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Pasirašė Francuzijos-Vokietijos Taikos Sutarti
FRANCUZIJOS-VOKIETIJOS RUBEŽIUS 
PRIPAŽINTAS KOKS JIS ŠIANDIEN YRA si •f

/, ''

14^
TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR

PLANUOJA VARŽTUS MICHIGAN 
VALSTIJOS DARBININKAMS

Francuzams rupi Vokietijos nusistatymas 
dėl Italijos reikalavimų Milljl

o
PARYŽIUS, Francuzija, gr. I valstybėmis, palaikyti kontaktą 

6. — Francuzijos užsienio rei- dėl visų klausimų, kurie do- 
kalų ministeris Georgės Bonnet mina abi šalis, ir tartis ben- 
ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Joachim von Ribben- 
trop antradienį pasirašė paktą, 
kuriuo Vokietijos ir Francuzi
jos valdžios pasižada busimus 
ginčus spręsti derybomis vie
toj karo priemonių.

Pasirašytas paktas esmėje 
sako: Pirma, kad Francuzijos 
ir Vokietijos valdžios pilnai su
tinka, jogei ypatingi, tinkamai 
pagrįsti Francuzijos ir Vokie
tijos santykiai sudaro svarbius 
punktus Europoje geriems san
tykiams konsoliduoti ir bendrai 
taikai palaikyti. Abi šalys dės 
visas pastangas savo santy
kiams šitokia kriptimi tvarky
ti.

Antra, abi valdžios iškilmin
gai pripažįsta tokius rubežius, 
koki šiandien tarp Vokietijos 
ir Francuzijos yra.

Trečia, abi valdžios yra nu
sitarusios, išėmus jų ypatin
gus santykius su trečiosiomis ba.

drai tokiais klausimais, kurie 
grąsina sukelti tarptautinių 
sunkumų.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris toliau derėsis su 
francuzais kitais klausimais. 
Ir čia, sakoma, vokiečių atsto
vas ves tikrai kietas derybas. 
Antra vertus, francuzai šiuo 
momentu yra labiausia susido
mėję patirti, kokią poziciją už
ima Vokietija ryšium su Ita
lijos reikalavimu, kad Francu
zija atiduotų jai kai kurias sa
vo teritorijas.

Ribbentropą Paryžiuje pasi
tiko Francuzijos užsienio reika
lų ministeris Bonnet ir keletas 
tūkstančių policininkų. Nebuvo 
minių arti, jų neprileista arti. 
Viešbutis, kuriame Ribbentrop 
apsistojo, nepapuoštas nė Fran
cuzijos vėliavomis, nė svasti
komis. Bet Ribbentropą saugo 
tikrai didelė policijos sargy;

tACAfifc^AUjlENŲ FoLL.
Šveicarai daro bandymus, kaip butų -gulimai reika

lui esant, paslėpti maistą ir kurą. Čia ytįk; paveiksiąs; 
didelio tanko, į kurį galima supilti 13 ton^gttidų. Tan
kas buvo nuleistas į Zuricho ežerą. 
visai nepakenkė. ;

dums tatai

UKRAINAI REIKALAUJA LAISVĖS.
LENKAI PYKSTA

• PARYŽIUS, Francuzija, 
gr. 6. — Busimų metų Fran
cuzijos karo laivyno biudžetas 
sieks 8,175,000,000 frankų.

• MANCHESTER, Anglija, 
gr. 6. — Laikraštis “The Man- 
chester Guardian” praneša, 
kad Vokietijoj vis labiau- pri
vačių gyventojų tarpe kįla pa- 
sibiaurejimas nacių “anti-žy- 
diškomis” programomis.

< BRUSSELS, Belgija, gr. 
6. —r Premjeras Spaak nori pa
siųsti į sukilėlių Ispaniją Bel
gijos komercinį atstovą. Nepa
prastame susirinkime Belgijos 
Darbo partija nubalsavo prie
šintis Spaako sumanymui. 
Spaak yra pats socialistas. Dar
bo partijos akcija gali iššauk
ti krizę valdžioje.

GRAND LEDGE, Mich., gr. 
6. — Išrinktas ateinančiam ter
minui Michigan valstijos guber
natorius, Frank D. Fitzgerald, 
paskelbė antradienį, kad jis 
kreipia daug domės į leidimą 
1939 m. įstatymų, kurie kon
troliuos darbininkų ir samdy
tojų santykius. Fitzgerald pa
reiškė:

“Naujoji administracija turi 
būti absoliučiai teisinga, bet 
griežta dėl darbo santykių... 
Darbininkai nevaldys šios val
stijos; valstija kontroliuos dar
bininkų organizacijas.”

