francuzija Gins Savo Teritorijąr

FRANCUZIJA NEDUOS SAVO 
TERITORIJOS ITALAMS

Įspėjimas taikomas ir Vokietijai
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

5. — Premjeras Daladier pir
madienį kategoriškai pareiškė, 
kad Francuzija neketina išsiža
dėti jokios savo teritorijos da
lies. Taip Daladier asmeniškai 
atsakė į italų reikalavimą ati
duoti jiems Korsiką ir Tuni- 
siją.

Gyventojams, kurie Tunise 
ir Korsikoje sekmadienį triukš
mingai demonstravo prieš ita
lų reikalavimus, Daladier pata
rė nusiraminti. Tuoj po Nau
jų metų jis pažadėjo atlanky
ti taip Tunisą, kaip Korsiką.

Pasakymas, kad Francuzija 
neketina išsižadėti jokių savo 
teritorijų, skaitomas dvigubai1

reikšmingu. Dalykas toks, kad 
antradienį Paryžiun atvyksta 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris von Ribbentrop. Čia 
jis ir Francuzijos vyriausybė 
pasirašys paktą, jogei viena ša
lis neketina kariauti prieš ki
tą. Tačiau taip francuzai, kaip 
ir vokiečiai sutinka, kad šis 

'paktas bus pirmas žinksnis to
lesnėms francuzų-vokiečių de
ryboms. Taigi Daladiero pareiš
kimas, kad Francuzija neketi
na atiduoti jokios savo terito
rijos dalies, skaitomas įspėji
mu ne tik italams, bet ir vo
kiečiams — kad ir vokiečiai 
nesitikėtų francuzų teritori
jos.

PRIIMTAS AUKŠTOSIOS KA
RO MOKYKLOS ĮSTATYMAS.

DĖL SANTYKIŲ SU VATI
KANU IR LENKIJA.

f ACME-NaUJTKNŲ Foto)
ISADOR LUBIN (po' kairei), darbo statistikos ko- 

misijonierius, sako, jog dėl depresijos Amerikos žmonės 
prarado 132 bilijonus dolerių pajamų.
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Iš Lietuvos
MINISTRAS PIRMININKAS

PREZ. ROOSEVELTAS REMIA 
DEMOKRATIJĄ

CHAPEL HILL, N. C., gr. 
5. — North Carolina universi
tete prez. Rooseveltas pirma
dienį pasakė kalbą.

Pasauly gali būti žmonių, pa
reiškė jis, kurie mano, kad re- 
gimentuoti gyventojai, kurių

KAUNAS, gruodžio 1 d. — 
Ministras pirmininkas kun. Mi
ronas, atsakydamas Seimo Pre- 
zidijumo paklausiman, pabrėžė,
kad krašto ekonominė padėtis kiekvieną mintį ir akciją diri- 
žymiai pagerėjusi, kad arti
miausiu laiku laukiama santy
kių išlyginimo su Vatikanu ir 
tolimesnių santykių tvarkymo
si su Lenkija.

KAUNAS, gruodžio 2 d.— 
Šiomis dienomis Seimas priėmė 
aukštosios karo mokyklos įsta
tymą.

Teismas pakeitė Dauguma reikalauja LENKAI LEISIĄ VEIKTI LIE-

Kvėkeriai prašys 
Hitlerį paliauti 
persekiojimus

Hitleris gavo didelę 
daugumą balsų Zu- 

detų žemėje

NLRB sprendimą išlaisvinti Mooney tuvių mokslo draugijai
 ' . ■ A VILNIUJE.

NEW YORK, N. Y., gr. 5. 
American Institute of 
Opinion paskutiniuoju

guoja vienas žmogus, gali su
rasti gyvenimo užtikrinimą. 
Tačiau jo, prez. Roosevelto, gi
liausias įsitikinimas yra, kad 
Amerikos gyventojams gerovę
ir užtikrinimą geriausia gali mas turėti tolerancijos ir įgy- 
suteikti demokratinė santvar- ti nacionali taškaregį vietoj 
ka.

Toliau kalbėdamas preziden
tas aiškino, kad mes gyvena
me pasauly, kurs nuolat kei
čiasi. Ir kadangi musų gyveni
mas vis greičiau keičiasi, tai 
mes nebegalime laukti busimų 
dešimtmečių evoliucijos, o tu
rime kįlančias problemas rišti 
tuojau.

Prez. Rooseveltas atsišauki 
į jaunąją gentkartę, patarda-

sekcijinio.

Remia prez. Roose 
velto kandidatūrą 
trečiam terminui

Reikalauja Fisher 
Body Įmonės strei

ką likviduoti

PHILADELPHIA, Pa., gr. 5. 
— Amerikos kvėkeriai (quak- 
ers) yra išgarsinti kaip taiką 
mylį žmonės. Pereitą penkta
dienį trys .Pennsylvania valsti
jos žlymųs kvėkeriai laivii 
Queen Mary išplaukė į Euro
pą. Jie stengsis pasimatyti su 
aukštais Vokietijos nacių va
dais ir su pačiu Hitleriu, jei 
bus galima. Prašys nacius pa
liauti persekiojus žydus ir ki
tokias Vokietijoj ir Austrijoj 
persekiojamas gyventojų gru
pes.

Vyksta pas nacius Dr. Rufus 
M. Jonės, kolegijos profesorius; 
D. Robert Yarnall, Philadelphia 
fabrikantas, ir George A. Wal- 
ton, mokyklos vedėjas New- 
tone, Pa.

Fašistai pašovė Ru
munijos pulkininkų

BUCHAREST, Rumunija, gr. 
5. — Du jaunuoliai, Rumuni
jos fašistai, pirmadienį pašovė 
ir lengvai sužeidė pulkininką 
Cristescu, karo teismo pirmi
ninką Cernauti apygardoje. 
Cristescu neseniai pasiuntė į 
kalėjimą 72 studentus, fašistų 
organizacijos narius. Vienas 
pašovusių Cristescu jaunuolių 
pabėgo, kitas suimtas.

REICHENBERG, Vokietija, 
gr. 5. — Atimtoj iš čekų Zu- 
detų žemėje sekmadienį įvyko 
Rinkimai 30 atstovų į Reich
stagą. Balotuose buvo klausD 
mas: “Ar jus pripažįstate mu
sų vadą, Adolfą Hitlerį, Zude- 
tų žemės išlaisvintoją?” Balo
tų su pažymėjimu “taip” pa
duota 2,152,256; su pažymėji
mu “ne” balotų paduota 26,- 
497.

— The

kai dėl Thomas

Vokietijoj trūksta 
mokytojų

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
5. — Vien rytų Prūsijoj 10,- 
000 amatų mokyklų mokinių 
negauna tinkamų pamokų, nes 
trūksta mokytojų. Mokytojų 
trukumas Vokietijoje jaučiamas 
vis skaudžiau.

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

Lojalistai ruošiasi 
trečiai žiemai

BARCELONA, Ispanija, gr. 
5. — Ispanijos respublikos val
džia ruošiasi trečiai civilio ka
ro žiemai. Karo pozicijos eina 
Ruožais, koki jie buvo pereitą 
ankstyvą vasarą. Lojalistai 
betgi laukia naujo sukilėlių 
ofensyvo.

Iš viso manoma, kad ši žie
ma nė ofensyvų, nė mūšių ne
sulaikys.

Lojalistų apskaičiavimu su
kilėliai turi savo eilėse apie 
90,000 italų karių, jų tarpe 
60,000 pėstininkų. Antra ver
tus, visi svetimšaliai kariavu
sieji lojalistų eilėse, kurių bu
vo apie 10,000, ištraukti iš fron
tų. Taigi ateinančią žiemą lo
jalistai kariaus vieni, be sve
timšalių legionierių pagalbos.

WASHINGTON, D. C., gr. 
5. — Prieš kurį laiką Nacio- 
nalė Darbo Santykių Taryba Public 
išnešė sprendimą, kurs panai- laiku visoj šaly padarė atsi- 
kino Amerikos Darbo Federa- klausimus
ei jos ir Consolidated Edison Mooney. Atsiklausimo daviniai 
Company kontraktą, nes Fcde- .rodo, kad du trečdaliai šalies 
racija iiebeatstovayo daugumos gyventojų, pritaria reikalavimui 
kompanijos samdomų darbinin-paleisti : Moifcfiey iš kalėjimo, 
kų. Darbininkai perėjo į CIO. j Mooney sėdi kalėjime /jau 22

Pirnhadienį Vyriausias teis
mas paneigė Darbo Tarybos 
sprendimą. Tačiau teismas pri
pažino, kad sakytoj kompani
joj nebegalima Amerikos Dar- 
jo Federaciją skaityti kaipo 
vienintelę ,darbininkų reprezen-: 
tuotoją. Teisėjai Black ir Reed; 
palaikėh Darbo Tarybos spren
dimą. '

metus.

KAUNAS, gruodžio 2 d. — 
Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad lenkai leisią veikti Lietu
vių Mokslo Draugijai kita for
ma. Numatoma, kad greit bu
siąs atidarytas Draugijos etno
grafinis muziejus, a 
y ■■■ ’ ;
VOKIETININKAI KOVOSIĄ 
Už STATUTO AUTONOMINIŲ 

TEISIŲ PRAPLĖTIMĄ.

DETROIT, Mich., gr. 5. — 
General Motors korporacijos 
viceprezidentas, C. E. Wilson, 
pasiuntė automobilių darbinin
kų unijai telegramą, reikalai!- 

i damas kad unija likviduotų Fi-

' Debesuota; kįlanti tempera
tūra popiet; saulė teka 7:03, 
leidžiasi 4:19 valandą.

100,000 susirinko 
prezidentą pa

sveikinti
COLUMBIA, S. C., gr. 5. — 

Važiuodamas iš Warm Springs 
»prez. Rooseveltas pirmadienį 
sustoję Columbia mieste, South 
Carolina valstijoj. Kartu su 
valstijos demokratų vadais pre
zidentas valgė pusryčius gu
bernatoriaus rūmuose.

Nežiūrint, kad lijo visą lai
ką lietus, prezidento pasveikin-, 
ti susirinko apie 100,000 mi
nia.

Italijos spauda rei
kalauja Francuzi

jos teritorijų
ROMA, Italija, gr. 5. — Per 

fašistinę spaudą Italija reika
lauja, kad Francuzija išlygin
tų skriaudas padarytas Italijai. 
Korsika, Tunisija ir Djibouti 
minima kaipo teritorijos, ku- 
trias francuzai turėtų italams 
atiduoti.

Thomas Mooney vėl 
pralaimėjo teisme
WASHINGTON, D. C., gr. 

5. — Vyriausias teismas pir
madienį atsisakė priimti peti
ciją taikytą Thomas Mooney 
paleisti iš kalėjimo.

Chamberlain atlan 
kys Italiją

LONDONAS, Anglija, gr. 5. 
— Premjeras Chamberlain pir
madienį pareiškė atstovų rū
mams, kad jis atlankys Itali
ją sausio mėnesio 1939 m. 11 
dieną.

Chamberlain pasakė gavęs 
Italijos vyriausybės užtikrini
mą, kad ji neprisidėjusi prie 
demonstracijų, kurios reikala
vo Francuzijos teritorijos.

Lenkai ruošia įsta
tymus žydams su

varžyti

Korsikos- miesteliai 
ištikimi Fraiiciizijai

~ ' *-> j
‘ • -'r J

AJACCIO, Corsica, gr. 5. — 
Pereitą sekmadienį AjaCČib,* 
Bastia ir kituose Korsikos mie
steliuose gyventojai; , surengė 
mitingus ir demonstracijas 
prieš italus. Priėmė rezoliuci-, 
jas ir pasiuntė telegramas vy
riausybei, kad Korsika pasilie
ka ištikima Francuzijai.

Demonstracijose minios šau
kė: “Tegyvuoja Francuzija, už
mušti Mussolinį!”

KLAIPĖDA, gruodžio 2 d. 
— Iki šiol Klaipėdos Krašto vo
kietininkai prikišdavo, kad Lie
tuva nevykdanti signatarų ga
rantuotą autonominį statutą ir 
centro valdžia nuolat jį laužan
ti. Pastaruoju laiku vokiškųjų 
organizacijų vadovai jau nesi
tenkina ir statutu, bet skelbia, 
kad jie kovosią už statuto au
tonominių teisių praplėtimą.

MAŽOSIOS LIETUVOS PA- 
TRIJARCHAS JANKUS KVIE
ČIA LIETUVIUS SUSIPRASTI.

Dviejų metų konsti 
tucijos sukaktis 

Rusijoj
Rusija,MASKVA, Sovietų

gr. 5. — Sovietų Rusija pirma
dienį pradėjo minėti dvejų me
tų Stalino konstitucijos sukak
tį. Rusijos miestai papuošti vė
liavomis. Miestų skveruose ir 
sodžių*, aikštėse ruošiami minių 
pasilinksminimai. Garsiakalbiai 
transliuoja prakalbas ir muzi
kos melodijas, poetai garbina 
Staliną ir laikraščiai aprašo 
konstituciją kaipo svarbiausią 
visoj žmonijos istorijoj revo
liucijos dokumentą.

VARŠUVA, Lenkija, gr. 5. 
— Lenkijos vyriausybė ruošia 
naujus Įstatymus žydų teisėms 
bizny, pramonėje ir profesijose 
suvaržyti.

h;

Laivai susidaužė, 
17 asmenų pasi

gendama •
HAMBURG, Vokietija, gr. 5. 

— Graikų laivaš Akli sekma- 
dįeiij susidaužė tirštoj migloj 
Anglijos kanale su pietų Ame
rikos laivu LĄ ftata. Šešioli
kos graikų laivo įgulos narių 
ir vienos moteriškės paiigfcn* 
daiĄa. Kita įgulos dalis perkel
ta į laivą La Plata. Graikų lai- 
vas buvo tempiamas Į Brestą.

KLAIPĖDA, gruodžio 2 d. 
— Mažosios Lietuvos patrijar- 
chas Jankus paskelbė klaipėdie
čiams atsišaukimą, kviesdamas 
lietuvius susiprasti esant senos 
garbingos Lietuvių tautos na
riais.

LIETUVIŲ-LENKŲ EKONO
MINĖS DERYBOS TĘ

SIAMOS.

KAUNAS, gruodžio 2 d. — 
Lapkričio 29 d. prasidėjusios 
lietuvių-lenkų ekonominės dery
bos tęsiamos toliau.

LIETUVOS ŽYDAI PAAUKA- 
VO KARIUOMENEI SANITA

RINĮ AUTOMOBILĮ.

KAUNAS, gruodžio 2 d. — 
Lietuvos žydai Šiomis dienomis 
suaukavo 60,000 litų kariuome
nei moderną sanitarinį auto
busą pirkti. 
1938/XII/3.

Dar 1,000 žydų vaikų 
apleido Vokietiją
METZ, Francuzija, gr. 5. — 

Tarp 800 ir 1,000 žydų' vaikų 
pereitą sekmadienį apleido Vo
kietiją. Jie Apgyvendinti Ang- 

;&ps ir Francuzijos šeimose.

WASHINGTON, D. C., gr. 
5. — Pennsylvania demokratų 
partijos vadas, senatorius Guf- 
fey, pirmadienį pareiškė, kad 
1940 metų rinkinių vajus bus 
kova tarp liberalios F. D. Roo
sevelto demokratijos, vienoj sher Body No. 1 įmonėje strei- 
pusėje, ir galingų finansinių ir ką mieste Flint, Mich. Pasak 
pramoninių interesų fašizmo, 
prisidengusio republikonų -Spal
vomis, kitoj.

“Vienintelis asmuo Roosevel
to rekordui pateisinti”, pareiš
kė Guffey, “yra pats Roose- 
veltas. Pennsylvanija nori, kad 
jis butų vėliavos nešėjas 1940 
metais.”

Wilsono, unijos prezidentas 
Martin, užgindamas streiką, tie
siogiai laužo sutarti.

Hull ieškos preky
bos sutarčių pietų

< Amerikoj
4,000 sugrįžo Į darbą 
Kenoshoje ir Mil- 

waukee
KENOSHA, Wis., gr. 

4,000 Nash-Kelvinator
5. — 
darbi

ninkų Kenoshoj ir Milwaukee 
sugrįžo į darbą pirmadieni. Jie 
buvo paskelbę sėdėjimo strei
ką pereitą ketvirtadienį.

LAIVE Santa Clara, kurs 
plaukia Į Lima, Peru, Jungt. 
Valstijų užsienio reikalų sekre
torius Cordell Hull išleido pa
reiškimą, kad pietų Amerikoj 
jis ieškos prekybos sutarčių su 
Jungt. Valstijomis. Hull vyk
sta į Pan Amerikos konferen
ciją.

Vokiečiai vartoja 
bangžuvių aliejų

SAN FRANCISCO, Cal., gr. 
5. — Penkios vokiečių ekspe
dicijos gaudo bangžuves ant- 
arktiko vandenyse. Dalykas 
toks, kad Vokietijai trūksta 
riebalų. Pusė Vokietijos 70,- 
000,000 gyventojų vartoja, kaip 
riebalus, oleomargariną, ir ta
me margarine 40 nuošimčių 
yra bangžuvių riebalų. Tik tur
tingesnieji vokiečiai tepajėgia 
vartoti taukus ir sviestą.

Karo laivynas lau-' 
žys streiką j

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
t5. — Francuzijos vyriausybė 
pirmadienio vakare įsakė trims 
torpediniams laivams ir kitų 
karo laivų eskadrai plaukti į 
Havre, ' kur streikuoja laivų 
darbininkai, ir streiką laužy
ti.

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
5. — Bažnyčių reikalų minis- 
teris Hans Kerrl pirmadienį 
paskelbė, kad devyniolikai’pro- 
testonų pastorių atimtos algos. 
Daugumos jų nusikaltimas bu
vo tas, kad jie meldėsi už tai
ką bažnyčiose laike Čekoslova
kijos krizės.

Masaryk pasitrauks 
iš vietos

LONDONAS, Anglija, gr. 5. 
— Jan Masaryk, pirmojo Če
koslovakijos prezidento sūnūs 
ir 14 metų Čekoslovakijos am
basadorius Anglijoj, pasitrauks 
iš vietos sausio 1 d. 1939 m.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELĘ.

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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IS LIETUVOS M
—Kada ir kaip? — šis pats, 

išbalęs kaip popieris, paklau
sia lediniu balsu.

20 metų kai įsikūrė 
Prūsų lietuvių su

sivienijimas

SIAUBINGI SPIRITUALISTĮJ SEANSAI —Šią naktį 12 valandą turi 
vienas užsirakinti kambary aš 
pasišnekėsiu...

Ofise TeL Yards 6921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Bes. 491* SO. MTCHJGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

Reportažas apie lietuviškus sielų 
prisišaukė jus

Vargo prispaustas žmogus, 
sako, ir žvirblių čirškėjime 
įmato sau nelaimę, ir jos iš-1 
vengti daro visa, ką tik kas 
jam pataria. • Štai neseniai ir 
mane, bėdų ir nepasisekimų 
mariose plūduriuojantį, pasie
kė neaiškus gandas, kad Skuo
de esą spiritistų, atseit, žmonių 
susikalbančių su dvasiomis, ra
telis. Nieko nelaukdamas, su
kombinavęs bilietą, durniau 
vieną popietį Skuodo link. 
Tamsų vakarą traukinys ma
ne ir dar vieną mano pažįsta
mą klaipėdiškį iškėlė į peroną. 
Pasiklausinėjęs vieną kitą, už
tikau spiritistų pėdsakus. Už
kalbintasis pradžioje nieko nė 
girdėti nenorėjo.

—Tamsta, matyt, pasijuokti(

kalą, kuris tamstą pas mus at
vedė. Tada aš referuosiu musų 
ratelio vedėjui ir, gal būt, įsi
leisime, nes šį vakarą kaįp tik 
turime seansą.

Kągi darysi. Išporinau viską. 
Pasisakiau, kad nesenai buvau 
paskirtas vieno žurnalo redak
torium. I-r vieną -dieną net tas 
pareigas ėjau, bet jau kitą ry
tą... Dabar vėl, kaip paprastai, 
likęs be vietos ir darbo, jaučiu, 
kad jokios žemiškos jėgos ne
gali sutrypti mano priešų, ku
rių prisigaminau savo nevaly
va plunksna. Ko toliau griebtis 
— gali patarti ano pasaulio vi- 
sažinančios dvasios.

Jis atsidėjęs išklausė mano 
skundo ir, švelniai a t jausda
mas, pareiškė atvykti to paties 
vakaro *9 vai. ten ir ten.

—Nė už jokius pinigus — 
rikteli “nusmelktasis”, bet tuo 
laiku lėkštelė “važinėjasi” ir 
išeina:

—Jei manęs nelauksi, mirsi 
dar šią naktį...

Kaip susitarę, visi atitraukia
me Tankas nuo lėkštelės. Vedė
jas baigia seansą. “Pompadur” 
vyras šluostosi prakaitą ir la1 
vono žvilgsniu perbėga mus.

—Kažkas man atrodo įtarti
na, — mėginu prablaivinti nuo-

' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Olive Randolph Colby, Kansas City našlė, kuri iš

kėlė teisme bylą ir reikalauja iš Harold McCormick 
$2,000,000 už neišpildymą pasižadėjimo vesti.

nori, — pareiškė jis man. Ti
kinau, kad tokios tendencijos 
tikrai neturiu.

—Prašau išdėstyti visą re i-;

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE 

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
Trumpėti; .............. $15.00 iki $65.00
Clarinets ................  $5.50 iki $35.00
Drums ir Druni

Prietaisai ............ $18.00 iki $65.00
Jūsų seną instrumentą imsime į 
mainus. Druni Heads perdedame 
belaukiant. 

GOLDSTEIN MUŠIU STORE
914 Maxwell St. Canal 6114

Susipažinkit 
su įdomiai ir suprantamai 

parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE 

Kaina 25 Centai.

Sutartu laiku įėjau į nurody
to piliečio butą. Viduje radau 
jau visus susirinkusius. Jų tar
pe buvo ir mano pažįstamas 
klaipėdiškis. Už kalakutiena, 
karbonadais, dešra ir puskibi- 
riniu šnapso grafinu apkrauto 
stalo sėdėjo pora ponių ir tre
jetas nepažįstamų ponų.

—Argi įsikaušusicms geriau 
dvasios apsireiškia? — paklau
siau.

—Ne. Mes geriame po sean
so. Geriau užmiegame. Neišgė
rus niekaip negali užmigti: sap
nuojasi visokios dvasios, šmėk
los, o neprimigusiam sunku 
tarnyboje dirbti, — pareiškė 
seimininkė.

r—Man .po kiekvieno seanso 
'uodas šuo užsiraito ant kaklo, 
ieį tik blaiva prisnustu, — pa
uškino gražutė ponia japonės 
akutėmis.

—Šitokius sapnus, — sakau, 
— dažnai sapnuodavo ir gar
sioji madame Pompadur.

—O kas ji tokia buvo? — 
paklausė keli balsai.

—Vot tau ir inteligentai, 
valdininkai, — pyktelėjo buvęs 
Petrapilio kriminalinės polici-

jos komisaras, — tai žinoma 
spiritiste, gyvenusi Paryžiuje 
su Liudviku XIV.

Revoliucionieriaus Ivanovo 
dvasia agituoja už

i komunizmą
Valgiai ir gėrimai sukraus lo

mi į vieną stalo galą, kitame 
patiesiamas didelis popieris, ant 
kurio apskritimu aprėžtos lini
jos, surašytos visos alfabetine 
tvarka raidės, o viduryje — 
skaičiai nuo 0 iki 9. Ratelio ve
dėjas pakviečia susėsti arčiau, 
atnešti ploną lėkštutę, ją ties, 
lempa pakaitina ir užvožia pa
liestą popierį. Prisuka lempos 
šviesą, įsako susikaupti, uždė
ti kiekvienam kairės rankos po 
kelis pirštus ant lėkštutės, ku
rios briaunoje įbrėžtas pieštu
ku brūkšnelis. Kaipbaęį; apima 
mirtina tylą. LauĮdaųpg. .Po kę?. 
Jių minučių lėkštelė pradeda 
judėti.

Mano klaipėdiškis jau aiš
kiai nusišypso. ’

—Tu čia sukinėji ! — pykstu f 
ant jo.

—-Tylos, — sudraudžia rate-i 
lio vedėjas ir:

—-Su kuo, Ivanovai, tu norė
tum pasikalbėti atvirai, daug ir 
vienas ?

Lėkštelė apibėga raides, ku
rios sudaro “Pompadur” vyro 
pavardę.

—Kaip tai įtartina? Viskas 
čia tikra, — šokasi ginti keli 
balsai.

Šeimininkai ragina “atsigau
ti” ir visi kimbame už lėkščių, 
peilių, šakučių. Šnapsas plau
kia upeliu, kalba gyvoj a ir 
nuotaika taisosi. Vedėjas pasa
koja, kad jie taip susirenku po 
2—3 kartus per savaitę. Tiek 
daug teisybės pasakančios dva
sios, kad abejoti visai netenka.

—Kartais ir pameluoja, — 
nedrąsiai sako “madame Pom- 
ipadur”.

O ką tau pamelavo, ką? —; 
niršta vyras.

—Nu ką. Argi teisybė, kad 
aš su kitais...

—Jo, aišku teisybe. Tu gi ir

visai rimtai prikaišioja vyras.
(Bus* daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth »022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar -Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau . ■.

JŪSŲ KALĖDŲ

mimaiasvei
NAUJIENOSE

• GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

NES VISI JIE
SKAITO 
NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS
GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ. 
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> Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

—Dvasia! Kas tu esi, pasisa
kyk, — klausia ratelio vedėjas. 
Lėkštelė pradeda gyviau judėti 
ir pasisuka į raides. Slenka nuo 
vienos prie kitos, kol susidaro 
atsakymas:

Esu revoliucionieriaus Ivano
vo žuvusio per Rusijos spalių 
revoliuciją dvasia.

—Ai man, — tyliai suklinka 
buvęs komisaras, ir jo veidas 
apsirasoja prakaito lašais. “Ma-1 
dame Pompadur” išbąlą, jos 
vyras susigūžta ir dešine ran
ka prilaiko galvą. Visų dėme
sys įtemptas, sulėtintas alsavi
mas.

—Pasakyk, Ivanovai, kuris iš 
musų greičiausia mirs, — vėl 
klausia vedėjas. Lėkštelę slen
ka pagal raides ir gaunasi huv. 
komisaro pavardė.

—Ųf! — šukteli komisaras, 
ir jam nuo nosies nusirita 
pensne. Jis to nė nepastebi, vei-, 
das dar labiau ištysta ir akys 
stojasi stulpu.

—Kodėl jis pirmas mirs?
—Jis gaudė revoliucionierius, 

gyvus užkaldavo į statines ir 
kimšdavo į kanalizacijos duo- 
kės...

—Taip, taip, kartą įsakytas 
taip padariau, — stena buv. ko
misaras. Aš jam pastūmiau 
stiklą vandens, kurį jis srovele 
į save įtraukia.

—Ką turi daryti musų sve
čias korespondentas?, kad galė
tų gyventi kaip žmogus? į

—Turi užmiršti kuo vertėsi 
savo jaunystėj. Viena ponia. 
Nekelti spaudoj direktorių ir 
kasininkų negerų darbų ir gir
ti tuos, kurie verti papeikimo...

Aš žvilgteriu į savo kaimy
ną klaipėdiškį, šis įbedęs akis 
į popierį, rimtas, tačiau jo apa
tinė lupa kažkaip pasinešusi 
šypsotis.

—O ką dar aš Kuriu daryti, 
Ivanovai? — patsai paklausiu, 

—įsirašyk į komunistų par-

J

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

ujAMBULANCE , 
. DIENA IR NAKTĮ ,

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairf ield Avenue 
" * Telefonas LAFAYETTE 0727

1—v . i . __ • koplyčios visose

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
4. ! R HM! <1 II I, . ,111 ^1*"     'l t  ...................................—    ,  

>6834 So. W.estern Avė. 
14W 'South 49th Count

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
- - I

—a—— Phone 3572

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

KLAIPĖDA. — 1919 m. pru- 
sų Lietuvos lietuviai buvo su
kūrę organizaciją, kuri vadino
si Prūsų lietuvių susivieniji ( 
mas. šis Susivienijimas turėjo 
taip vadinamą tautos tarybą, 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 sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700 
Rezidencija PROSPECT 6232 

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS

Ofiso Tel. Virginia $036 
Residenoe Tel. MEVRRLY K244

kuri Prūsų Lietuvoje organiza^ 
vo politinį darbą ir visomis 
priemonėmis gynė tame kraš-! 
te lietuvių teises. Ateinančiais 
metais pavasarį, kovo 5 d., su
kanka 20 metų nuo to Susivie
nijimo įsisteigimo. Šią sukak
tį norima iškilmingai paminė
ti. šiam reikalui jau yra suda
rytas laikinas paminėjimui 
rengti komitetas, kuriam pir
mininkauja V. Gaigalaitis, J. 
Stikliorius yra vicepirmininku,! 2-4 ir 6-8 M. Antrad. 3-4 ir 6-7| Trec. Susitarus
sekretoriumi Šlaža ir iždinin-iJei kiti telefonai neatsakys šauk 
kas Aušra, komiteto nariais 
yra: A. Brak, dr. Didžys, M. 
Reizgys ir M. Palavikas.

MIDVVAY 0001

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas > YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subafoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nilo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

AKIŲ SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS ’

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

K>u Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

KITATAUČIAI

Ofisas

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Oamd 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

ir Akinių Dirbtuvė 
West 85th St. 

St.
% nuo 6 iki 

pagal sutarti.
karnpas

Nedaliomis

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

8

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 4r 7—8 

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

TeMono RemiMie tUt

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 288*
DR. BRUNO J.

ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas Yards 0904

Dr. Maurice Kahn
<631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 1 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vat Neį. nuo 10 iki II 

Res. Telephone PLAZA U40*
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| Ką Žmonės Mano Iš Lietuvos
Nauji lietuviai gydyto

jai Vilniaus krašte
TIK ROMOS KATALIKAMS

Broliai Romos katalikai ir 
seserys katalikės:

Didesnei Dievo garbei, jūsų 
dvasiškai naudai, o dusioms 
skaistykloje kenčiančioms pa
lengvinimui, rašau jums šį 
laišką.

Aš esu paprastas parapijo- 
nas, kuris lengvai ima į galvą 
Romos katalikų kunigų nau
dingus pamokymus ir be ati
dėliojimo juos vykina gyveni
mam

Kalbėsiu faktiškai ir įrody
siu, kaip aš vieną gražų Ro
mos kunigų pamokinimą, įsi
dėjau į galvą, jį vykinau ir 
kaip dabar pamačiau ir su
pratau, kad jį iš pamatų rei
kia taisvti.

Gerųjų Hooverio laikų pa
baigoje, kada prohibicijos ga-

PAPRASTAS RAUMERŲ
SKAUSMAMS PAŠALINTI

šildantis, raminantis, paremian
tis veikimas Johnson’s Red 
Cross Plaster geras pagelbai 
nuo raumenų sustipimo ir gė
los. Lengvas vartoti. Ekonomiš
kas. Bandykite vieną.

Padarytas Johnson Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų isdirbėjų

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

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.

dynei galo dar vis nesimatė, 
Telšių vyskupo Staugaičio 
siunčiamas atvyko musų tar- 
pan anioliško švelnumo, lapes 
gudrumo kum Valaitis parink
ti Dievo garbei aukų. Buvom 
turėję iš Lietuvos visokių ko
lektorių, bet tokio, kaip kum 
Valaitis, nebuvom turėję. Ne 
be reikalo kum Ig. Albavičius 
pavadino jį kolektorių kara
lium. Nors taip buvo, bet kun. 
Valaitis Amerikos lietuviij 
tarpe atmenamas ne vien kai
po kolektorius. Dievo garbei 
jis musų tarpe pasitarnavo ne 
vienu budu. Štai ką dar jis 
padarė.

r Romos katalikų bažnyčios 
kunigai visur ir visuomet 
žmonėms aiškina, kad iš gėjių 
nėra nei Dievui garbės, nei 
mirusiojo sielai pagelbos. Aiš
kina jie, kad čia yra tik tuš
tybė ir puikybė, kuri Dievą 
įžeidžia. Bet musų tarpe rei
kėjo kun. Valaičio gražiakal- 
bystės, kad tam papročiui už- 
drožus tiesos mirtiną smūgį. 
Kun. Valaitis aiškino, kad įni
rusiems nereikia vystančių gė
lių vainikų, o jiems reikia 
nevystančių, dvasiškų vainikų, 
jiems reikia mišių.

Aš ir daugybė kitų Romos 
katalikų paifapijonų persisė- 
meme ta mintimi. Aš maniau, 
kad tas klausimas išrištas am
žinai ir prie jo grįžti neberei
kės. Pasirodė, kad apsirikau. 
Pasirodo, kad tam pamokini
mui reikia svarbaus pagerini
mo. Štai kaip man naujai at
sidarė akys.

Neseniai musų parapijoj 
lankėsi didelis, apysenis, ma
lonaus budo airišis su katali
kiška literatūra. Buvo ir pas 
mus. Beaiškindamas apie Ro
mos katalikiškas knygas ir 
laikraščius, jis paėmė vieną 
mėnrašti ir ant paskutinio vir
šelio puslapio parodė didelį 
skelbimą, kur sakoma: “We 
mušt have 17,500 Mass Intent- 
ions every month to support 
our missionaries in the far 
East and the South Seas. We 
have more than 700 priests in 
the mission fields, and we are 
hardpressed to keep this far 
flung battle—line unbroken... 
Remeinber your dead with 
Masses.”

Lietuviškai tas reiškia: “Kas 
mėnuo mums reikia 17,500 mi
šių intencijų, kad galėtume 
palaikyti savo misijonierius, 
esančius Tolimuosiuose Ry
tuose ir Pietinėse jurose. Mi
sijų laukuose veikia per* 700 
musų kunigų ir mums sunku 
palaikyti tą toli nusidriekusią 
kovos liniją nepalaužtą... At
mink savo mirusius mišio- 
mis.”

Airišis Romos kunigas pri
minė, kad misijonieriai mišias 
laiko už 1 dolerį.