Darbo santykių biliuje, kurį

Fitzgerald ruošiasi įteikti val
stijos legislaturai, gal bus įterp
tas reikalavimas, kad darbinin
kai iš anksto praneštų, jogei 
jie ketina streikuoti. Bilius 
taipgi taikys uždrausti pikie- 
tuoti dirbtuves tokiems asme
nims, kurie streiko apimtose 
dirbtuvėse nedirba.

Numatoma, be to, uždrausti 
'unijoms prievarta kolektuoli 
duokles iš darbininkų arba ver
sti darbininkus priklausyti uni
joms.

šitokios ir panašios priemo
nes reiškia darbininkų organi
zacijoms varžtus.

Paims nacių kontro 
lėn žydų turtą

Vokiečių rekordinis 
lėktuvas paskendo

RIGA, Latvija, gruod. 6. — ryj nuo platformos,, kurioj jis 
Lenkijos seime yra grupė uk-'kalbėjo. Tarpais lenkai kėlė to- 
rainų susidedanti iš 15 narių, kį trukšmą, kad Miidryj kai- 
Grupės vadas, Dr. Valsilij Mu- 
dryj, paskelbė parlamente, kad 
Ukrainai atstovai ruošiasi1 įteik-- 
ti seimui bilių, kurą reikalauja 
Ukrainai teritorinės1 autonomi
jos.

į riuos -ukrainų atstovus nuo pa- 
Mudryj kalba iššaukė seime 1sirašymo biliaufe ir tuo budu 

trukšmą. Kai kurie lenkai a t-• sulaikyti patį J ibiliaus pasirody- 
stovai mėgino nustumti

bos negalima buvo girdėti.
Biliui į sėjimą įnešti Lenki

jos konstituciją reikalauja 15 
parašų. Ukrainai turi liek na
rių. Lenkai tikisi i patronažo 
priemonėmis sulaikyti kai ku-

• COLUMBUS, Ohio, gr. 6. 
— Gubernatorius Davey atsi
sakė sulaikyti mirties bausmės 
įvykdymą Annai Hahn, kuri 
nužudė senyvą vyrą mieste Cin- 
cinnati. Mirties baušpię Numa
tyta įvykdyti trečiadienio nak
tį-

Lietuvos
Miškų departamentas 

eiguliams pirks 
dviračius

Padangėje
Turės likviduotis stu
dentų organizacijų 

s-gos
KAUNAS. Švietimo mi-

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
6. — Dienraštis “Deutsche All- 
gemeine Zeitung” apskaičiuoja, 
kad visas Vokietijos žydų tur
tas neša $3,080,000,000 arba 
7,700,000,000 markių. Iš tų su
mų į real estatą investuota 2,- 
900,000,000 markių. Veikianty
sis kapitalas siekiąs 1,160,000,- 
000 markių, o balansas susi
daro iš kitokio turto.

Išleistas pirmadienį naujas 
įsakymas pareiškia, kad žydams 
draudžiama parduoti arba lom
barduose užstatyti, be valdžios 
leidimo, brangmenas. Saugme- 
nas jie turi padėti bankuose. 
Real estatas draudžiamas pirk
ti.

Įsakymas taipgi įgalioja val
džios atstovus įsakyti žydams 
parduoti arba likviduoti real 
estatą arba kitokį turtą, jeigu 
pasirodys, kad tai reikalinga 
padaryti šalies gerovei.

MANILA, gr. 6. — Pereitą 
vasarą vokiečių lėktuvas Con- 
dor rekordiniu greitumu iš Ber
lyno atlėkė į New Yorką ir su
grįžo atgal į Berlyną. Neseniai 
jis iš Berlyno nulėkė į Tokio, 
Japonijoj, per 46 valandas.

Antradienį, grįždamas iš To
kio į Berlyną, Condor nusilei
do jūron arti Filipinų salų pa
kraščio ir paskendo. Tik jo vir
šūnė kišo iš vandens. Lėktuvo 
įgulą išgelbėjo apylinkės vėjai. 
Manoma, lėktuvą pavyks išim
ti iš vandens.

Japonija-Rusija gin
čijasi dėl žuvavimo 

teisių

Mirė žymus žurna 
listas

WASH1NGTON, D. C., gr. 
6. — Anksti antradienio rytą 
Emergency ligoninėje mirė 
Paul Y. Anderson, St. Louis 
Star-Times korespondentas Wa- 
shingtone, nuolatinis savaitraš
čio “The Nation” bendradarbis 
ir Pulitzerio prizo 1928 metais 
laimėtojas. Anderson buvo 45 
metų senumo.

TOKIO, Japonija, gr. 6. — 
Antradienį pranešta, kad Japo
nija pasiuntė Sovietų Rusijai 
griežtą reikalavimą atnaujinti 
sutartį, pagal kurią japonams 
suteikiama 
mųjų rytų 
Paskutinius 
vis delsia 
atnaujinti,
pareiškė, kad 
ruoš panaikinimo jų teisės žve
joti Sibiro pakraščiais.

teise žuvauti toli-- 
Rusijos vandenyse, 
kelis metus rusai 

tą teisę japonams 
Japonijos atstovas 

japonai netole-

19 žuvo kasyklos 
nelaimėje

6.

ČORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; nedaug pasikei
tusi temperatūra; saulė teka 
7:04, leidžiąs! 4:19 valandą.

Mud-į,mą seime

Bedarbių kiekis An 
glijoj didėja

Automobilių darbi 
* ninkai sugrįžo 

darban
LONDONAS, Anglija, gr. 6. 

— Lapkričio 14 d. Anglijos be
darbių skaičius sieke 1,82'8,103. 
Ši skaitlinę rodo, kad šiemet 
bedarbių Anglijoj buvo 328,808 
daugiau, negu pernai tą patį 
mėnesį.

Windsoro kunigaik
štis sugrįš į Angliją 

gyventi

FLINT, Mieli., gruod. 6. — 
Fisher Body No. 1 darbininkai 
nubalsavo pirmadienio vakare 
sugrįžti į darbą ir antradienį 
jau dirbo. Tačiau, jei kompa
nija ir unija nesusitars dėl dar
bininkų algų iki ateinančio 
penktadienio, streikas 
gali būti paskelbtas.

ir vėl

COPENHAGEN, Danija, gr. 
6. — Kento kunigaikštis antra
dienį čia pareiškė, kad jis ma
no, jogei jo brolis, buvęs An
glijos karalius, o dabar Wind- 
soro kunigaikštis, sugrįš į An
gliją gyventi.

SYDNEY, Australija, gr.
— Antradienį Nova Scotia Plie
no ir Anglies kasykloj, šioj apy
linkėje, apie 250 angliakasių 
važiavo traukiniu kasyklos gi- 
luinom Traukinys nutruko nuo 
kabelio ir ėmė riedėti 1 mylios 
ilgio pakalnėn vis didesniu 
greitumu. Kai traukinys atsi
mušė, pasiekęs kelio galą, tai 
30 žmonių žuvo, o per 45 sun
kiai sužeista.

Sukilėlių lėktuvai 
naikina Ispanijos 

miestus
HENDAYE, Francuzija, gr. 

6. — Ispanijos sukilėlių vadas, 
gen. Franco, supykęs, kad de
mokratinės valstybės nepripa
žįsta jam kariaujančiojo teisių, 
antradienį pasiuntė šimtus ka
ro lėktuvų bombarduoti lojalis- 
tų miestus, miestelius ir kai
mus. Pirmadienį 250 .sukilėlių 
lėktuvų bombardavo lojalistų 

gr. teritoriją, Nuostolių padarė
6. — Sugrįžęs į Washingtoną, sunkių, daug civilių gyventojų 

Rooseveltas antradienį užmušta, nes dauguma užpul- 
turėjo konferenciją su užsienio tų vietų nėra paruošta apsigy- 
reikalų departamento vedėjais.! nimui nuo lėktuvų atakų. 
Tarėsi tarptautinės padėties 
klausimais.

Prez. Rooseveltas 
sugrįžo į Wa- 

shingtoną
WASHINGTON, D. C

prez.

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
nesenai policininkai plačiu ma- nisteriui šiomis dienomis pa
stų yra aprūpinti dviračiais. Da-j tvirtinus naujas VI) universi- 
bar apie tūkstantis eigulių no-,teto studentų organizacijų tai- 
ri įsigyti dviračius. Miškų dep- sykles, kuriomis uždraudžiamos 

‘ * 1 " ’ studentų organizacijų s-gos, tų
taisyklių nuostatų bus palies
tos stud. varpininkų ir atei
tininkų organizacijų sąjungos 
ir Prezidiumų sambūris. Ten
ka patirti, kad jau dabar bus 
reikalaujama toms studentų 
organizacijoms persitvarkyti 
naujais pagrindais ir prisitai-

tas jau sutiko tarpininkauti ei
guliams dviračius įsigyti. Dvi
račių firmos 
mentui jau 
mus.

Patogumo 
už dviračius 
departamentą. Bet kadangi ei
guliai mažas algas tegauna, tai

Miškų departa-
padavė pasiuly-

• LE HAVRE, Francuzija, 
Valdžia areštavo Hen

ri Laureau, generalį nenaviguo- 
jančių laivų darbininkų unijos 
sekretorių. Jis yra kaltinamasĮdviračius jie perka išsimokėti- kyti prie VDU statuto ir stu- 
prganizaviniu sukilimo prieš 
valdžią. Jis buvo vienas Havre 
laivų darbininkų streiko vedė-

gr. 6. -

mai.

dėliai numatoma 
atsiskaityti per

Gyvulių surašymas

denių organizacijų taisyklių 
naujųjų nuostatų.

• KANSAS CITY, gr. 6. — 
Transcontinental and Western 
lėktuvų korporacija savo skel
bimuose garsinosi, tarp ko ki
ta, obalsiu 
Line”. 1939 
kalendoriuje 
mestas.