Daugiau aiškinti man nerei
kėjo,—man viskas, kaip saulė 
nušvito. Juk jei laidotuvėse 
privalome apsieiti be gėlių, o 
vietoj to privalome pirkti mi-

VILNIUS — Spalių mėn. pa
baigoje išlaikė baigiamuosius 
egzaminus ir gavo gydytojo 
diplomą lietuvis Vincas Um
brasas, buv. “Lietuviškojo Ba
ro” redaktorius, Vilniaus spau
dos bendradarbis. Vilniaus 
Stepono Batoro universitete 
gavo gydytojų diplomus šie 
lietuviai: M. Karuža i tė-Horod- 
ničiuvienė, A. Valiulis, St. Bie
linis, Mikalaitė, P. Norkūnas, 
St. Narkavičius, <P. Čibiras, St. 
Čepulis.

Nuostabiai Ekonomistas
GASO ŠILDYTUVAS

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

DYKAI 
PRISTATYMAS SĖXBEBCg

UūOOUSl
Telefonas

CANAL 4738
KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SĄRAŠAS

Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas. Čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

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

Cream of Kentucky 
Old Quaker 
Wilken Family 
Old Druni 
Calvert Special 
Schenley Red Label 
Golden VVedding 
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 Rye
Bond & Lillard 
White Horse

WEXBERG’S
KALCDŲ DĖDUKO BŪSTINE

1908 So. Halsted St

TURI DU GASO 
ŠILDYTUVUS

“Jie palaiko mano 
butą patogiose są
lygose visada”

J. Motew
3305 S. Halsted

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
llarold F. McCormick, 

kuriam yra keliama byla, 
Chicagoj e ir reikalaujama 
$2,000,000 “širdies balsa- 
mo.” To “balsamo” nori 
gauti Olive R. Colby iš Kan- 
sas City, Mo. Ji sako, kad 
McCormick žadėjęs ją vesti, 
bet savo pasižadėjimo neiš- 
pildęs.

šias, tai taipgi privalome atsi
žadėti lietuvių Romos katali
kų kunigų brangaus laidotuvi
nio patarnavimo. Lietuviams 
Romos kunigams už laidotu
ves mokama po $60.00, $90.00 
ir net po $150.00. Nereikia Sa
liamono galvos, kad galėtumė
me suprasti, jog daug daugiau 
bus Dievui garbės ir daug 
daugiau naudos mirusio dū
šiai, jei kalbamas pinigų su
mas pavestame misijonie- 
riams. Tada už $150 butų ne 
vienos, ne dvejos ir ne trejos 
mišios, o 150 mišių!

Šitą pamokinimą 'praktikuo
ti daug yra svarbiau,; negu at
sižadėti gėlių. Juk mes lietu
viai savo Romos katalikų baž
nyčios kunigams už laidotu
ves daug daugiau išmokame, 
negu gėlininkams išmokėda
vome už gėles.

Tikiu, kad dalykas visiems 
yra nušvitęs, kaip man. Kas 
turi ausis, tegul klauso.

Tikiuos, kad šį laišką jums 
parašęs savo pareigą atlikau. 
Su pagarba jūsų draugas 

—Teisybes Ieškotojas.
Prierašas:

Kadangi Romos katalikių 
bažnyčios kunigai sako, kad 
jiems rupi Dievo garbė ir sie
lų iš skaistyklos išvadavimas, 
tai, be abejonės, jie šiam su
manymui ne tik nesipriešins, 
bet paragins visus savo para
pijomis jį pildyti... —T. L

Mokslas ir kit.
‘ I

-----------------------į—

Prieš metus įsteigta valsty
binė progimnazija šiuo metu 
turi 130 mokinių ir joj dirba 
6 mokytojai. Pritruko net ir 
butų. Kas dėl patalpų—tai 
gimnazija šiokių tokių sau su
sirado. Pradžios mokyklos mo
kinių yra apie 300 ir mokslas 
eina trijose visam miestely iš
mėtytose patalpose, kurių du 
privatiniai. >

Įsisteigus progimnazijai, pa
gyvėjo organizacijų darbas, 
pirmoj vietoj šaulių, nes gim
nazijos mokytojas p. M. ėmęsi 
jiems sėkmingai vadovauti. 
Jie dabar dirba ramų kulturinį 
ir sportinį darbą, o iškilmėse 
viešai puikiai pasirodo.

Ugniagesiai turi nuosavus 
rumus, bet, deja, nieko gero 
iš ugniagesy bos įrankių ten 
nėra. Atrodo, kad geriau rei
kėtų namą parduoti, paskui jį 
išnuomoti sau ir pirkti motor- 
siurblį. Atrodo, kad tai butų 
daug naudingiau, nes dabar 
nuošimčiai viską “suėda”.

Beje lapkričio šeštą dieną 
ugniagesių' draugia rengia ri- 
delį vakarą, klotos žada bilti 
labai įdomus. '

Vilniaus krašte ieško 
nelegalios literatūros 

r ’ ’ į

Spalių 29 d. pąs Joną Oški- 
nį, Kalvesalio km* Daugėlišiko 
valsč. gyventoją Švenčionių 
saugumo pareigūnas L. Ožon 
ir K. O. P’o kapralas darė nuo
dugnią kratą. Ieškota nelega
lios lietuviškos literatūros. Nie
ko neradę, tesurašė kratos ei
gos protokolą.

JUOKAI
JI ŽINO GERIAU

— čia musų naująsias mo
delis, mano ponios, — sako 
skrybėlaičių pardavėja, — tai 
paskutinis sukis toje srityje!

— Ne, nepaskutinis! — at
sako viena pirkėja. — Pasku
tinį Šukį aš išgirsiu namie, kai 
vyras pamatys sąskaitą už tą 
skrybėlaitę!

NAUJOVIŠKA PATARLĖ
Juo ‘žmogui gomurys nuo 

alaus šlampa, juo jis sauses
nių humoristu tampa.

IŠSIBLAŠKYMAS
— Kodėl tu šiandien pas 

dantų gydytoją nebuvai?
— Kad man baisiai dantį 

skaudėjo.

TIKSLUMO MĖGĖJAS
Gydytojas: “Ąr tamsta ko 

jų jodinėdamas nulužai?”
Pacientas

tojau, tik krisdamas nuo ark
pone gydy

Čia tai švariausias šildymas už nepa
prastą kainą. Dabar jus galite džiaugtis 
smagumą teikiančia gaso šiluma—taip 
mažai tekainuoja šildantis su gasiniu 
šildytuvu.

MAŽIEMS N A-
MAMS, BUTAMS, 

KRAUTUVĖMS
IR DIRBTUVĖMS

Šis naujas, lengviausias būdas pasišil
dyti duoda gana šilumos mažiems na
mams, butams, krautuvėms ir dirbtu
vėms. Nėra nei darbo, nei purvo, nei 
kuro nesti, kada kūreni su gasiniu šil
dytuvu. Vietoj to, tik užkurk šildytu
vą ir turėsi švarią šilumą dieną ir nak
tį. Įsigyk gaso šildytuvą dabar—jį ap
mokėk lengvais terminais.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: Walskis—pirm.,8341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

Matyk Naujus Gaso šildytuvus Pas Sekamus Dylerius SSSR

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt , 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

MARQUETTE FURN- CO.
6748 So. Halsted St.

L. FISH FURN. CO
822 W. 63rd St.

208 S. Wabash Avė.
1906 S. Wabash Avė.
4042 W. Madison St.

3322 W. Lawrence Avė-
3036 N. Lincoln Avė.

654 W. North Avė.
2656 W. North Avė.

FRIED’S
1455 So. Pulaski Rd. 
SCHWENK FURN. 
3701 W. 26th Street

PROGRĖSS FURN. CO., Ine-
3222 S. Halsted Street 

PEOPLES FURN. CO.
2536 W. 63rd Street
PEOPLES FURN. CO.
4128 Archer Avenue

BARSKIS FURN.
1748 W. 47th .Street

BUSH FURN.
8439 Burley Street 
WIESKOPH BROS.
2034 W. 51st Street 

GREENSTONE FURN- 
1302 No. Milwaukee Avenue 

UNITED FURN. CO.
2011 W. Chicago Avenue 

UNITED FURN. CO.
2043 Mihvaukee Avenue 

BOSTON STORE 
State & Madison 

SEKERA FURN. CO. 
'2723 W. Cerihak Rd.

UNIVERSAL FURN. CO.
3557 W. 26th Street 

TASEMKIN FURN- CO. 
4609 S. Ashland Avenue 
SADOWSKI FURN. CO.

1617 W. 18th Street 
RITTER’S

1651 W. Chicago Avenue 
RITTER’S

2839 N. Mihvaukee Avenue

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGI
JOS SKVilAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

Užsienio firmos siūlosi 
pastatyti cemento 

fabriką
KAUNAS. — Pradėjus kon- 

krečius parengiamuosius ce
mento fabrikui Lietuvoje pa
statyti darbus, kaip tenka pa
tirti, siūlosi fabriką statyti bei 
jį įrengti kelios užsienio fir
mos. Kai kurios užsienio firmos 
siūlo tam fabrikui statyti savo 
kapitalus. Be to, tam pačiam 
tikslui yra susidariusi vietinių 
kapitalistų grupe. Atitinkamo
se įstaigose visi pateikti pa
siūlymai yra svarstomi.

Atidaryti degazacijos 
kuisai

ŠIAULIAI. — Priešlėktuvi- 
nes apsaugos komitetas spalių 
26 d. -šaulių namuose atidarė 
degazacijos kursus visuomenei. 
Į kursus parinkti 115 sveikų 
nemobilizuojamų vyrų iš rezer
vo. Baigus kursus bus sudary
ta aktyvi komanda, aprūpinta 
dujokaukėmis, priešiperitiniais 
rūbais ir visais kitais reikme
nimis. Kursuose dėstys įvai
rius specialybės dalykus nuov. 
v-kas I. Gilys, dr. Domarkas Ir 
kt.

ŽAGARIEČIU KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicago. 111.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St., Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašąuskienė, 1218 South Inde- 
pepdenęe Blvd.. Chicago, TU.: Ka-

* sierka—F. Anlbrozienč. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

NEPADĖJUS
nėra ko rasti

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

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

' KOJ.

'or VOUB ' 
IHVItTMEM

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną '

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI
$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’NLITHUANIAN BUILDING, LOAN AND
1739 SOUTH _ v HALSTED STREET

„ .. ..., , . J. ■ ' '..A1'.'

TELEFONAS, CANAL. 8500
HALSTED STREET

„ .. ..., , . J. ■ ' '..A’'.'

TELEFONAS, CANAL 8500

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Krank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KTJUBO VALDYBA 1938 M.- Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 GI adys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Bašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kaziunas, 8508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas ZubnvJčjus, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas:' Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483: Korespondentas 
-^Joe. Gardauskas.

AMF.RICAN LITHUANIAN CHT- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vaL popiet? Hollywood HaU, 
2417 W. 43rd St, Chicago, IU. 
I Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St-
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Miesto manadžerio planas
Tuo tarpu kai demokratai ir republikoaai Chicago- 

je tariasi, kokius kandidatus statyti ateinančio pavasa
rio rinkimams į mero (mayoro) vietą, tai skaitlinga pi
liečių grupė darbuojasi, kad šiame mieste butų įvestas 
“miesto manadžerio planas”.

Tie piliečiai sako, kad miestui bus geriau turėti ma- 
nadžerį, vietoje mero. Merą (arba mayorą) renka visi 
piliečiai, iš kandidatų, kuriuos išstato politinės partijos. 
Kai meras yra šitokiu budu išrinktas, tai natūralūs da
lykas, kad jisai rūpinasi ne tiek miesto gerove, kiek sa
vo partijos “mašinos” nauda. Visų-pirma, pats kandida
tas į merus yra parenkamas, atsižvelgiant daugiausia į 
jo “ištikimybę” savo partijai, o ne į jo tinkamumą tvar
kyti miesto reikalus.

Kas kita miesto administratorius arba menadžeris. 
Jisai butų ne renkamas visų piliečių balsavimu, bet sam
domas miesto tarybos. Chicagos miesto taryba galėtų pa
samdyti žmogų, kuris net ne Chicagoje gyvena ir nieko 
bendro su šio miesto-politika neturi. Jo uždavinys butų 
vesti miesto bizni ir tvarkyti jo reikalus, samdant tar
nautojus, kurie yra tam darbui kvalifikuoti, nežiūrint ar 
jie priklauso kuriai nors partijai, ar ne. Miesto pajamų 
ir išlaidų sąmata (biudžetas) butų miesto tarybos — al- 
dermanų — tvirtinama.

Šitokią sistemą turi jau daugelis miestų (pav. Cin- 
cinnati, O.), ir praktika parodė, kad ji yra gera. Bet Chi- 
cagai pirma dar reikės gauti iš valstijos legislaturos lei
dimą tokią sistemą įvesti. Kai legislatura išleis atitin
kamą įstatymą, tuomet patys Chicagos gyventojai turės 
balsuoti, ar jie nori turėti miesto manadžerį, vietoje me
ro.

Kolkas eina kova, kad legislatura Springfielde pri
tartų manadžerio planui. Komitetas, kuris už tai agituo
ja, sako, kad jau pusė miliono žmonių jo sumanymą re
mia.

Municipalinės valdžios švarumo interesuose, reikia 
pasakyti, tokia reforma butų stambus žingsnis priekyn. 
Kitaip, iš tiesų, sunku įsivaizduoti, kaip Amerikos did
miesčių administracijos galėtų būti apvalytos nuo korup
cijos.

La Follette’o partija

Rinkimai, kurie nebuvo 
reikalingi spėliojimų

THOMAS MANN PRIEŠ 
MIUNCHENO TAIKĄGarsus vokiečių rašytojas Thomas Mann, kuris yra gavęs Nobelio prizą už literatūros darbus ir dabar yra lektorius Princeton Universitete, N. J., parašė brošiūrą “Dieser Friede” (šita Taika), kurioje jisai aštriai kritikuoja Anglijos ir Francuzijos valdžias už jų nusileidimą Hitleriui Miuncheno konf erenci j o j e. Čekoslovaki j os pardavimas, jo nuomone, įrodo tiktai dar kartą, kad Europos valdžios ir ypatingai dabartinė Anglijos valdžia, visai nenori, kad Vokietijoje butų nuversta nacionalsocialistinė diktatūra.Thomas Mann sako, kad rudoji nacių diktatūra seniąi butų susmukusi, jeigu Europa butų nutraukusi su ja ryšius. Bet kiekvieną kartą, kai Hitleris padarydavo rizikingą žingsnį— militarizuodamas Pąreinės kraštą, įvesdamas visuotiną kareiviavimo prievolę, okupuodamas Austriją ir 1.1. — anglai ir fraų- euzai jam nesipriešindavo. Anglijos konservatoriai net tiesiog jį remdavo.

jų mrių, pasakodama, pavyzdžiui, kad “P. Grigaitis ir keli indivįdualąi” bandę sunaikinti “demokratišką tvarką” bendrovėje. Tai yra besąžiniškas prasimanymas. KKadangi Brooklyno komunis- Itų organo vedėjai šitaip elgiasi, Jai mums tenka pažymėti, jo- gei mes toliaus nebegalime skaitytis su jais, kaip su padoriais laikraštininkais, bet esame priversti žiūrėti į juos, kaip į begėdžius, kurie žurnalistikoje vartoja gengsterjų taktiką.

Kaip “turėjo būti”, taip ir atsitiko. — Kalbama, kad re
zignuosiąs Klaipėdos gubernatorius. — Vokietinin
kai reikalauja, kad atsistatydintų ministras Leonas. 
Kaip bus su Klaipėda?

....... ... ,, .(Musų specialaus korespondento Lietuvoje).

I

KRIZĖ LIETUVOS VYRIAU
SYBĖJE

NORMAN THOMAS PAMATĖ 
SAVO KLAIDAS

Broliai La Follette’ai, Wisconsino gubernatorius 
Philip ir senatorius Robert, įsteigė Nacionalinę Progre
syvią partiją savo valstijoje ir tikėjosi į ją įtraukti pa
žangias grupes visame krašte. Bet per lapkričio rinki
mus ta partija už Wisconsino sienų turėjo kandidatą tik
tai Iowoje, John F. Wirds asmenyje. Tai buvo pirmas 
bandymas.

Wirds ėjo į gubernatorius ir abudu broliai La Fol- 
Ltte’ai keliavo į Iową už jį agituoti. Tačiau rezultatai 
buvo menki. Nacionalinės Progresyvės partijos kandida
tas į Iowos gubernatorius gavo visoje valstijoje tiktai 
669 balsus. ,

O betgi La Follette’ai nenusimena. Gubernatorius 
Philip La Follette, pats pralaimėjęs rinkimus savo vals
tijoje, ketiną pašvęsti visą savo laiką partijos organiza
vimui, kad 1940 m. ji jau galėtų išeiti su savo sąrašu, no
minuojant kandidatus J, V. prezidento vietai.

Sovietų iškilmės 
1 ---

Sovietų Rusijoje vakar prasidėjo iškilmės aritroms 
metinėms sukaktuvėms paminėti nuo to laiko, kai buvo 
priimta “demokratiškiausia pasaulyje” Stalino konstitu
cija.