Uždraudė vartoti 
automobilius žy
dų laidotuvėse

-----------  
BERLYNAS, Vokietija, gr.

— Neseniai naciai išleido 
« t • L • 4 V*. W «

“The Lindbergh 
metų korporacijos 
šis obalsis jau iš-

Teisėjo žmona kalti 
narna šmugeliu

NEW YORK, N. Y., gr. 6. 
— Federalis teismas kaltina 
NeW Yorko valstijos Vyriausio
jo teismo nario, teisėjo Edgar 
eT. Lauer, žmoną sąmokslu įvež
ti į Jungt. Valstijas šmugelio 
priemonėmis $1,833 vertės dra
bužių iš Paryžiaus.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos kr. 
direkcija skelbia visuotinį gy
vulių surašymų, kuris įvyks 
1938 m. gruodžio 1 d. Surašy
mo paliečiami arkliai, raguo
čiai, kiaulės, avys, ožkos, na
miniai paukščiai, triušiai ir bi
čių aviliai. Surašymą krašte 
vykdys kaimų seniūnai, o Klai
pėdos apskrityje miesto polici
jos valdyba. Kartu bus surink
tos žinios apie paskerstus gy
vulius ir paukščius nuo 1937 
m. sausio 1 d. ligi šių metų 
lapkričio 30 d. Kaimų seniū
nai įpareigojami sudaryti gy
vulių sąrašus gruodžio 1 die
nai ir prisiųst juos apskričių 
valdyboms ligi gruodžio 10 d.

Papjovė žmogų
MARIJAMPOLĖ. — Lapkr. 

5 į 6 d. nakties metų nežino
mi žmogžudžiai papjovė Dulin- 
ską Joną, 17 metų amžiaus, 
gyvenantį Kuršėnų g. 8 nr. Vi
lijampolėje. Dulinskas J. ras
tas negyvas Linkuvos g. ties 
56 nr. Keli įtartini asmens yra 
suimti.

UKMERGĖ. — šiemet dėl il
gų vasaros sausrų derlius Uk
mergės apskrityje yra 5—10% 
mažesnis negu pernai.

Kariuomenė operuos 
Francuzijos pasa

žierinį laivą

Įspėja, kad karas 
. gręsia pavasarį

LONDONAS, Anglija, gr. 6.
— Sugrįžęs iš Vokietijos į An- 6
gliją pietų Afrikos apsaugos įsakymą, kurs draudžia žydams 
ministeris, Oswald Pirow, sa- važiuoti automobiliais. Vykdy- 
ko, kad karas gali kilti Euro- darni šį įsakymu nacių parei- 
po j ateinantį pavasarį, jei Eu- gunąi pradėjo drausti žydams 
ropos valstybės nepakeis savo vežti mirusiųjų palaikus į ka- 

’ nusistatymo. Ipines automobiliais.

PARYŽIUS, Francuzija, 
6. — Pirmadienio vakare į 
s tą Le Havre atvyko 259 Fran
cuzijos karo laivyno technikų. 
Jie, kartu su tais civiliais jū
reiviais, kuriuos rekvizavo val
džia, operuos pasažierinį laivą 
Paris. Šitas laivas trečiadienį 
turi išplaukti j New Yorką.

Daladiero valdžia ketina ir 
kitus pasažierinius laivus ope
ruoti karo laiyyno technikų pa
galba ir civilių jūreivių mobi
lizacija.

gr. 
uo-

Lenkų dvarininkų rei
kalavimai

KAUNAS. — “D. N. f. L.” 
Nr. 44 praneša, kad lenkų dva
rininkai Lietuvoje šiomis die
nomis lankėsi pas min. pirm, 
ir ž. u. min. Mironą reikalau
dami papildomo atlyginimo už 
nusavintus dvarus, nes sumo-j 
ketas atlyginimas sudaręs tik' 
vertės dalį.

Išnaudoja ūkininkus
ROKIŠKIS. — šiame krašte 

jau netik kultuvai, bet ir ark
linės kuliamos mašinos yra iš
nykę. Motorinių kūlėjų dar ne
daug ir jie naudodamiesi pa
dėtimi diktuoja kainas. Už va
landą kūlimo ima 4—4^ li
tus. Motorus turi tik 5—6 ark 
lio jėgų, kad tyčiomis susidary
tų daugiau kūlimo valandų.

PASIUSKIT
. GIMINĖMS

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELĮ?.

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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SIAUBINGI SPIR1TUALISTĮJ SEANSAI
Reportažas apie lietuviškus sielų 

prisišaukė jus
(Tęsinys)

—Tai kad kitaip negalių. Tų 
kas" naktį rėki, Šauki, IBY* 
smaugia v j šok i velniai. Ąš ųe* 
noriu, kad jie ir prie manęs 
prikibtų. Man ir taip pakanka 
to juodo šuns...

—Ne, tau tų šųps nppąkųm 
ka, tau dar reikia “mažu, ma
žu”, — vis šnairuoja vyras.

—Neimkit į galvą, ponas, — 
kreipiasi j piape ponia “Pom- 
pa(|ur”. žinote, tie seansai vi
sai pribaigė mano nervus, tai 
nuėjau pas gydytoją.

? > 1 ■.. ■ ’ . t

"daugiau 
ĖK),W6UK)TU

TOKlS MM VAtfMS. 
M0« A$ >ATS JĮ 

NAUOOJU.

Nou4o4H* kurį jŪMf ir tėvu Wvol nou-
dęįo nuo l(JZ>7 motų polengvipimui muskulų ikoydijimo. 
Nutipirkiu bonkut* PoiA-Eip^Uno »u Inkaru ant d,iut»4 

pa, ,0*0 voiitininka

HPAIN-EKPELLER
1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI

KOS instrumentuose
Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
Trumpets ............. $15.00 iki
Clarincts ............... $5.50 iki
Drums ir Ųrum

Prietaisui
Jūsų seną instrumentą 
mainus. Drum Heads 
belaukiant 

GOLDSTEIN music
914 Maxwell St.

$65.00
$35.00

$65.00$18.00 iki 
imsime i 

perdedame

STORE ‘ 
Cąnal 6114

—Ką čia gydytojas, nervai 
— ne liga, tai vejųjo apsę<įh 
mąą, — pertrauki? j? buv*, ko- 
misąrąs.

—O tąs gydytająą, poųąs,— 
kalba toliau ponia, — išklausė, 
išžiūrėjo įr $aKp: “Mažų ponia 
stjklęlį (jpgtįnps, mąžu spirito, 
vyno ar mažu krupniko. Aš čia 
tyrių. Jys mgtot, visai sveika. 
Tik mažu jūsų vyras senas ar 
persidirbęs-,. - z ,

—Gyvulys 1 Ąš jąm parody
siu “persidirbęs”, — vėl pa- 
šoksįą vyras.

—Nu, q ką dvasios sąfco dėl 
ištikimybės?

—Taigi, sakau, kacj jos nu
kalbą. Pavyzdžiui, visaip pri- 
bliuzpijusios ant manęs, kartą 
pasakė, kad vyras manęs nehe- 
mylįs ir laukiąs mąno nųstipi- 
mo...

—Jęi^u tu tokia, esj, žino
ma, kad taip.

—Eik, eik, begėdi, — bara 
vyrą žmona.

— Anksčiau gyveno kaip 
žmonės: santaikoj, gražiai, o 
dabar, tiems seansams prasidė
jus, riejasi ir vis apie persky 
ras k«|t)a, — aiškina man šei
mininkė.

—Viską šiąnakt sužinosiu,-L- 
jau įkaitęs sako vyras, o tada 
pažiūrėsime!

Inžinierius išmokė spiritistų
“meno”

raščiąi, — pareiškia buv. ko
misaras. čia svarbiau už viską 
Kiti irgi pritąrįa:

—Pilkame, kalbamės su dva
siomis ir nugeriame.
Ivąriovo 4vfis|# yieiiąjąyšĮcįnĮo 

žtnogąus ęąvį^ąlę
Pusiau dvyliktos nakties vie

nas pakyla ir atsisveikina. Sa
kų budėjimą turįs. Be 5 minu
čių dvyliktą aprengiame jau 
gerokai įkaušusį ^Ppmpadu- 
ros” vyrą, kiekvienas Šį tą pa
tariame įr išleidžiama laukti 
Ivanųvp. Jis gyvena tame pa
čiame name, už plonos lentų 
sienos.

Lygiai 12 vai. vienas kažką 
atsimena ir beldžia į sieną:

—Užsidek grabnyčios žvakę,
— šaukia jis “pasmerktajam“,
— atsigulk j Jovą!

—Gulėk tamsoje, jis nei§, 
jei žvakė degs, — šokstasi į 
sieną kalti žmona. Tuo tarpų 
ten tylu, jokio atsakymo. Kam
bary įsiviešpatauja kapų nuo
taika.

I —12 vai. ir 5 min. — sakau 
žiūrėdamas į laikrodį. Dar ke
lios minutės ir už sienos pasi
girsta kažkoks nežmogiškas 
maurojimas, tuo pat laiku atsi
kartoja kito žmogaus įšgąstių- 
gas riksmas, dūžtančių indų, 
virstančių daiktų ir lango stik
lų bildesys ir čia pat smarkią! 
Rsidaro musų kambario durys. 
Tose pasirodo 
kruvinu 
>ąnogus.