Kokią ta konstitucija, čia nėra reikalo kalbėti. Bei; 
charakteringa yra tai, kad nė šitų iškilmių proga sovie^ 
tų valdžią nėra paskelbusi amnestijos socialdemokratams 
ir kitiems politiniams kaliniams. Reiškią: ^demokratija 
be susimylėjimo”.
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Savo teritorija gins

Oficialios Socialistų Partijos vadas, Norman' Thomas, kaip praneša “The New Leader”, parašė didoką knygą apie socią- listinį judėjimą Amerikoje ir kitose šalyse (“Socialism on the Defensive”, 229 pusi., kaina $3.00), kurioje jisai jau užima visai kitokią poziciją, negu ta, kurią jisai aną metą gynė, kovodamas su New Yorko “senąja gvardija”.Norman Thomas. piešia demokratijos grumtynes prieš totalitarines valstybes ir nurodo, kad viena iš tų totalitarinių valstybių yrą sovietų Rusija, kurios režimas darosi tolyn vis. labiau pąnąšus į fašizmą. O, fašizmą autorius laiko ne kapitalistų diktatūra, bet nepatenkintos smulkiosios buržuazijos produktu.Italijos ir Vokietijos pavyzdys, Thomaso nuomone, rodo, kad demokratija ir darbininkų judėjimas nesugebėjo pakreipti savo pusėn žemesniosios vidurinės klasės,, valstiečių, profesionalų ir panašių visuomenes sluoksnių.Tai yra daug rimtesnė pa- žvalga, negu ta “kairiųjų” socialistų teorija (pasiskolinta nuo bolševikų), kad fašizmas tai — stambiojo kapitalo politika “paskutinėse” kapitalizmo viešpatavimo dienose.

Smetonos-Mirono valdžioje, kaip matyt, įvyko nauja krizė. Pranešame, kad yra perorganizuojamas ministerių kabinetas ir busią pakeitimų šešiose ministerijose. Į viepą jų, užsienių .reikalų, esąs numatomas p. B. K. Balutis, buvęs čikagietis.Pats savaime p. Balučio paskyrimas užsienių reikalų mi- nisteriu arba kiti pakeitimai kabinete jokios ypatingos reikš- ;mės nesudarytų, jeigu kun. Mironas vėl paliks premjeru. Galia vistiek paliks tautininkų rankose ir valdžia bus, kaip iki šiol kad buvo, “totalitarine”, nedemokratiška.Daugiau reikšmės turi ginčai, kurie eina Lietuvos valdžios sluoksniuose dėl užsienių politikos krypties. Dalis tautininkų šulų stoja už tai, kad Lietuvos valdžią ieškotų pagalbos Lenkijoj ir Rusijoj prieš nacius Klaipėdos krašte; o kita dalis rei- kąlauja, kad Smetona tartųsi su Hitleriu prieš Lenkijos planus priversti Lietuvą sudaryti uniją su Lenkiją.Pirmajai,j gi;upei vadovauja kųn. Miroųąs,, o antrosios sroves šalįąių,ęai nėra paminėki. Jię, veikiausia, yra voldemari- ninkai. jTaigi tikrumoje dabar Lietuvos valdžiai Svąrsto, į kurią pusę pasukti?lį Varšuvos ąr į Berlyno. Ret Lietuvos žmonių nuomonės ji nesiklausia.
Iš Lietuvos
Protokolai už butų nuo

mos kėlimą

“LAISVĖS” NESĄŽININ
GUMAS

TELŠIAI. — šiemet Telšiuose labai trūksta butų ir jie nežmoniškai pabrango. Namų savininkai, matydami tokį didelį butų pareikalavimą sąmoningai pradėjo kelti nuomas ir veik visi pakėlė. Dabar, kaip tęko, patirti, tuo reikalu susirūpino tam tikri organai ir kur tik sužino, kad namų savininkas pakėlė nuomą surašo protokolą ir siunčia Kainų tvarkytojui, kuris baudžia ir atstato senas kainas. Esą jau ir nubaustų.Pereitą savaitę Brooklyno komunistų organas įdėjo “Naujienų” Redaktoriaus atsakymą į begėdiškus kokio tai “Krivūlės” šmeižtus,, kurie buvo jame tilpę lapkričio 25 d. š. m. Nors P. Grigaičio atsakyme parodyta faktais, kad “Laisvės” bendradarbis per akis melavo, šmeiž- damas Naujienų Bendrovę ir Redaktorių, bet “Laisvė” nė vienu žodžiu nebando tuos šmeižtus atitaisyti, o tik teisinasi, kad sJvo “Krivūlės” rašinį jį įdėjusi, “kaipo diskusinį straipsnį”.Reiškia, po. “diskusijų” priedanga galima šmeižti asmenį jr bendrovę, skelbiant apie juos aiškias melagystes!Prie tų “diskusijų” pati “Lai- et, o kooperatyvai ūkininkams sve” pridėjo nuo savęs dar nau- privalo mokėti po 1 Lt 50 et.

Šiemet jau išvežta 86,- 
088,528 kiaušiniaiKAUNAS. — Spalių 24—3;0 d. “Pienocentras” išvežė į užsienius 235,440 kiaušinių. Spalių mėnesį išvežta 1,498,320 kiaušinių, o nuo metų pradžios iki šio laiko—86,088,528 kiaušiniai.Praėjusiais metais spalių mėnesį kiaušinių buvo išvežta 2,589,120, o nuo sausio 1 d. li- 73,182,528.gi spalių 30 d.Kooperatyvams ųž pristatytų pirmos rųšies kiaušinių ki? logramą mokąma po 1 Lt 69

Daladier vakar pareiškė, kad Francuzija nenusileis 
Italijos fašistams, kurie pereitą savaitę pradėjo triukš
mingą kampaniją, reikalaudami Tunise, Korsika; ir ki-

tų Francuzijos žepaių. “Francuzija”, sako jisai, “gins vi
sų savo teritorijų čielybę”. '' ‘

Tuo galima tikėti. Daladier nesipriešina fašistais 
tiktai tuomet, kai jie reikalauja čekų arba kitų tautu 
teritorijų.

Taip kaip ir turėjo būti; se-[išėjimą į juras, turės savo uos- kantiems septyneriems metams tą, nors politiniai ir tautiniai vėl išrinktas tasai pats Lietuvos prezidentas, kuris iki šiol buvo. ,Visai čia netenka aiškinti, $elfco taip įvyko. Aišku, toksai veikia prezidento rinkimų įstatymas, kuris patikrino esamo, prezidento ir tolimesnę kadenciją. Pagal veikiančią konstituciją naujai perrinkįasai prezidentas mėnesio, bėgyje darys priesąiką ir paskui turės būti sudarytas naujas ministrų kabinetas. Tai gruodžio mėnesį galima laukti ministrų kabinete, arba kaip dabar vadinama, ministrų taryboje šiokių tokių personalių pasikeitimų. Jie nebus tokie dideli, kad pakeistų esamą politikos kursą.Labai stipriai kalbama, kad dabartinis Klaipėdos krašto gubernatorius atsistatydinsiąs. Kas jo vietoje bus paskirtas, dar tikrų žinių negirdėti.Kalbama, kad buk Klaipėdos krašto vokietininkai reikalauja, kad dabartinis vidaus reikalų ministras pulkininkas Leonas atsistatydintų; mat, jis kaip tik teisė klaipėdiškius nacionalso- ciąhstus, kurie dabar visi amnestuoti ir jiems visiems suteiktos buvę atimtos teisės.Jie dėl iš jų atimtų teisių visai nesisielojo ir vistiek buvo pasiryžę savo kandidatūras slątyti ir Klaipėdos krašto seimelio rinkimuose dalyvauti. Tos bylos dalyvis Neumannas Klaipėdoje einančiam nacionalsocialistų laikraštyje' aiškiai ir nedviprasmiai laiške pasisakė, kad jisai visai neboja, jog ja Teisės atimtos, nes su Kauno teismo sprcnjimaįs dabar visai nesrskaitąs ir jie Klaipėdos krašte visai negalioja.Beje, tąsai veterinarijos gydytojas Neumannas numatomas naujoje Klaipėdos; krašto direktorijoje pirmininku.Vokietininkai iš viso yra užsimoję ateityje nors ir jiems visai pataikaujančių lietuvių iš Klaipėdos krašto į jokias atsalę ommgas pareigas neskirti. Jie aįškiar nori pąbęėžtį ir įrodyti, kad Klaipčdpą kraštas esąs perdėm vokiškas, arba toksai, ku-_ ris nenori Vokietijos įtakos nusikratyti.Klaipėdos krašto laikraščiai dabar išeina be cenzūros, taigi nacionalsocialistai apie viską rašo pilna burna.Amerikos korespondentai, kurie suteikia iš Berlyno žinias amerikiečių spaudai, bene bus skaudžiai apsirikę įrodinėdami, kad lyj.ę siąs kad kokie gali būti sumetimai. Klaipėdos kraštą prijungęs prie Vokietijos jisai negalėtų tiesioginiai veikti visą Lietuvos gyvenimą. Lietuva visai atsipalaiduotų Vokietijos įtakos ir gal greičiau susiprastų su t Lenkija. Tuomet butų žymiai sunkiau verkti ir kitas Baltijos valstybes.O jei jisai Klaipėdos kraštą palieka prie Lietuvos, tai visuomet galės diriguoti Lietuvos gyvenimą. Tai Hitleriui yra svarbiau šitaip Lietuvą turėti savo įtakoje, negu turėti Klaipėdą, bet be tos įtakos.Žinoma, Klaipėdos vokietininkai pasistengs galimai labiau nusikratyti Lietuvos centro valdžios visiškos įtakos ir čia jie šeiminuiliaus kaip jiems tinka, jau dabar veik taip yra.Bet gi Lietuva turės laisvą per 7 metus.

imant tasai uostas labai brangiai kaštuos, o ūkiškai neabejo? tinai jisai apsimokės.Politinių ir tautinių nuostolių dydis priklausys nuo bendrai mokėjimo ir sugebėjimo su vokiečiais sugyventi ir nuo lietuviškai tautinio susipratimo ir atsparumo.Gerai ir saiki ūkiška politika taip pat gali tiek-paveikti Klaipėdos vokiečius, kad jie gali Ūkti jos visai patikimi šalmiukai.Žinoma, neabejotinai bloga, kad Lietuvos valstybė turi atsidurti tokioje padėtyje, bet vis dėlto žymiai geriau turėti kaip kas, negu viską prarasti. Juk Lietuva daugiau kaip šimtą metų kitų buvo vergiama, bet vis-

gi tauta liko gyva, net ir Klaipėdos kraštą lietuvninkai išliko ne visai nutautinti, tad išlaikant savo valstybės nepriklausomybę žymiai yra geresnis laidas tautai klestėti. O be to, valsty
bių pajėgų santykiai nėra amžinai pastovus daiktas, šiandien tos pajėgos pasviro vokiečių 
naudai, bet ateityje dar visaip gali būti. Tad Klaipėdos kraštą šiose sunkiose valandose išsaugojus, ateityje galima gal bus jis visai Lietuvai užtikrinti.Žinoma, labai skaudu, kad dėl musų krašto paskutinių metų nelemtos politikos tokių skaudžių vaisių susilaukėme, bet vis dar galimas tų klaidų atitaisymas, nors ir su dideliais nuostoliais.Taigi lauksime dabar šiokių .tokių vyriausybėje pasikeitimų ir kartu užsienio politikoje gairių pakeitimų, nors jau tu cai- rių takai aiškiai yrą nužymėti ir čia jokių netįkėtinumų netenka laukti.Vidaus politikos Kursą* aiškiai pasiliks ir ateityje toksai, koks iki šiol buvo, gal bent su šiokiomis tokiomis klerikalizmo ryškesnėmis priemaišomis. Bet ir tai jau ne naujienos, nes tokių priemaišų pakankamai turime. —B,X—16—3&

I|MARGUMYNAI ....................................... .
Vis Tobulėja ir To

bulėja Bučkių 
Aparatas...Tai atrodo ne nauja, nes spaudoje jau ir anksčiau buvo skelbta apie išrastą bučkių arba intensingos meilės matavimo aparatą. Tačiau įdomu pabrėžti tai, kad tas aparatas darosi vis tobulesnis ir tobulesnis. šiomis dienomis, žiniomis iš Londono, aparatas jau pasiekė beveik tobulybės. Teigiama, kad gana tiksliai galima pasakyti apie kiekvieno žmogaus meilę arba tiksliai išmatuoti.Atrodo, kad tas aparatas net kai kurios praktinės reikšmės galės turėti. Žinoma, čia sunku nupasakoti visas aparato konstruktyvines ypatybes, prin cipus, o pagaliau jo vartosenos technikos taisykles, tačiau tik tiek tenka pasakyti, kad aparatą išgalvojo amerikiečiai. A- merikiečių tvirtinimais meilės laipsnį galima gana tiksliai pasakyti iš bučkių, atseit, savo rųšies meilės “įtampos.” Paprastai tie, kurie nori išmėginti savo meilės karštį, arba laipsnį, turį atsisėsti į tam tikrą kėdę ir . . . bučiuotis. Tačiau laikydami rankoje tam tikrąmatavimo imtuvą, elektrodą. Dar prieš prasidedant karui Aparatas išmatuoja kiekvieno viduryje Kinijos buvo nužudy- žmogaus meilę nuo 0° iki 120°lltas misionierius. Dažnai tokieŽinoma,, aukščiausias laips- nužudymai iššaukia vairių ponis yra 120.. Bet neduok Dieve, intrygw- Bijoma, kad kad aparatas parodytų 0°. TaiJ<ar^a^s nebūtų priešo provoka- butų neigiamiausias pavyzdys,lc^a’ Tmgi ir šiuo atsitikimu kokį tiktai galėtų turėti išgal-pJUVO initasi visų ])riemonių votąsis aparatas. Pagaliau pra- žmogžudžiui surasti. Dirbo ge- nešanią apie aparato techniką, rieusieji kriminalinės polici- kuri nėra sudėtinga. Sakysim, 'j°s tarnautojai, tačiau jokių kai bučkių saldumas .pasiekia pėdsakų, kurie išduotų žmog- 90, tai apie tai praneša a'ski- žudį, nerado. Pagaliau buvo

10 vyrų norėj’o būti 
žmogžudžiais

Kinijoje yra įvairių papročių. Gana budingas, dar iki šių dienų užsilikęs, yra laidotuvių paprotys. Kiniečiai stengiasi kiek galėdami iškilmingiau ir puošniau, palaidoti mirusiuosius. Dažnai atsitinka, kad ne visiems prieinamos iškilmingos laidotuvės, nes ne visi turi lėšų. Šiuo atveju gelbsti kitas gana įdomus paprotys, kad mirusįjį turi palaidoti tie žmonės, kurių namuose jis mirė. Taigi ne vienas kiniečių ir naudojasi šiuo papročių. Neturtingas kinietis, jaus-persikelia gyventi į turtingo kiniečio namus. Labai dažnai atsitinka gana įdomių dalykų. Turtingasis 'kinietis, jausdamas, kad gali jam tekti palaidoti numirėlį, dažnai jį mirštantį išneša į gatvę. Dabar jį turės palaidoti ne bet kuris privatus asmuo, o ta staiga, kuri yra gatvės šeimininkė ir
Kad ir neturtingiausieji kiniečiai nori garbingai būti palaidoti, liudija vienas charakteringas šių dienų atsitikimas.

Hitleris artimiausioje atei- .Klaipėdos kraštą prijung- prie V okįe Iij os. Atrodo, jisai taip nedarysiąs, štai
Bijoma, kad

ras aparato skambusis.
KĄ REIŠKIA CIVILI

NE MIRTIS?

nuspręsta kuriuo nors budu priversti jį pačiam išsiduoti. Už tai buvo jam pažadėta, kad jj labai iškilmingai palaidos ir dar net toje vietoje, kur yra palaidoti jo seneliai. Jis busiąs palaidotas gražiausiame karste su visa mirusiam ta pagarba, žinoma,šiandien kulturinguose kraštuose vadinamosios civilinės mirties nėra, nors kai se kraštuose yra dar beteisių pasiūlymas kiekvieną ki-žmonių. Seniai civiliniai mirų- ,lietį domino, nes daugelis jų siais būdavo laikomi: (1) vie- jigus metus tauposi pinigu nuoliai, padarę vienuolyne ap- vjeu dėl to, kad gražiai pasi-nietį domino, nes daugelis jų t tauposi pinigųžadus, — jie būdavo mirę įsta- laidotų. Taigi, netrukus po tymams; (2) žmonės, kuriems sąlygos paskelbimo, at- teismas atėmė pilietines teises; vyko net dešimtis vyrų, kurie (3) žmonės, teismo pasmerkti visi tvirtino nužudę misijonie- už krašto išdavimą ir už plėši- rių. Ar nors vienas jų buvo mą. su smurtu. Mirusiais laiko-'tikrasis žmogžudys, taip ir neini taip pat tie žmonės, apie paaiškėjo, žinoma, iškilmingų kuriuos negaunama jokių žinių laidotuvių nė vienas taip ir nelaimėjo.
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.dacažfa
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 S o. Halsted Street .Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Draugijos įsikūrimas. — 
Pirmieji nariai. — Orga
nizacijos tikslas. — Val
dyba,

knygyną, rengiant paskaitas ir 
prakalbas.'

4. Teikti moralę ir piniginę 
paramą 
siems 
taipgi

lietuviams, 
į nelaisvę už 

už laisvės ir 
skleidimą.
Nariu kviečiamas būti

pa teku- 
lietuvybę, 
brolybės

Rockfordo moterys Ič
susimose stt 

vyrais

Iš Lietuvos
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Ir Širvintuose Del Deff-

numeriu pradedame
Draugijos istoriją.

pradedame pasakoti,

Su šiuo 
Chicagos 
Vadinasi, 
kaip musų organizacija susikū
rė, kas buvo jos steigėjai, ko
kiais sumetimais jie draugiją 
steigė. Medžiagą šiai istorijai 
surinko Alex 
brozevičius).

Pirmiausia 
jog originalus

Ambrose (Am- 
«

tenka pabrėžti, 
draugijos var

Draugija Savitarpinės Pašalpos. 
Kadangi vėliau toks ilgas var
das pasirodė nepraktiškas, tai 
jo galūnė liko • “nukirsta“.

Taip sakant, “metrikai“ ro
do, jog draugija liko įsteigta 
vasario 23 d. 1909 m. Balkevi
čiaus svetainėje, 823 N. Marsh- 
field Avė. Organizacijos suma
nytojas buvo Petras M. Kailis, 
įžymus tų laikų Chicagos lie
tuvių veikėjas. Jis gyveno 
šiaurvakarinėje miesto dalyje 
ir ten laikė biznį.

Į pirmą, atseit, steigiamąjį 
susirinkimą buvo pakviesti ir 
dalyvavo šie asmenys: Petras 
M. Kaitis, Petras GaIškiš, Ju
lius Mickevičius, Kastantas Kai
lis, Antanas Miliauskas, Anta
nas Petrulis, Antanas Gricius, 
Vincas Česna, Stanislovas ša- 
kis, Boleslovas, Petrulis, Fer
dinandas Derbutas, Juozas Pet
kus, Antanas Juška, Kastantas 
Pocevičius, Jonas Tumosa, Jo
nas Katilius, Antanas Kalnis, 
Augustinas Kalnis, Vincas Ru- 
telionis, Antanas Jasinskas, Pet
ras Remeikis, Jonas Andrulai- 
tis, Vincas Pranaitis ir Vladas 
Mačiulis.

Steigiamasis susirinkimas į 
laikinąją valdybą išrinko šiuos 
akmenis: P. M. Kaiti pirminin
ku, Julių Mickevičių sekreto
rium ir Petrą Renieikį iždinin-

5. 
kiekvienas sveikas ir doras lie
tuvis, mokąs lietuvių kalbą, 
nuo 16 iki 40 metų.

6. Ligoje pašalpa dviejų sky
rių: $5.00 ir $10.00 per savai
tę. Kurie mokėjo 50 centų per 
mėnesį gavo, ligoje pašalpos 
$5.00; kurie mokėjo 75 centus 
— gavo ligoje pašalpos 10 do
lerių.

7. Chicagos Lietuviu Draugi
ja Savitarpinės Pašalpos pra
džioje buvo prisidėjusi prie 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje. Pomirtinę išmokėdavo 
SLA. Draugija iš kiekvieno na
rio mokamų mokesčių 25 cen
tus per mėnesį siųsdavo į SLA 
centrą.

Tai tokias gaires nustatė mu
sų organizacijai pirmieji kūrė
jai. Tenka pasakyti, jog veiki
mo programa mažai tėra pasi
keitusi. Ir šiandien Chįcagos. 
Lietuvių Draugija yra pasiry
žusi, kiek tai galima,, švietimo 
ir kultųros srityse dirbti.

S teigiamajame suvirinkime 
dalyvavo dvidešimt keturi as
menys, kurie ir liko nariais. Iš 
jų šeši dar ir šiandien tebėra 
draugijos nariai. Būtent: Kas
tantas Kairis, Petras Galskis, 
Antanas Miliauskas, Petras Re
meikis, Jonas Katilius ir Jonas 
Tumosa. Kiti ilgainiui išsibrau- 
kė iš draugijos arba jau yra
mirę.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS

Maso- 
(1547 N. 
Chicagos

Rockfordiečiai kamuolių UIles v 4 
riedinėtojai Du į Katėjimą

Be pasigyrimo Rockfordo "* —
Lietuvių Kultūros skyrius pui-' Tų pačių dienų Rūmai spren- 
kiai progresuoja sporto dirvoj.'jg jr trečių baudž. bylų, kurios 
Per trumpų laikų savo gyvavi- užuomazgų sudaro alkoholis, 
mo ji daug nuveikė. Šį pavasa
rį ji sugebėjo suorganizuoti ge- ' 
rą beisbolininkų komandą po .
vadovyste Jono Brazaičro-Brast. >snykas šarviniuose vežimais 
šį rudenį ši draugija suorgani-j sukliuvo su Romaškais. Kol ne- 
zavo net dvi kamuolių riedimo'buvo’ Pas*a^( vieni ki- 
komandas, - vienų iš vyriškių, Itieras Pamsmo, bet kai smuk- 
o kitų iš moterų. Vyrams va-!!Ue l8^ tai nutar§ važiu°- 
dovauja tas pats Jonas Brast,1 Įal^.
gi moterų penkiukei koman
duoja p. Jono Brast moteris, 
žmona ir šeimininkė p-ia Ele
na B^ast. Brazaitienės bolinin- Apygardos teismas Jocį su 
kės priklauso Rockfordo Mote-i Kotesnyku pripažino kaltais ir 
rų Bolininkių Susivienijimui, nubaudė po šešerius metus 
kur jos kai kurį laiką buvo sunk, darbų kalėjimo.
pirmoj vietoj. Tai jtin geras jų 
ten . pasirodymas. Be to, Jonas 
Brast dabar bando suorgani
zuoti dar kitą maišytą moterų 
ir vyrų komąnd$ 40:
asmenų. Ir jei? šįąį nauyąj ko
mandai pasiseks susior^amzu o- 
ti ir gyveųti tarpe musų, tada 
tikrai įvyks kovą kamuotų rie- 
diine. Tada saugokitės viąi, kai 
40 kamuolių susyk b,uą paleis
ta karo laukan!

Ąr tai vertas pasigyrimas? 
Parodykit mums kitą Kultūros 
skyrių, kuris maža dudm galė
tų mums prilygti? Kas bąųdys 
numušti tą skeveldrą nuo 
ties?

Vai, brolyti, nežniau,
Ką aš čionai išgirdau...
Na, paklausykite dar toliau. 

Šeš.tądięnį, lapkričio 26 d., Kul
tūros skyriaus moterų ir vyrų 
kamuolių riedimo grupės buvo 
suėję persitikrinimui, kuri iš 
tų grupių yra galingesnė. Mo
terys visada tikrino, kad jis 
vyrus sumuš. Vyrąi negi pasi
duos. Persitikrinimui įvyko 
kova ir toję , kovoje lošta po 
tris “frąmes”, — linijas. Ir ką 
jus manote? Moterys laimėjo 
visus tris. Jos vyrus taip bai
siai supliekė, kad pastarieji ne 
va nebegalėjo ištarti. Vyrai da
bar atsidusdami tik liūdnai 
niūniuoja...

Vai, brolyti, nežinąu>.
Tokių bobų nemačiau...
Ricd’ jos kamuolius gerąį 
Širdy daros negerai.
Tąip; musų vyručiai neramiai 

, dūsauja ir bijosi eįti su luote- 
rimis į antrą persitikrinimą, 
nes pasekmės jųjų pusėje gali 
būti tragiškos. —Eskulapas;.

Šių metę vasario 17 d. Šir
viu tuose L. Jočys ir Jonas Ko-

namo “atsiskaityti”. Ir 
“atsiskaitė”: Jočys su Kolesny- 
ku kuolais J. Romašką užmu
šė. ' 1 •’

nubaudė po šešerius metus

Nubaustieji apygardos 
mo i apvendhuą apskundė 
mąms. Rūmai apygardos 
rąo sprendimą patvirtino, o Jo
čio ir Kolesnyko skundus at
metė. v

teis- 
Ru- 
teis-

Demonstracija Rusnėje

pe-

RLAIPŪDA — Lapkričio 6 
d. Memeldeulsche kulturver- 
band Rusnės skyrius suruošė 
demonstraciją Rusnėje. Mies
telis buvo papuoštas Mažosios 
Lietuvos vėliavomis, namai 
iliuminuoti, gatvėse iškabinė
ti plakatai su įvairiais užra
šais. Mėsininkas Jonuschat prie 
savo namų buvo, iškėlęs vėlia
vą su svastika. Į sporto aikštę 
apie 18 vai. susirinko per 4, 
000 žmonių, dauguma jauni
mas ir mokyklų mokiniai. Iš 
sporto aikštės demonstrantai 
nužygiavo į‘ turgaus aikštę, 
kur buvo sukurtas laužas. Prie 
laužo, pasakė1 kalbas Rusnės 
evangelikų kurnigąs Grods ir 
Memeldeutschfe kullurverban- 
do Šilutės RPoisleiteris Grau. 
Demonstrantai dainavo įvairias 
nacionalsocialistines dainas, a- 
budu vokiečių himnus, šaukė 
“Ein Volk, ein Reich, ein Feuh- 
rer” ir t. t. Po laužo demon
strantai ramiai išsiskirstė na
mo, o kai kurie ilgai linksmi
nosi karčiamose. Demonstran
tų tarpe buvo ir tokių žmonių, 
kurie nelabai reiškė entuziaz
mą, o net paleido ir prieš de
monstrantus nukreiptų šukių. 
. 'Publika, kaip visose šių die
nų demonstracijose, taip ir 
Rusnėj buvo geroką dalim su
daryta iš atvežtų žmonių, ypač 
jaunimo, iš kitur.

Įdomu dabar bus susipažinti 
su įsteigtos organizacijos tiksl
iais. Tai juk buvo savo rųšies 
programa, kuri nustatė draugi
jos siekius, tikslus bei- iš viso 
veikimo gaires. Štai kas drau
gijos buvo numatyta veikti.

1. Gelbėti nariams ligoje, ne
turte bei nelaimėje esančiam.

2. Imti aktyvų dalyvumą tau
tiškuose ir 
svarbesnių 
muose.

3. Platinti

darbininkiškuose 
įvykių, paminėjir

apšvietę įsteigiant

Gruodžio 13 d., vadinasi, 
tos savaitės antradienį, 
lųc Temple salėje 
Leavitt St.) įvyk
Lietuvių Draugijos prieąmeti-. 
įlįs susirinkimas. Kaip ir kitais 
metais, tame susirinkime bus 
nominuota valdyba (atseit, dV 
rektoridi). Visi nariai yra kvie
čiami gausingai susirinkt

Bus ir programa. Dainuos 
Mikas Overlmgis, kuris nępą- 
prastai daug visokių lietuvių 
dainų moka. Be to, dainuoda
mas jis pats sau akompanuoja 
gitara. Taigi kol bus atliktas 
bąlsų skaitymas ir kiti forma
lumai, tai kąlhąmąs dainipiiv* 
Kas palinksmins susirinkusius 
gražiomis dainomis.

NAUJI NARIAI
Per paskutines kelias dienas 

į draugiją įsirašė šeši nauji 
riai. štai jie:

Jopas J. Jononis
Domicela Zalecki
Miko Belskis
Williąm Brazauskas
Eolą Sitki
Stanley Lucas.

ROSELAND

na- Keistas aukų rinkimas

Ambrosia & Nectar
BEER DISTRIBUTOR

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Vfel geria h? 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresni alų, kurį užvardino NECTAR. šis Aluą yra paga- 

, mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street

Vadinamosiom “Rožių Žemės“ 
kul^ujos, draugija pabaigoje 
pereito mėnesio buvo surengu
si vąkąrę, kuris labai gerai pa
vyko. Darbininkų Svetainė bu
vo pilna žmonių. Programą pil
tis Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras. Rodosi, padaryta ne
blogas biznis.

LIĘTUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS valdy
bos ŠUSIRINKIMAS
Kitą sęk<nac$eįį gįruęjdžią JI 

d,, 1(1 vaĮ. rytęj Naujienų na
me (1739 & Halstęd St.) įvy|is 
nąujai išrinktos Lietuviu Kul
tūros Draugijos cęrdw valdy
bas susirinkimas.

KĮNOSHA, WI&
Kenoaha Lietuviu Kulliuręs 

Draugijos priešmetims susirią- 
kųnąs įvyks trečiądiengA vafcą- 
rę, gruodžio 7, 1938, 7:3Q tąl. 
vąkaro, Burger Hali.

Bus rinkimas kuopos Vaįdįr-

ta /

EleMines Dovanos
Ji Tikrai įvertins

SUNBEAM
MIXMASTER

Maišo, muša, plaka,■X-
išspaudžia sunką. Ivory 
žalios, arba juodos ir bal
tos spalvos. Su Onn 7 R 
sunkos spaustuvu v J i * J

(Be spaustuvo $21)

ir 
ir

SILEX ELECTRIC 
GOFFEEMAKER

SETAS
* 4 puodelių .coffema- 
ker mažiems reika
lams ... 10 puodelių 
mięros svečiams atsilan
kius. Tai ęlektrikinis 
pečius bet kokios mie- 
ros gyviems reikalams.

$7.95 VERTĖ

^$8^5

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street—132 South Dearborn Street

I ■ •

4562 Broad,way
4833 Irving Park Rd.
2733 Milwaukee Avė.
2745 Lincoln Avė.

NEIGHBORHOOD STORES
4231 W. Madison St.
3460 S. State St.

4834 S. Ashland Avė.
852 w. 63rd St.
2950 E. 92nd St.
11046 S. Michigan Avė.

•2 4^ ± P KALĖDŲ ~DOVANĄS “““
I KRAUTUVĖSE, KURIOS GARSINASI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3448

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG '

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams 

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

DUODAME
PINIGUS!

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

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

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

FFICI ENT
Ūse only one kvel tea- 
cpoonful to a eup cf sifted i 

L flour for mosi rteipes. j

^RBAKING

Šame prtce today i 

as 48 years ago į 
į 25 ounces '<”254 l 
n M*nu(«ctur«d by b»kinj powd«r f J 
iM >p«c<aliiti wh« malt* nothma būt || 
įW baldnj powd«r—un4«f tup«rvUiar» f I 
[S of ««pert cb«miati •< nationcl >£ 
41 ___ r«pu?ation._________  K Ii

MARIJAMPOLĘ — šį mėn. 
cukraus fabrike daroma jau 
paskutinė laivyno fondui iš- 
skaita iš tąrnautojų. Pasirodo, 
kad iš tarnautojų buvo nukai
tyta 10,000 Lt. Apie tai sugal
vota akc. b-vės “Lietuvos cu
krus” centre, ir apjo j(ą tiktai 
tada sužinojo tarnautojai, kai 
sąvo pavardes, ir paaukotas 
sumas perskaitė laikraščiuos. 
PąugeĮis kontoros tarnautojų 
žymįai įjogiąu atlyginami, 
kaip darbininkai, todėl ir ai
tas komisariškas centro nu
tarimas, be jų žinios ir sutiki
mo, nevisai šiltai buvo sutik
tas. Dabar tarnautojai jaučia
si net apga^tį. nes. akc. b-vė 
“Lietuvos cukrus” Skelbėsi ąu- 
kosianti ia sava sąmatoj 10 
kartų daugiau, ųegu jąrnąuto- 
jaj. Ęadangį tarnautojąi “su
aukojo” apie 10^.000 L4, tai ben
drovė aukoti 100,000
Lt. Takiau bendrovė įnęšė apie 
12,000 L|, dkučju^ Fal|>ri&ę>; 
tarnautojai daIW sakosi jau 
•vėl nęt&ri, Aad centras uepa-: 
darytų sekantį knųiisafišką 
žestą ir vėl neuždėtų savę vi- 
sagališką ranką ant jų sunkiai 
uždirbtų grašių. z;

'' ...m.'

bos. ^ųtįųai dalyvaukite.
Sekr. Lucille Simanauskaitė.

.. ■'.'.L ■■

.. JlitfONSbF POUHDS H 4VE BEEN 
BY.OUR GOVĘR^MtHT

W w ^*4/ K Visos tos krautuvės turi didelį pasirin-
Va >- t kimą dovanų ir jums draugiškai ir ma-1 loniai patarnaus. Už jūsų kooperavimą' “

W T busime dėkingi

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dąbar yrą padidintos, pagražintos ir

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus į-dcinresmiis įvykiu* ir nuotykius Lie
tuvoje.

{QĄWlENQSE telpa daug straipsnių begaIT^’aisi gy- 
venimo■.kausimais, mokslinio turinio raštų, 

r . erKrąščįų ir apysąkų.
frJĄŲJlEĮęOS kasdien de(lą (laug gražių paveikslų ir 

at^ąįzdų.
NAUJIENOJ yra visuomenės organas — jūsų dien- 

rąštis, Tod^l Skaitykite jas, skleiskite jas ir 
imkite biznierius, kurie garsinasi NAVJIE-

NAUJIENOS
39 SOUTH HĄLSTED STREET

ėiilCAGO, ILLINOIS

Rudeninių Madų 
Knyga

17» E. Halsted St.,



Antradienis, gruod. 6, 1938

Diena Iš Dienos

buvau

atsilankė vestuvių pokylin. 
Taip pat labai dėkoja visiems 
kitiems už gražias dovanėles. 
Man, sako, bus miela prisimin
ti jų nuoširdumą.