Vienu
□alsai ir
savo ilgiu paneria paloviu, buy- 
komisaras susmunką po stalu, 
seimininkė sustingstą ątviromįs 
Utimis, o pOpią “PomPftdųr” 
įpusta kjąipėdiečio glėby. Iva
novo dvąsia, leisdama baisaus 
šgąsčio garsus, artinasi prie 
nūsų ir njes aiš|ciąi įsižiūrime, 
jog tai ne lyanoyas, bet ponios 
‘PompąduroS” vyras. '

| ’ i ■•(I.?
—Nu l>ąs tęn .bųvoj kųr su- 

pidrąskęi, , jto ten taip šaukei??
— pradėjau klausinėti. Girdėt’ 
lami mano ramų balsą pradėt 
,o atsigauti ir kiįi. Tįk buv. 
Tomisarąs vis dap tebetysojo 
)o stalu aičiodamas, čią vęl 
iurys prasiveria ir įeiną fąs 
jais dalyvis, išėjęs budėti.

—Tu gi visai iš proto išėjąi,

" i'-’".1
ii»i Aliuli

AR UŽKIETĖJĘS?
TURIT PRIEŽASTĮ

B?ug yrąt WW^ią, karf iįe ųjMli 
būti reguliariais” nelankę vaistų len
tynos. ”Ąs < Bpmėąjnąu, o į?ų k 

tarai žino, kad ’ jie nenugalėjo visai, 
kol jte nesuranda kame pcUžattu.

Bet priežastį surasti visai papras
tas daiktas, jei jus valgote tą ką dau
guma valgo: mėsą, duoną, bulves. 
Atrodp,,kad jus pąga^pįte gana 4,ru^ 
pumo,>. Bet -“rupumą?” nereiškią, 
kųiyą ąiai?m, tą) Mja maisto jų- 
šis, kurioj: vidprįai neąųvartoja, pa
lieką tnmkštą žarąp-
sc if pądfd? vįdunąmĮf veikti.

Jei tai atsako jums, jūsų reikalu 
yra grūzdus javiniai pusryčiams Kel- 
logg’s All-Bran. Jie turi jums rei
kiamą “rupumą” plūs didį žarnų 
mni^, vitaminus B|.

Valgyk AŪ-^ta 
gąų^ yąftden? įr 

PtaTO I

...................................... ...... ..........................T"-r-- ■ ' ■■ ' ................................... .............. ................ .. ................. . ..........

Dvarininkui Rįchteriui Steigiamas pirmasis 
bausmę sumažino nuo 6 
Mietų ligi trijų mėnesių

MARIJAMPOLĖ. — Prieš 
keletą savaičių keliolika veik
lesnių Marijampolės inteligen
tų įsteigė kovai su tuberkulio-

! 1 '! 1 ------------------------- J

Ofise TeL Yards 6921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

T«L Kenwood 5107

veidu

laiku 
palelio

vienmarškinis,
ir rankomis

vedėjas visu

su įdpmiai įr sųprąntamM 
parašyta

DR. YUŠKOS
.lO'V-

KNYGA APIE

SIFILI
Kad žinoturųėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE-

Kaina 25 Cęntai.

Pąsirųdo, kad skuodiškiai 
prieš metus pė supratimo ne
turėjo apie galimumus su d va-, 
dpmis bendrauti. Bet atvažia
vęs tqks vienas statybos inžji- 
ąjerius, šepyyąs žmogus, ii*, 
<01 vieną namą pastatė, juos iš
tuokęs visokiausių baisių isto
rijų pripasakojęs, visus įtiki
nęs. Dabar jie pieku kilu be
veik nė neužsiimą. Po tarnybos 
įr pradeda-

—Tai ne laikraščio neheskaį- 
lote? — klausiu.

—Svieto marnastis tie laik-

šert 
ai# senasis pąr 

ją
' - . ' ■ - ’

reiškė popU SU Japones akytė
mis. — Kas vakarą darykit 
juodųjų, rau^iatų mišių kliz
mą k pajaunėsi!. .

šeštą valandą ryto tfaukinys 
vežė atgal mane į Klaipėdą. 
Galva buvo sunki, akys merkė
si, bet nuogas buvo toli ųž be
sisklaidančiu ry|9 Tukų.

—Kuo gi kitu pagydyti to
kius ^inteligentui”, jei ne anuo 
vuJgarjškUoju vaistu, pasiūlytu 
buvt kommrųi atsijąunlhti...— 
galvojau vienas ir akyse ma
čiau ne vieną tokį miesčiuką, 
ne vieną jo “pažibą” — valdi
ninkų būrelį, laisvu laiku “šok
dinančius stalelį ar “bešildan- 
čius” lėkšteles... [“L. Ž.”]