Sofija Jasiunienė su savo 
Povilu apsigyveno Cicero, sako, 
savo tėvų Ambrosų namuose, 
gražiame flate su ką tik pirk
tais puikiais rakandais. Abudu 
sveiki, linksmus ir džiaugiasi 
ženybiniu gyvenimu. —R.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Joseph Z wirblis, 58, su 
borą Simonovich, 48.

KUR RIMTUMAS IR DRAUGKKNMAS 
UŽIMA PIRMA VIETĄ
Chicagos Joniškiečiai

i Metai Kalėjimo 
I Už Blogus 
1 Čekius 27 Metų

Sofijos Ambrozaitės-Jasiu- 
nienės padėkos žodis 
žagariečių Klubui

“Rodos, kaip vakar
maža mergaitė globoje mielų 
tėvelių ir gerosios tetos. Augau, 
jaunystės svajones piniau, lan
kiau mokslainę ir kitokias pa
reigas ėjau. Bet šiandien aš jau 
vedus ir jaučiuosi esanti lai
minga. Nes pamylėti bernužėlį 
ir su juo kartu gyventi, tai, 
galima sakyti, savo rųšies lai
mė ir pastovumas.”

Sofija reiškia širdingiausį 
ačiū žagariečių Klubui, kuris -j7 T)
vestuvių proga įteikė dovaną Į LdloKlį J!A<lSyilkĮ 
$25 ir kurio nariai skaitlingai

Bar-

Suėmė Už 
Grąsinančių

vakar
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.k

Proto ligų ligoninei 
buvo atiduotas chicagietis Ja- 
cob Matzgob, nuo 615 N. Wells 
street. Jisai buvo suimtas ir 
įkalintas už rašymą grąsinan
čių laiškų prezidentui Roose- 
veltui.

SUSIRINKIMAI- _ -
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

SLA 36-tos kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
, gruodžio 7, 1938. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So.

Halsted St., 8 vai. vakare. Visi kviečiami atsilankyti,, nes 
bus valdybos rinkimas 1939 metams. Dr. Kazys Draugelis 
skaitys paskaitą. Jeigu esate skolingi, tai prašau būtinai 
užsimokėti. A. Kaulakis, fin. rast.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos priešmetinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gruodžio 7 d. 7:30 v.v. Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. Susirinki
mas svarbus, todėl privalote būtinai atvykti. Reikės išrink
ti valdybą 1939 metams ir daug kitokių svarbių klausimų 
aptarti. Pasilikę su mokesčiais, būtinai apsimokėkite.
, S. Kunevičia, rast

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

“ABRUSAMS IŠSIUVINĖJIMAI '

COPR. iW, NEEDLECRAFT SERVICE. INC.

CROSS STITCH TOWELS PATTERN 1915
No. 1915 — Gražus išsiuvinėjimai abrusams.

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

No. 1915

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

^Miestas ir valstija ..............

PETER PEN

BE \ 
PUBBEO 
CLOUOS.

ws'oe 
GOlKlO a 
LlTTUe 

$LOWES

S’pood.

hopo
90.

Peojles Radio Programas 
Bus Specialiai Gražus

Moterų teismo teisėjas Occar 
Caplan vakar nuteisė 26 metų': 
merginą sėdėti metus kalėjime j 
už blogų čekių platinimą. Tai j 
Miss Mary Casey, nuo 2830' 

litis, sūnūs ar dukreles, patar-' Šiandien, antradienį, 7 valandą |Washington Boulevard. Ji iš
kilę jiems prisirašyti prie jo- ] vakare, ant stoties WGES iriv^aj0. biznierių apie $200.
niškiečių L. K. Kliubo. Tegul pasiklausyti ne tik gražaus, bel^'a^a^ buvę reikalingi Ii i 

senuosius J sykiu ir įdomaus radio progra •1 i • 1 ' AL • • V •

valcus. Tikietai tik 25c.
Gerbiamieji kliubiečiai, kurie 

turite jau paaugusius jaunuo-
Priminima radio klausyto

jams užsistatyti savo radio

Jpniškiečių L. K. Kliubas gy
vuoja ir darbuojasi ne mažai 
jau keliolika metų, nes tame 
kliube priklauso nemažas skai
čius narių, kurie su energija ir 
pasišventimu dirba kliubo gero
vei. šiandien kliubas, kaip fi- jie pavaduoja mus 
nansiniai, taip ir nariais, yra Jaunimas labai myli veikti ką mo. žymios dainininkės ir dai
ge raine stovyje.

Tiesa, praeityje yra buvęs reihia patarti ir pagelbėti, 
kliube daug didesnis 
narių, negu dabar, nes kai ku-!

„ j gotos motinos ir jauno broliu
ko užiaikymui. levo neturi.

SUKAKTUVIŲ

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

j nors visuomeniško, tik jiems 
o e-

skaičius vergijos pas juos yra.
Priklausymas prie tokio kliu- 

rie nariai pasitraukė iš kliubo h°, Pr*e joniškiečių, jau- 
dėlei savo ypatiškų išrokavimų, 
bet likusieji nariai i_______
— - ’ *"• ” - - nuoliams yra proga prasilavin-

nenuleido veikti tarpe lietuvių. Verta 
rankų, bet dirbo ir veikė su priklausyti prie tų lietuviškų 
energija ir palaikė kliubą pui- organizacijų, prie kurių jų te
kiausioje tvarkoje. Dar ir žian-'|Veliai priklauso ir veikia.
dien daug yra tų narių, kurie1 Joniškiečių L. K. Kliube di- 
prikkuiso prie kliubo nuo pat džiumoj nariai yra apsišvietę ir 
jo susitvėrimo, ir keletas jųjų kultūringi žmonės, ir susirinki- 
gana pastoviai dirba kliubo la-,ma* visuomet yra, pavyzdingi, 
bui, ar tai užimdami valdybų! ^era bereikalingų “užsivarinė- 
vietas, ar įvairių komisijų, ar . lermų”, visuomet
šiaip visokius darbus kur tik y- Unitai svarstomi kliubo reika

lai. Nors kartais kas ir suma
no pakelti kokius nesusiprati- 

; mus, bet, į tai mažai kreipia- 
ima domės, ir tie visi išsišoki-

nininkai padainuos daug gra
žių dainelių bei rinktinų kom-i 
pozicijų. Prie to bus daug nau
dingų žinių bei pranešimų.

Svarbiausiai, bus išrištas 
'svarbiausiu klausimas apie pir-‘ 
| kimus naudingiausių kalėdinių 
dovanų. Apie tai bus visiems 
įdomu išgirsti, nes toBie pra
nešimai sutaupys daug pinigų 
visiems radio klausytojams.1 
Nepamirškite užsistatyti savo i Į 
radio. —Rep. xxx.

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

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Prof^ssor 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-

$50.00 Nuolaidos Mainant Radio 
ar Parlor Setą

BUDRIKO
KRAUTUVĖJ

RASITE DABAR GERIAUSI 
PASIRINKIMĄ DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

Elektrikiniai Refrjgeratoriai
po $69.00

ir aukšč.

BUY GUARANTEED TIRES 55%“au’e
‘ • • > ’ ‘•. f; •. ..

Nėra abejonės, kad ir jiems 
praeityje teko susidurti su įvai
riais nemalonumais, bet jie ne-, 
numojo ranka ir nepasitraukė )na*, sava^mi pranyksta, 
iš kliubo, bet dirbo kol viskas Rimtumas, ir draugiškumas 
buvo nugalėta. Už tai šiandien. l)as j°niškiečius užima pirmą 
tokiems nariams priklauso di- N. Mickevičienė

Rimtumas, ir draugiškumas

Nors jau šiandien desėtkai SLA 139 Kuopos 
naujų narių priklauso prie Jo- Q I • KJ „ 
niškiečių Kliubo ir yra gerų OUMlHIKimdb 
veikėjų, bet toli gražu dar ne 139ROSELAND. — SLA 
visi in Įsideda prie kliubo gero-: kuopos priešmetinis susirinki- 
vės. Bet, gerbiamieji, mes gali-|mas įvyksta šįvakar, gruodžio 

syi)las^» kad neturime g Palmbr Parko svetainėj
žiūrėti vis į tuos narius, kurie antram aukšte (įėjimas iš rytų 
dirba. Musų visų pareiga pa-'pUSės).
daboti savo kliubo gerovei. Ne- ViSi kuopos nariai prašomidnbėli savo kliubo gerovei. Ne- yjsį i<UOpOS nariai prašomi 
i eikia visų darbų sukrauti ant dalyvauti susirinkime, nes bus 

nes joms- renkama kuopos valdyba ir 
ip sa- reikes svarstyti kitus svarbius 
visuo- kuopos reikalus. (

A. Narbutas, org.

kelclos narių pečių, 
kiečių kliubas nėra, 
kant, rankas nuleidęs, — 
mot darbų yra užtektinai. Va-i 
sarps metu rengia piknikus ari 
išvažiavimus, o atėjus šaltes- t • j • it • 
niam orui, rengia balius ir įvai- UUlVerSlte

Kliubo Pasek- 
'Z mingas Vakaras
tį sekmadienį, 11 d. gruodžio,! 
įvyksta balius “Baro Dance”, 
Hollywood Imi. svetainėj, 2417 
W. 43rd S t., 6 v. vakare.

jau, bus gana įvairus ir gražus, 
nes komisija, kuri susideda iš 
jaunuolių, deda pastangas, kad 
parengimas butų kuo puikiau
sias. Jie labai rūpestingai dar
buojasi, kad atsilankiusi publi
ka butų užganėdinta.

Tai bus “Farmerių šokiai”, 
sako, kad visi bus pasirėdę 
“farmerskai”, komisija ir dar
bininkai, todėl pageidaujama, 
kad svečiai atsilankydami ap
sirengtų paprastai, nes gražiai 
pasipuošus visuomet yra progų 
bile kur pasirodyti, o jau pa
prastais rūbais pasipuošus va
žiuoti į balių — retenybe! Be 
to, bus įvairių ir gerų dovanų 
ir laimėjimų, visokių gėrimų it 
užkandžių daugumoj “farmers- 
kų”. Taipgi, girdėjau, kad ir 
orkestrą bus gera “Swing Mas- 
ters.” Gros visokius šokius, far- 
merskus, lietuviškus ir gražius

Publikos jbuvo pilna Auditorija 
Praeito sekmadienio vakare 

Lietuvių Auditorijoj įvyko stu
dentų Lietuvių Universiteto 
Kliubo pasekmingas vakaras.

Vakaro programa susidėjo iš 
vaizdų iš praeities Lietuvos is
torijos Vytauto laikų ir pavyz
džio lietuvių šeimos Amerikoj 

( gyvenimo..
• | Programą paraše patys stu

dentai — Jonas Balanda, An
tanas Stelmokas, Bunni Savic
kas; muziką pritaikė *p-lė II. 
Pečiukaitė; scenos dekoracijas 
pagamino Edgardas Ferantas. 
Vaidylos savo roles atliko pa
girtinai. Jų lietuvių kalbos tar- 

dainų 
lietu-

tiems 
mergi-

sena buvo graži, nors 
meliodijos skambėjo be 
viškų motyvų.

Reikia duoti kreditą 
jauniems vyrams ir
noms, kad jie mėgina sustiprin
ti tarpe Amerikos jaunuolių 
lietuviškumą ir kultūrą. Publi
kos buvo pilna Auditorija.

Buvęs.

-* 'AJs'rae 
8OUMCI

SIZES

4.50- 21
4.75-19
5.25-18
5.50- 17
6.00-16

m®

MoneV
Our

First Class

TIRES
, . Below Value Throųgh Our 

O Co-Opcrative Association
xsauja aukšta Kokybė nauja žema kaina. Iš
teklius siekiasi jūsų. Tiktai vienas agentas

jums kas

STANDARD 
VALDE

$10.55
10.85
12.85
13.90
15.75

nomis. Visi prospektai perleidžiami 
savaitę.

OUR SPECIAL 
SELLING PRICE

$6.85 
7.05 
8.35 
9.05 

10.20

YOUR 
COST 
ONLY

$5.25
5.40
6.40
6.75 
6.95

YOUR 
PROFIT

$1.60 
1.65 
1.95 
2.30 
3.25

PERCENT 
SAVED

50%
50%
50%
52%
55%

OTHER SIZES for'TRUCKS, BUSSES 
PROPORTIONATELY LOW_. 

PRICES ON REQUEST.

SENI) ONl.Y $1.00 VVITH ORDER. 
BALANCE ON OELIVERY. 

LOWEST PRICES GUARANTEED.

55% ŽEMIAU VERTĖS. GERI VIDINIAI TŪBAI TIK PO $1.39 
Musų Co-OpJ 'ištekliai mūšų narių ūkininkų ir kostumerių pirmos 
klasės ir geriausios aukščiausios rųšies. Dirbama ant ne pelno 
pagrindo, visi pelnai, jei yra, grąžinama nariams. Musų didelė ga
myba leidžia jus aprūpinti daug dalykais už mažiau negu tarpi
ninko kaina ir daug jums sutaupyti. Veikit kaip musų tarpininkas 
ir distributorius- Perkame ūkininkų derlių už pinigus, tairus ir pi
nigus- Seni tairai pavojinga. Apsirupinkit musų pirmos klasės tai- 
rais už 55% žemiau vertės. Siųskit užsakymus ir rašykite Co-OPE- 
RATIVE ASSOCIATION OF AMERICA, 4538 W. 13th St, Cleve- 
land, Ohio.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

”U-4bQE/ wema>
1 Sapb/

cloyd

JlB

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

ir aukšč.

Angliniai pečiai nuo $8.50

Jos. F. Sudrik
Ino.

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

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
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

'•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $1£.5O
GYDYMAS......................... ŠE f).00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . *15-00
RAUMATIZMAS ??.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 6Srd Si 
Tel. ENG. 6883-S840

I ...kl I l
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ŽEMAIČIU KULTŪROS KUUBO SPEOALiS 
SUSIRINKIMAS KONSTITUCIJOS 

REIKALU
Pavojinga Daryti Svarinus Tarimus 

Ant Greitųjų
Kaip jau buvo skelbta Nau

jienose, kad žemaičių Kultūros 
Kiiubo specialia susirinkimas 
įvyks gruodžio 1 d., J. Yuškos 
svetainėj, 2417 W. 43 rd St., 
tai taip ir įvyko. Todėl aš čia 
ir noriu pakalbėti apie geras 
puses to kiiubo organizatorių 
ir papeikti blogas, kurios labai 
aiškiai buvo matomos per įvy
kusį susirinkimą.

Susirinkimą pradėjo laikinas 
pirm. Steponas Narkis. Tačiau 
formalio visos laikinos valdy
bos narių iššaukimo nebuvo, to
dėl ir sekretoriaus vardo nenu
girdau. Sekretorius buvo 
kviestas perskaityti pirmo 
sirinkimo protokolą, kuris 
vo priimtas vienbalsiai.

Pirmininkas Narkis paaiški
no, kad svarbiausias šio susi
rinkimo uždavinys bus priimti 
kiiubo įstatus arba konstituci
ją. Sekretorius pradeda skaity
ti visus 17 skyrių, iš kurių su
sidėjo projektas tos konstitu
cijos. Perskaičius visą projek
tą, V. Stulpinas duoda įneši
mą, kad priėmimas konstituci
jos butų daromas balsuojant už 
kiekvieną skyrių arba paragra
fą atskirai, ir tokiu budu bus 
galima, kur reikės, pakeisti 
vieną kitą išsireiškimą arba 
kur bus trukumą — pridėti.

Įnešimas buvo paremtas, bet

pa- 
su- 
bu-

Girdi, 'visa laikinoji 
vakarus 

dirbusi, prakaitavusi

tucijos klausimais,' pats užim
damas pirmininko vietą.

Mano, kaipo paprasto žemai
čių Kiiubo nario patarimas yra, 
nedaryti svarbių žygių ant grei
tųjų, pav., kaip konstitucijos 
priėmimas vien tik dėlto, kad 
kas nors sunkiai prakaitavo pa
kol parašė keletos punktų ir 
abejotinos vertės konstituciją. 
Todėl aš manau, kad tokia kon 
stitucija turės būti pataisyta 
greitu laiku, jei žemaičių Kul
tūros Kliubas norės gėrėtis 
vaisinga darbais ateitimi.

Narys.

CLASSIFIE.D APS ."Į
LEGAL NOTICES 
Legaliai Skelbimai

NEATSAKAU UŽ JOKIAS SKO
LAS, bet kiėno padarytas, tik už t« 
savo. d

•Charles Theodore Antušas, Jr. n

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

• ............. - j
REIKALINGA MOTERIS prie F 

namų, darbo būti ant vietos.
1913 So. Morgan St-, basement 
iš fronto.

REIKALINGA MERGINA ar mo- : 
teris 8 mėnesių kūdikiui prižiūrėti, i 
Mrs. Smilgis, 4248 So. Artesian Av. j

PARTNERS WANTED 
_________Reikia Partnerių

REIKALINGAS PATYRUS ir ge-
- ras pardavėjas pardavinėti lietuviš- i 

ką importuotą degtinę ir kitus gė
rimus- Geras darbas ir uždarbis.

* Dėl smulkmenų atsišaukit: f
CORYDON & OHLRICH *

’ 852 W. Grand Avė. Monroe 2277 1
Klauskite Mr. CROWN. (

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

WEST SIDE MODERNAS 6 kam
barių su vana tiktai $12.00 mėnesy, 
šaukti Real Estą te Office, 1100 W. 

s Hanison St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniais -------—------- —-------- ----

TAVERNAS, 2 flatis, plytinis 
karštu vandeniu šildomas— geras 

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

PARSIDUODA TAVERN ir Res- 
i taurautas- Gera vieta. Biznis iš- 
į dirbtas per daug metų. 4440 South 

Western Avenue.

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

Į- _ ______—-
r --------------
į- TAVERNAS, pareinamas kampas, 

išdirbtas biznis su įrengta virtuve, 
's labai nebrangiai.
ž 6302 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA KENDŽIŲ, taba
ko ir mokyklos • reikmenų storas, 
arti prie 2 didelių mokyklų, taipgi 
banbernę 2 krėslų,—po vieną arba 
.abi sykiu. 4559 So. Hermitage Avė.

REAL 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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ ŪKIS su gerais pašta
is ir kiek sėjos. Geroj vietoj. Par
ieda už $1385.00 arba $300.00 pi- 
gais ir kita laikais.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

URNITURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIŠ
ERIUS 1938, visokio didžio su 
oil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
Lfikčerius dėl bile kurio biznio 
aitant svarstykles, registerius ir 

e baksius. Cash arba ant i&mokė- 
mo. Pamatykite mus pirm negu 
rksite kitur.

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

CALumet 5269.

jo. Viskas eina gerai, pakol 
pasiekiama 8-tas paragrafas.

Kaucijos Reikalas.
Tame paragrafe nelabai aiš

kiai nupasakotas kiiubo pini- 
giškas klausimas. Iš iždininko 
nebuvo reikalaujama jokio 
bondso arba kaucijos užsidėjl- 
mo. O tik pažymėta, kad pini
gai turės bjiti padėti banke, ir 
išimti juos galės, suprantama, 
kada panorės, pirmininkas, iž
dininkas ir protokolų sekreto-, 
rius. Tame skyriuje nieko ne
sakoma, kad pinigai paprastai 
yra išmokami tik draugijai ar 
ba kliubui nutarus. Todėl čia 
buvo karštų ginčų.

Ponas Radis, laikinas iždi
ninkas, nurodinėjo, kad laikina 
valdyba tyčia praleido iždinin
ko bondso arba kaucijos klau 
simą, nes girdi, išimant bond- 
są arba guarantiją, pasidary
sią kliubui apie kokia $13.00 
išlaidų. Tad, kad sutaupyti 

iškaščius, 
‘‘ . Ta

čiau, po karštų diskusijų, pri 
dėta pataisymas, kad kliuba 
iždininkas turės užsistatyti 
bondsą arba kauciją, tokią, ko 
kią kiiubo nariai vėliau nusta
tys.

Po to prieita prie paragrafo 
14, kur aiškinama kaip atei
tyje bus galima pataisyti tą 
neklaidingą ir, sulig laikinos 
'valdybos, tobulą konstituciją. 
Ten -buvo pasakyta, kad jei kas 
norės padaryti kokią pataisų 
arba pridėti kų nors prie tos 
konstitucijos, tai tokį įnešimą 
turės padaryti ant metinio su
sirinkimo. O svarstyti tokį kon
stitucijos pataisos įnešimą te
bus galima tik ant kito meti
nio susirinkimo. Reiškia, pakol 
bus galima svarstyti, reikės 
laukti visus metus. Juk tai tik
ras absurdas. Nesąmonė reika
lauti išlaukti metus laiko, kad 
padarius konstitucijos patai
są.

Tačiau p. Radis, labai nuši- • . 't ;Įęs jaudinu 4E: .aiškino, kad tas 
laikinos 
gerovės 
Kiiubo.

Girdi,

lAUMK-NAUJ1KNŲ Foto]

NORTH ADAMS, MASS. 
—Pauline Eark Thurston, 
paskilbusio inagiko našlė, 
kuri šiomis dienomis ište
kėjo už Charles K. Collins 
iš Rochester* N. Y.

Šį Sekmadienį 
Laisvamanių Sukak 
tuvių Bankietas

čia kitas asmuo davė pataisy
mą prie įnešimo, kad konsti
tucijos projektas butų taip pri-. 
imtas kaip skaitytas. Supran
tama, pataisymas buvo irgi pa
remtas. Čia kyla karšti ginčai. 
Pakyla ponas Radis, laikinas 
iždininkas, gina kaip įmany
damas, kad butų priimti visi 
skyriai vienu kartu, be jokio 
taisymo.
valdyba per keturis 
sušilus 
pakol parašiusi 16 punktų kon
stitucijos projekto. Girdi, visi 
jie yra labai geri, neklaidingi,
ir todėl prašo viso susirinkimo I tuos bereikalingus 
projektą primiti kaip perskai-1 jie tą klausimą praleidę, 
tylas.

Tame dalyke ima balsą ark. 
Steponas A. Geniotis, ir nuro
do, kad tuos kelis punktelius 
neims daug laiko perskaityti 
antru sykiu ir kiekvieną atski
rai priimsime arba, kas susi
rinkimui atrodys ne taip — pri
dėsime, pataisysime. Kalba ta
me dalyke p. Kaunas, p. Gedvi
las ir keletas kitų. Einama prie 
balsavimo, ar priimti konstitu
cijos projektą visą sykiu, ar 
priimti kiekvieną paragrafą at
skirai. Didžiuma balsų nori, 
kad konstitucijos projektas bu
tų priimtas atskirais paragra
fais.

Prasideda skaitymas iš nau-

:>y 1 -
’ '■■'•'•I

Laukia svečių iš Detroito 
Clevelando

ir

MADOS

7 d., 9 vai. ryto iš 
Šv. Jurgio parap.

pamaldos už velio-

IACMK-MAUJ1ĘNŲ Foto!

MONMOUTH, ILL. —Cla- 
rence F. Buck, kuris yra 
kaltinamas tuo, kad dėl jo 
netikusio reikalų vedimo, 
buvo prarasta $135,526. Jis 
buvo vieno banko resyveris.

No. 4967—Kasdien dėvėti sukne
lė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. »

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- J 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiž-! 
kiai parašyti savo vardą pa-1 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- ‘ 
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky-'l 
mu. Laiškus reikia adresuoti:1' 
Naujienos Pattern Dept, 1739 i 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SL, Chicago, DL

Čia jdedu 15 centų Ir prabai

atsiųsti man pavyzdį Nf> ,

Mieros  per Iruti*

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

.. "'Pi

STEPONAS VITARTAS.

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

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

Kūnas pašarvotas 3363 So. 
Lowe Avė. Laidotuvės įvyks 
Gruodžio 
namų į _
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos 
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.

Nubudę liekame,
Broliai, Sesuo, Švogeriai, Bro
lienė, Dėdė, Teta ir Giminės.

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

valdybos padaryta dėl
žemaičių Kultūros

laikinoji valdyba dir-

busi taip surikiai pakol para
šiusi tokią neklaidingą konstitu
ciją, dėl to esą, reikalinga yra 
padaryti taip, kad tą konsti
tuciją ’ negalima butų greitai 
permainyti arba ką nors pri
dėti.

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugija septintadie- 
nį, gruodžio 11 d., Liet. Darbi
ninkų svet. rengia metinį ban- 
kietų-vakarienę. Tai yra lyg ir 
paminėjimas metinės sukakties 
kaip lietuviai laisvamaniai su
šaukė seimą, priėmė įstatus ir 
įsteigė centrą. Į šį bankietą ža
da atvykti svečiai iš Detroit. 
Mich., ir Cleveland, Ohio.

Žinoma, .vakarieniaujant bus 
proga pasikalbėti ką laisvama
niai nuveikė, veikia ir ką keti
na veikti. Aną dieną sutikęs 
bankieto rengimo komisiją už 
klausiau: kažin ar verta alsi 
lankyti ant to minimo bankie 
to? Ponia Dotubrauskienė šyp 
telėjo ir mirktelėjo. Sako, ta 
jau, Stepuli mielas, neapsiriks 
atėjęs, nes mes svečius vaišiu 
sime ir grybais ir lietuviški 
kugeliu, ir dešromis, ir kito 
kiais skanėsiais. O p. Damb 
rauskas pridūrė, kad mes i 
jaunuomenės neužmiršim, tu 
rusime gerą muziką, tad gale 
šokti kiek tik norės ir tik u 
15c; vakarienė 50c.

> Stepukas.

IšPARDUOSIU visus rakandus 
musų krautuvės labai pigiai, 

riežastis—persikėlimas į didesnę 
gražesnę krautuvę.

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
automobiliai ir Trokai Pardavimui
PARDAVIMUI PIGIAI Plymouth 
utomobilis 1938, 4 durų su tron- 
u, šildytuvu ir defrosteriu.

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

!arl Wainora—Phone Victory 1717

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų. 
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.

1038—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs 
Dodges — Graliams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie Califomia.

La Šalies — Packards

Gruodžio 11-tą Mes 
Jausimės Esą 
Pietų Amerikoj

'IJ "

Roborts’ ,,R.uIes of Order.
- -..L x ■

Iš susirinkijno buvo pasiūly
ta, kad, padarius įnešimą pa
taisymui konstitucijos ant me
tinio susirinkimo, tokis įneši
mas butų svarstomas nevėliau 
kaip už trijų mėnesių. Tačiau, 
esant keletai asmenų labai ap
riboto supratimo apie tokius 
teisių dalykus, pasiūlymas ne
praėjo.

Čia reikia pabrėžti, kad lai
kinas pirm. Narkis nesilaikė 
Roberts nuostatų kaip, vesti 
susirinkimus, nors jie toki pa
ragrafą įdėjo į tą konstituci
jų.

P s Narkis ginčijosi konsti-

Perikola” atvaizduoja L 
miestą, Peru valstybėj

CECILIA BRAZINSKIENĖ, 
po tėvais česnaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 4 d-, 5:45 valandą 
vakare, 1938 m., sulaukus
pusės amž., gimus Tauragės 
apskr., žygaičių parap., But
kų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Feliksą, dukterį Cecilią, 
2 sūnūs: Feliksą ir Alfonsą; 
vieną brolį Nikodemą česną 
ir jo šeimą; 3 puseseres: Ce
ciliją Malinauskienę, Juliją 
Rastenienę, Oną Čepulienę, 
vieną pusbrolį Joną Gudijoną, 
2 švogerius: Antaną ir Stepo
ną Brazinskius, jų šeimas ir 
daug kitų giminių ir draugų. 
Lietuvoj paliko 2 brolius: 
Aleksandrą ir Leoną ir jų šei
mynas.

Kūnas pašarvotas 4612 S. 
Paulina St. Tel. Yards 6291.

Laidotuvės įvyks Penktad., 
Gruodžio 9 d-, 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sieną, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Cecilijos Brazins- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras,' Duktė, Sūnūs, Brolis 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

telefonas YARDS 1741.

>

Siunčiam Gėles

IETKININKAS

dienį, Gruodžio 9 d., 8 :00 vafli, 
ryto, iš namų į Dievo Apveiz-

DOMININKAS ŠERPETIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 5 d., 1:50 vai. po
piet, 1938 m., gimęs Tauragės 
apskr., Šilalės parap., Jucai- 

1 čių kaime.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Antaną, 5 dukteris: Ma-' 
rie Kuchinskas, žentą Myko
lą, Constance Alutis, žentą 
Antaną, Anna Harper, žentą 
Russell, Stellą Flaum, žentą 
Edward, Ruth Adams, žentą 
Leonard, pusbrolius, pussese
res ir daug kitų giminių-

Priklausė prie Simano Dau
kanto Draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 S. Lituanica 
Avc. Kūnas bus išvežtas ant
radienį, Gruodžio 6 d. 11 v. 
vakare į Bagley, Michigan, 
kur bus namuose pašarvotas. 
Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gruodžio 9 d., 9:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Bruno par. baž
nyčią, Bagley, Mich., kur at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Calvary kapines-

Visi a. a. Domininko šer- 
pečio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Dukterys ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, tel.
YARDS 1138.

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

80 Archer Avenue

■vieša*

MARIJONA 
SKUDIENĖ

(po pirmu vyru Grigaliūnie
ne, po tėvais Žukauskaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 4 d., 6:30 vai- ryto, 
1938 m., sulaukus 45 metų 
amžiaus, gimus Šaukėnų mie
stelyj, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Simon, sūnų Joną, duk
terį Stanislavą, 2 brolius: 
MateuŠą ir Stanislovą ir jų 
šeimynas, 2 pus-brobus ir 
daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.
Priklausė. ir, veikė prie daug 

lietuviškų draugysčių ir lab
daringų organizacijų.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 718 West 18th St,

Laidotuvės įvyks Penkta
dienį, Gruodžio 9 d., 8:00 vai. 
ryto, iš namų į Dievo Apveiz
imos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už veliones sielą* o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Sku
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ? laidotuvėse j 
if suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame, *
Vyras, Sūnūs, Duktė, Broliai/ 

Pusbroliai ir Giminės. 
S.- M. SKŪDAS, Tel.

MONROE 3377.

Tokios karšios meiles, tokio 
skurdaus gyvenimo, tokio pa
sišventimo viens kitam dar nie
kas nėra taip ryškiai atvaizda
vęs, kaip bus 
“Perikola”.

Pikillo (A. 
Perikola (Eva

WATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

parodyta operoj

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

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

Širvaitė) bando 
uždirbti sau pragyvenimą kai
po gatves dainininkai. Kur lik 
užtinka būrelį žmonių, jiedu 
laisvai pradeda dainuoti žavė- 
jančias daineles ir po kiekvie
nas dainelės renka aukas. Na, 
o netikėtai .atvykęs Don Andre

12 APARTMENTŲ 6—4—8—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

COAL- WOOD—OIL

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

natorius, išgirdęs Perikolos ma
lonų balselį ir pamatęs jos gra
žų veidą, įsimyli ir pradeda in
trigas Peri kolų sau pasiimti. 
Siūlo jai turtus ir savo palo- 
ciaus rumus, bet Perikolos stip
ri meilė savo tikrąjam meilu
žiui pasirodo tokia tvirta, kad 
ji visa tai atmeta su gražia dai
nele.

Meilė, ' komedija, intrigos, 
kerštas, aukšti valdininkai, tur
tuoliai, dar ir revoliucionieriai 

; visi yra sutraukti eiti savo gy
venimo pareigas, o visam tam 
priežastį sudaro du biedniausi 
gatvės dainininkai, ypač “Peri
kolos” gražumas ir jos malonus 
dainavimas.

Tų viskų galėsime pamatyti 
savo akimis ir išgirsti savo au- 
sintis gruodžio 11 d. Sokol sve
tainėje. Katriems teks atsilan
kyti, tie visi turės progos jaus
tis esu Pietų Amerikoje nors 
per keiptų malonių valandų, 

į Po vaidinimo bus šokiai. Pra
džia 4:30 vai. popiet. Bilietus 
galima gauti pas visus Birutės

1 narius. —-VBA.

BIZNIERIŲ ATYDAI!
Geras tavernas, biznis su 

namu 
būt parduotas šią 
mainais. 6912 So. Western Avenue, 
Prospect 1156.

Marųuette Parke, 
savaitę

Brolių Motuzų 
Filmos Chicagoj

muro
Turi
arba

vak., 
salėj,

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

Gruodžio 10 d., 7:30 v. vak., 
Šv. Mykolo M-klos Salėj, 1044 
W. Wabansia Avė.

Gruodžio 11 d. 6 vai. vaka
re, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

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

Gruodžio 14 d., 7:30 v. vak. 
Lietuvių Darb. Salėj, 10413 S. 
Michigan Avė., <Roselande,.

Gruodžio 17 dM 7:30 v. vak., 
J. Yuškos Salėj, 2417-19 West 
43rd St.

Gruodžio 18 d., 6:30 v. vak., 
•šv. Pranciškaus Par. Salėj, 
3903 Fir St. (East Cliicago, 
Ind.). . (Skelb.)

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

18.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75 
$5.00

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

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
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. Už pakarto j! no ■ 
duodame gerą nuolaidą.



Vakar buvo likviduotas sker- ~*11 i 
dyklų darbininkų streikas, kurį [StrClKUOJcl 11631*810 
C.I.O. paskelbė lapkričio 21 d.'» •« Vv» 
600 streikuojančių darbininkų Jj3IKr3SClU

Darbininkai

Visi Darbininkai Grižo Prie Darbo
Nori Sužinoti Kodėl Policija 
Negavo Raporto apie Nelaimę.

balsavimų išeiti

NAUJIENOS, Chicago, UI, Antradienis, gruod. 6, 1938

SKERDYKLŲ STREIKAS LIKVIDUOTAS 
BENDROVĖ PASIRAŠYS SUTARTĮ O#”

Darys Bridgeporto 
Gyventojo Mirties 
Tyrinėjimą

sugrįžo prie darbo, kai ben
drovė, Union Stock Yards and 
Transit Company, sutiko pripa 
žinti C.I.O., sutiko pasirašyti 
sutartį, ir laikiną jau pasira
šė, taipgi sutinka pakelti mini- 
mum algas iki 62^2 centų ir 
sumažinti darbo savaitę iki 40 
valandų. Bendrovė toliau suti
ko duoti darbininkams ir ap
mokamas atostogas.

Taigi, bendrovė priėmė be
veik visus streikierių reikala
vimus.