A. Girulis.
i, (GĄLAS)

popšftis — Rokiškio ap.f 
Pbąlių ’vąls. Kopiąriškjų dva
rą savininkas Richteris savo j .y t , įouciue huvcu ou vuMcmuuvdvarą išnuomavo Latvijos pi- , .. , . , . ,1
liečiui J. Poliui. Poliui Koma-^e,draUg?3.P? 1SkynU.1 kunQ 

•Uiw.V .1—« !.»«., ......... /Jdybon issinnko: pirm. — dr. nn ni UNITU TT TC
Žilinską, iždin. — Kalendrienę, JL/JK. £• JLIJU JAI 1J L10 
įsekretorium — adv. Liūdžiu, 
nariais P. Natkevičių ir V<4- 
bergienę. Skyrius visų pirma 
pųmatė įsteigti Marijampolėj 
dispanserį, kuris aptarnaus ne 
tiktai patį miestą, bet ir ap
linkinius kaimus, šito dispan
serio vedėja pakviesta gydyto
ja A. Dailydonienė, o gailės-1 
tingąja sesute — Galatinčienė. 
Dispanseriui patalpos surastos

aiškių dvaro begyvenant jo 
santykiai su Richteriu pablo
gėjo, o vienąsyk Richteris sa
vo nuomininką ir nušauti no
rėjo, paleisdamas į jį kelįs re- 
vbjvprio šūvius. Dų šūviai pa- 
tgilęė ir Polius buvo sužeistas. 
Už ta| Richteris buvo patrauk
tas tiesom Apygardos teismas 
jį pripažino kaltu už pasikė- 
siųimą nužudyti ir nubaudė 
įšešeriais metais sunk, darbų 
i kalėjimo.

Nubaustasis apyg. teismo 
sprendimą apskundė Rūmams, 
kurie aną dieną jo skundą ir 
svarstė.

Rūmai apygardos teismo 
sprendimą pakeitė, Riphterį 
pripažino kaltu už lengvą kū
no sužalojimą esant dideliai 

. susijaudinus ir nubaudę tri- 

. mis menesiais papr. kalėjimo.
Teko girdėti, kad nukentė

jusiojo įgaliotinis dėl Rūmų 
spręndimo paduosiąs kasacinį 
skundą Vyr. tribunolui.

Daug malūnėlių

ŠILATĖ — Pastaruoju metu 
padaugėjo apylinkėj elektros 
malūnėlių. Juos statosi labiau 
pasiturį ūkininkai ir pr.^ m. 
mokytojai. Keletas jų pastatyta 
pačiame miestely.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

• uuJ ....T.?' J.
SENIĄŲSIĄ IĘ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. .. ^MBULANCR į
. DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefoną? LAFAYETTE 0727

* koplyčios visose 
L Chicagos dalyse

fl ni.'l nll.i! 11 ■iii|."ll 111 Į  u* 1 1... n-i  

Klausykite musų Lietuvių ra^io programų Šeštadienio vakarais 
7 vaL vakąroiš W, H. F. stptips (1430 K.)r-PranešSjai 

F, ŠĄLTIMIERAS.

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ĄRCHER AVENUE 

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

Rezidencija:
8939 SOUTH CLARRMONT AV£ 

Valandos —9—10 A M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Marąuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700 
Rezidencija PROSPECT 6232 
Dr. Walter Mt Eisiu 

___  ___ ________ ____ PHYSICIAN AND SURGEON 
Basanavičiaus aikštėj Nr. 13. 2-4 ir ^8^P^M^Antrad??^ ir 6-7 
Manoma, kad po savaitės, gal; Je. k 
kiek vėliau, jau šitas dispan-!
seris pradės veikti.

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 yĄRDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
J IETUVIS ADVOKATAS 

Teįephone: Yards 1001 
4631 SO, ASHLAND AVENUE 

Bes. 6515 So. Rockwell St 
Teįephone; Republic 9723

A, A, SLAK1S
APVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 Šo. Western Avė.
'• ‘ VALANDOS:

Panedelį, 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 ,

AKIU SPECIALISTAI

Treč. Susitarus 
telefonai neatsakys šauk
MIDWAY 0001

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJĄS-CHIRURGAS, X-RAI

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
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ; 1

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarime

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

J, !J „..J---- .

CRANE COAL COMPANY 
5332 Sft. Long Avenue 

Tel. PorUmouth 9022
POCARONTĄS Mine Rųn $7-50

Periant 5 Tonus ar Daugiąu
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant tonų ay daugiau . ..............

— Nespėjau tąvę kapiharįų du
rų praverti, truputį juokais su
maurojau, p tu kaip žvėris mo
vei su visais lango rėmais lau
kan.

JUSU KALĖDŲ 
Pasveikinimai

NAUJIENOSE”

• GIMINES
DRAUGUS 
KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TIL.PS pi- 
PEEIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIUSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
0 Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

JŪSŲ

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

M

M B A

i.

pe j Italas pąąišRėjp. Visi daly
viai cĮrovįaĮ kėlėsi iš “numirų- 
dųjų”. Komisaras taip pat bau
dė išlįsti iš po stalo, be| nie
ką jp pebegąjėjo susirasti -fpep- 
sne”,

—Tai tu, neraliuotasai verši, 
ir lėkštelę gal sukinėdavai ty- 
:ią, — prisispyrę “Pompadur”.