Vakar judėjimas skerdyklo- buvo paskelbtas po redakcijos 
se atgijo. Prekyba buvo atnau-: darbininkų balsavimų išeiti 

Įstreikan, 137 balsais prieš 65. 
Unija kaltina bendrovę atleidi
nėjimu darbininkų, nežiūrint 
garantijos to nedaryti, “darbi
ninkų terorizavimu” ir reika
lauja kolektyvių derybų.

Vakar dienraštis “American” 
išėjo, bet unija suorganizavo 
stiprias pikietininkų unijas prie 
redakcijų triobėsio 
laikraštį sustabdyti.
raščių darbininkai, 
klauso prie A.F.L.
darbininkų unijos, nutarė strei- 

i ir pasilikti prie

Protestuoja prieš “Darbininkų 
Terorizavimą”

Vakar rytą C.I.O. laikrašti
ninkų unija, Chicago News- 
paper Guild paskelbė streiką 
dviejų Chicagos Hearsto laik
raščių “Chicago American” ir 
“Herald-Exam iner” redakci j o- 
se.

Don Stevens, unijos sekre
torius pareiškė, kad streikas

jinta ir ūkininkai suvežė apie 
33,000 įvairių galvijų pasker
dimui.

Peoples ligoninėj, prie Ar
cher ir 22nd, užvakar naktį 
mirė 54 metų bridgeportietis 
Paul Pazalauski, nuo 941 \V. 
31 st Place.

Peržiūrėjusi velionio ligos 
dokumentus ligoninėj, polici
ja atrado, kad jisai buvo skau
džiai sužeistas ir apdegintas 
lapkričio 12 d. Statybos me
džiagos sandėlyj, prie 29th ir 
Grecn, kur Pazalauski dirbo, 
tą dieną įvyko sprogimas.

Nežiūrint to, kad nelaimėj 
žmogus skaudžiai nukentėjo, 
policija apie ją negavo jokio 
raporto. Dabar Deering nuo
vada pradėjo tyrinėjimą tiks
lu patirti kodėl raportas nebu
vo padarytas ir kas yra kaltas.

C.I.O. Packing House Work- 
ers uniją, kuri vadovavo strei
kui ir Union Stock Yards ben
drovę sutaikė trys arbitrato- 
riai, du nuo federalės valdžios, 
vienas nuo valstijos. Po jų 
priežiūra buvo sudaryta ir pa
sirašyta laikina sutartis kuri 
galios apie 10 dienų, kol ben
drovė ir unija tęs derybas dėl 
įvairių punktų, kurias laikino- ką neremti

ir bandys 
Tų laik- 

kurie pri- 
laikraščių

j’i sutartis neapima.
Streikas palietė apie 600 dar

bininkų. Nevisi pirmiau pri
klausė prie C.I.O. Kai kurie 
buvo z\merikos Darbo Federa- kad unijos kaltinimai yra ne- 
cijos nariai. Bet dabar Federa- pamatuoti, ir kad paskelbdama 
cija nebeloš jokios rolės sker-, streiką ji sulaužė sutartį,^ku- 
dyklų darbininkų reikaluose ir|r^°j

darbo.
Laikraščių 

C. Meigs ir 
vakar padarė viešą pareiškimą,

leidėjas Meerill 
Henry A. Kohler

cija nebelos jokios roles sker-,J1 suiauze &uwiu,aku- 
dyklų darbininkų reikaluose ir;r^°j žadėjo streiko nešauksi kol 
visi jos nariai turbut pereis j (sutartis galios, tai yra, iki sau-
C.I.O. Federacija bandė strei
ką sulaužyti, bet patys unijos 
nariai atsisakė eiti streiklau- 
žiauti.

Nusižudė 
Studentas

Savo tėvo automobilyj va
kar nusižudė Irvin Edward 
Cermak, 21 metų jaunuolis ir 
Chicagos universiteto studen
tas nuo 6213 Cermak Rd., Ber- 
wyn. Šalę kūno automobilyj 
buvo du tušti buteliukai, ku
riuose buvo nuodų. Automobi
lis buvo užtiktas prie 4-tos ir į 
26-tos gatvės North Riverside, 
Illinois.

šio 20, 1939.
Paklaustas apie streiką Sta

sys Pieža, “American” redak
cijos narys, pareiškė, kad strei
kas buvo paskelbtas daugiausia 
už pašalinimą iš darbo apie 
turiasdešimts darbininku 
cirkuliacijos departamento, 
jis priduria:

“Man atrodo, kad unijai 
pasiskubinti streiko 
akyvaizdoj Hearsto

ke- 
ir 

Bet

ne-

:o

(X

reikėjo 
skelbti
laikraščių padėties. Visoj Ame
rikoj jie pergyvena gana sun
kų pinigini krizį. Unijai gal būt 
buvę geriau, sakysim, per 10 
dienų po streiko balsavimų, 
bandyti arbitracijos budu gin
čą išspręsti, ir streiką skelbti 
jeigu laikraščių viršininkai bu
tų pasirodę nesukalbami.”

Pieža, tačiau sako, “Aš esu 
geras unijos narys, ir jokiu 
budu nesutikčiau ‘skebauti’. 

i Tad streikuoju ir aš.” R.

Lietuviškos

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

99

99

25 kortelės
50

100
Prisiųskit money orderi arba

čeki kartu su užsakymu.

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

..... $1.25

.... $2.00 

.... $3.00

Kalėdų
pasveikinimo 

KORTELES

į “Pirmyn” Repeticija 
Šiandien Neįvyks

Kadangi vedėjas K. Stepo
navičius ir kai kurie nariai 
dar nesugrįžo iš Clevelando, 
tai šiandien “Pirmyn” choro 
repeticijos nebus. Sekanti re
peticija — penktadienį, gruo
džio 9 dieną, W. Neffo salėj.

• — Valdyba.

NAUJIEN V-ACME Telepnoto
LOS ANGELES, CAL. — Southern Californijos universiteto ir Notre Daine universiteto futbolo ko

mandos rungiasi. Notre Dame pralaimėjo 0 prieš 13 punktų.

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

skaitei Naujie- 
dienos 1938 m.
Žinoma, kad

tas

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

19 Dienų 
Iki Kalėdų...

Tik 19 dienų beliko iki Kalė* 
dų.

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 

I pačias prekes, kaip ir kiti, kar
tais net kiek žemesnėmis kai
nomis.

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite apaštalai neišskyrė Petro iš 
tuojau dovanas Lietuvon ir pir- savo tarpo dėl to, kad jis tuoj 
kitę Kalėdines dovanas lietuviš- susigriebė. Ir šiais laikais mes 
koše krautuvėse.

Petras — Labą vakarą, Jo
kūbai.

Jokūbas — Laba, laba, bran
gus draugai. Su kokiomis nau
jienomis šiandien atsilankote?

Petras — Gerai, kad tuoj ei 
ni prie dalyko; Matote, mudu 
šiandien atėjova su karštu 
klausimu.

Jokūbas — Tai “fine”. O ka 
tokio turite?

Petras — Ar 
nas iš lapkr. 25

Jokūbas —
skaičiau. Aš kiekvieną Naujie
nų numerį perskaitau. O kas 
jums ten užkliuvo tame Nau
jienų nuineryj, kurį minėjote?

Petras — Ogi apie vyskupo 
Bučio “Tikėjimo eigas”.

Jokūbas — Na, o kodėl 
straipsnis jums ypatingas.

Petras — Todėl, kad ten vys
kupas Bučys visiškai sukriti
kuotas. Mudu su Jonu labai 
stebėjomės, kaip tai gali būti, 
kad Naujienų bendradarbiai 
gali sukritikuoti vieną iš žy
miausių lietuvių Romos kata
likų bažnyčios teologų. Juk jis 
bUvo Petrogrado Dvasiškos 
Akademijos profesorius, Lietu
vos universiteto rektorius, o 
čia va brikšt, brikšt Naujienų 
bendradarbis ir suvaro jį į ožio 
ragą.

Jonas — Iki šiol man būda
vo nava Ina, kad prieš Naujie
nų rašytojus neatsilaikydavo 
nei Cicero klebonas kun. Vai- 

0 

čiunas, nei profesorius Kampi
ninkas, nei Draugo redaktorius. 
O čia dabar pasirodė, kad ne
atsilaiko nė pirmaeilis Romos 
katalikų bažnyčios teologas.

Jokūbas — Aš nesistebiu, 
kad jus stebitės Naujienų ra
šytojų gabumais. Bet turiu 
jums paaiškinti, kad vyskupas 
Bučys neretai parašo nei šį nei 
tą. Aš atsimenu jo vieną šito
kį išsireiškimą: “Dėl blogų 
žmonių įsipainiojimą į Bažny
čią nereikia abejoti apie tos 
Bažnyčios dieviškumą”. Ar čia 
sitprus argumentas?,

Petras — Prisipažįstu, kad 
negalėčiau to argumento su
kritikuoti.

Jokūbas -— žiurėkiipe. Iš pa
viršiaus išrodo, kad tai stiprus 
argumentas. Bet įsigilinus pa
sirodo, kad jis tuščias. Tiesa 
dėl įsipainiojimo Judo į apaš
talus mes nenustojame tikėti 
Kristumi ir apaštalais. Nenu
stojo pasitikėjimo ir Petras, 
nors tris kartus užsigynė Kris
taus Jo kančios metu. Draugai

to, kad pasitaiko Macochų ir 
Olšauskų. Tačiau labai neri
maujame, kai matome Romos 
katalikų bažnyčios kunigus, 
laužančius Kristaus pamokini
mus. Taigi abejones dėl Ro
mos katalikų bažnyčios ne
klaidingumo kelia ne Macochai 
ir Olšauskai, o “gerieji” kuni
gai.

Petras — Tas yiskas aišku. 
Bet kodėl vyskupas Bučys ne
suranda geresnių argumentų?

Jokūbas .— Aš irgi kartais tą 
patį pamanau.'Štai stalčiuje tu
riu dar vieną ctiėftą iš vyskupo 
rašto jaunuomčhės auklėjimo 
klausimu. Rąšo; “Žmogaus as
menybę sudaro ' trys veiksniai: j 
asmuo, mokyklą iy šeima. Jei 
nors vienas veiksnys yra blo
gas, nė geriausios dviejų kitų 
veiksnių pastangos nesudaro 
geros asmenybės.” čia, kaip 
matote, vyskupas Bučys kažko
dėl neužsimena bažnyčios, kai
po veiksnio asmenybės sudary
mui. Bet tiek to. Žiūrėkime ką 
jis toliau .rašo. O rašo štai ką: 
“Kodėl musų mokyklose įsigali 
jaunuolių girtavimo įprotis; 
kodėl moksleiviui nužudžius 
mokytoją ir save, to mokslei
vio draugai pagerbia žudytoją, 
o nepagerbia nužudytojo? At
sakymas gana lengvas: musų 
moksleivijoje susidarė savotiš
kų minčių, galvojimo, jausmų 
ir pažiūrų sistema. Prancūzas 
pasakytų ‘mentalite’. Tada vėl 
klausimas: iš kur toji sistema, 
toji mentalite? Atsakymas: Iš 
tų visų priežasčių, kurios nu
kreipė musų jaunuomenės min
tis ir jausmus nuo tiesaus ta
ko.”

Ką jus manote apie tai?

Petras — Lauksi va, ką tu, 
Jokūbai, pasakysi.

Jokūbas — ši vyskupo Bučio 
citata man primena rusų prie
žodį: “Iz puški strieliat po vo- 
robjam”. Vyskupas Bučys čia 
iš kanuolių šaudo į žvirblius. 
Kad moksleivių girtavimai ir 
keistas pasielgimas su nužudy
tu mokytoju ir nusižudžiusiu 
moksleiviu yra blogas daiktas, 
tai visiems aišku. Tačiau ar 
daugelis suaugusiųjų kartoja 
jaunystės kvailybes? Gal ne
praėjo nė mėnesio laiko, kaip 
anie moksleiviai, iškilmingai 
lydėję savo draugą žmogžudį 
ir saužudį, susiprato negerai 
pasielgę. Kitam panašiai bai
siam atsitikimui įvykus, jie ne
būtų panašiai pasielgę. O vys
kupas Bučys ta proga šneka 
apie susidarymą moksleivijo
je savotiškų minčių, galvojimo, 
jausmų ' ir pažiūrų sistemos. 
Tai nepageidautina jaunuolių 
galvojimo ir požymių sistema 
nėra juose sukietėjusi. Ji jiems 
bręstant pasikeis gerojon pu
sėn. Tai rodos, gali žinoti ne 
vien Romos katalikų bažnyčios 
teologas ir pedagogas, o ir 
kiekvienas suaugęs žmogus.

Taigi ne bėda su jaunuolių 
keista “mentalite”. Ret tikra 
bėda, kai kartais kuriame luo
me susidaro keista minčių, 
jausmų ir pažiūrų sistema. Im
kime Romos katalikų bažny
čios kunigus. Kodėl kunigų luo
me susidarė minčių ir požymių 
sistema griežtai priešinga Kris
taus mokslui? Kodėl štai musų 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigai, gyvendami puikiose kle
bonijose, imdami algos po $100 
per mėnesį, o dar nuo net bied- 
nų žmonių riebiai lupa už sak
ramentus, mišias, laidotuves ir 
t. t. Išeina taip, kad vyskupas 
Bučys mato keistumą 
jų ten, kur jis mažas, 
to jo ten, kur jis yra

Jonas — Iš tiesų,
jums labai tiksliai ir puikiai iš
aiškino vyskupo Bučio nelogiš
kas mintis. O žiūrėk Petrai, 
kaip dažnai musų Marijonai gi
riasi per “Draugą” labai aukš
tu vyskupo Bučio mokslu ir 
didele išmintimi. O čia musų 
draugas Jokūbas labai lengvai 
ir greitai didelį mokslinčių su
kritikavo.

Petras -— Taip. Tikrai pui
kiai Jokūbas suvarė vyskupo 
Bučio argumentus į ožio ragą. 
Už tai mudu esą va Jobubui la
bai dėkingi. Na, aš manau, kad 
mudu nešinkimės namo, nes I 
mudviejų moterys duos peklos 
už perilgai užtrukimą pas Jo
kūbą. Lik sveikas, Jokūbai;

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli draugai. Malonu man 
girdėti, kad jums patiko mano 
aiškinimas. Užeikite kitą kartą.

Automobilių 
Nelaimės

Jau Organizuoja 500 
Darbininkų “Sub- 
way” Kasimui

• Prie Stockton ir St. James 
gatvių, Lincoln Parke, auto
mobilio nelaimėj žuvo James

Miestas ruošiasi didžiulėms 
iškilmėms

Frank J. Herlihy kontrakto-
Donald Kearins, 40 metų chi-jr^ kuri pereitą savaitę 
cagietis nuo 632 Oakdale ave.Pa^m^i0 Pirmos Chicagos “sub- 
Jisai užlaikė kelias gėlių krau- waY dalies kasimo kontraktą, 

kur jau organizuoja 500 darbinin- 
Kearins žuvo, yra labai pavo-'kų štabą darbą pradėti gruo- 
jingas ir tai ne pirma pragai- džio 15 d. arba apie tą laiką, 
stinga nelaimė ten įvykusi.

• Kitose nelaimėse 
dar šeši ebieagiečiai, o

tuves mieste. Kampas,

Pirmoji tunelio dalis bus ka
sama tarp Bcllevue ir Illinois r"O gatvių, po State gatve.

Tuo tarpu miestas ruošiasi 
darbo

žuvo 
prie 

Dempster st., ir Central Parkl 
avenue įvyko dviejų automo- didžiulėms iškilmėms 
Dilių nelaimė, kurioj 10 žino- pradžios pažymėjimui. Iš Wa- 
nių buvo labai sunkiai sužei- shingtono yra pakviestas Harold 
sti. Vieną automobilį valdė lokes, 
Miss Mae Schmidt, 23, nuo Chicago gavo pinigų “subway 
1122 Peiliam Rd., antrą — Jo-' kasti nuo p.W.A. , 
seph Marek, 1121 Devvey ave
nue, Evanston.

• Sekami ebieagiečiai žuvo 
automobilių nelaimėse 
ir užvakar:

Mrs. Ozella Chestnut, 
West 18th St.
• Simon Healy, 68, nuo 
South Green Street.

Paul Tediza, 2629 Stark st. kar pradėjo eiti pareigas. Tarp 
krank Ludwig, 5227 South jų yra naujas apskričio iždi

ninkas John Toman, naujas še
rifas Thomas J. O’Brien ir ki
ti. Teisėjas Jarecki vakar pra
dėjo penktą terminą apskričio 
teisėjo vietoj.

kurio pasidarbavimu

- J Nauji Valdininkai 
vakar Užėmė Apskričio 
,JVietas

I Visi naujieji valdininkai, iš- 
G rinkti apskričio valdžios vie-

I toms pereito lapkričio 8 d., va-

Artesian avenue.
Steve Stonbolia, nuo 9610 

Avenue N, ir

\

ir pavo- 
o nema- 
didelis.
Jokūbas

D

baus finansininko ' žmona, 
kuri yra pasiryžusi likti ki-

♦ oituu 
žmona

Elizabeth

nekritikuojame Bažnyčios dėl no artiste,
■

berniukas, nuo 4955 George st.

NAUJIENOS

IŠP1LDVKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

NAUJIENOS metams Chicagoje
<

Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

Cicero Jokūbas, £

VARDAS

ADRESAS

$8.00
$500

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