—Ąš, — juokdamasis prisj- 
pažino anas budėti pasiruošęs 
pilietis. — Tik ąpįe popą kores
pondentą tai ne ąš.

—Apie jį — aš, atsiliepę mą- 
no kaimynas.

—Tu man atlyginsi nuosto
lius arba į teismą — piktąi 
inurniėdąmąs išėjo atgąl susi
tvarkyti “Pompadur” vyras,

—Melas, netikėkit jam, —■ 
tvirtai kalbėjo buv. komisaras.

Kas man aną dieną akies lė? 
lytę pavertė raudoną, jei ne 
pikta dvasia, kas? Juk aiškiai 
nabašpįpkp klebono gaspadiųe 
Teresė aną vakarą atsišaukusi 
pasakė- “Padarei jųąp įr kle- 
bopui- gėdą, kūdikio nežiųri, 
tai kiękviepo mėnesio pasku
tines tris dienus vaikščiosi su 
raudoja dėme kairėj aky. Taip 
ir buvo.

Aišku, žmogus turėjo per 
rimtų ąrguiųeptų tjketi dygi; 
stojus, Atsįsveikmdamas dar 
pareiškę:

—Pamatysit, aš sužinosiu iš 
“jų’\ kąip atsijąupinti, o tada 
— pasikalbėsiu)!

—Sitam reikalui aš vaistų žl-

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.

Laidotuvių Direktoriai

ttt

'^Li.

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. p. MAŽEIKA
3319 Litnanicą Avenue
rrrrn-rrTs-

YARDS 14|9
__________

. I’'.1’, .n J1 ’l. į ...įi.., , n , į ,      i. f . . , A ;  
ALBĘRT V. PETKUS IR EUDEIKIS

4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

: Į. J, ZOLP Phone Yards 0781
1646 WP5t 46t]i Street Yards 0782

• ■—1 "Į .i.įi j..

. 4. im;i    1 .FŲ."a;FJ / ' < 
■■■■■Ę P, J, RIDIKAS

3?54 HMstęęl gtręęt
v-• ■ P -*’ “

......................... ................... -

7-r—-r——r—------ ----------------

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Fullman 1270
-■-■l’'.’ui J ’l. ■Jk'illlA'WWĮ!> 11 Ii't \ r——į f 11 r 1

NARIAI 
Chicagos, 
Cįcero 
Lietuvių 
Direktorių 
ĄsiOęiaęijos

• . .•

■ • V..
—-- -----------  ■ ■

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optoinetricąlly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aRių aptemimu, nervuotu- 
mp, skaudant akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toįįregystę. 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 akipįų. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phonę YARDS 1373

Kui Lietuviai Daktarai

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wenįworth 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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75fi West 35th St. 
kampas Halsted St.

Vąjandps: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėlipmta pagal sutartį.

KITATAUČIAI

1 lietuviai
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Afrikos Lietuvių Daktarų 

Ų raugi josNariai

8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, moterų į? vąikų pagal nau
jausius metodus X-Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 1(1—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. yakarp.

Tel. Canal 31J0
Rezidencijos telefonai: 

Sųperior 9454 ąr Central 7464

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Ljtųąnięą Ąvejine Phone Yards 4908
■">" ——t—-------- arrrrsTsrs-r—aK .r

ANTĘONY B, PETKUS
6834 So. Westerri Avė. Phpjię Groyehįll 0142
14Į0 ?qųth Gųųrt ęicero phęne ęięęrp 2109

J. LĮŲLEVIČIUS
4348 S, California Avenue Pfcpnę Lafąyette 3572

W’"8U-

Pbo»« CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nudėl. ppgal sutartį 
Ros, 6631 So. Ca|ifornia Avenue

Telefoną* Rinpnblir tR##

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lupos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Pilone MIDVVAY 2886
DR. BRUNO J.

ZUBRICKAS 
OYnYTOJAS IR CntRUBGAH 
2808 West 63rd St 

VALANROSt 1-4 popiet ir 7—4 
vakaro, trečiaaiumais ir sekmadię niaia nncral •iteEf

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
<631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
M ’.° .M H. ‘SSS’-’JS L w

■k



Trečiadienis, gruod. 7, 1938

FAKTAI

Bowling-Billiardai

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.vienas profe- 

pasakęs: “Aš 
Europų, bu- 
aš neatsime- 

nė vieno
20 Aslą — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St

Tel. Yards 4621-4622-2868

TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labų vakarų, Jo- bus ir taip. O štai jėzuitų laik- 
kubai.

Jokūbas — Labų, labų, mano 
mieli draugai.

Petras — Atsiprašome, gal 
per dažnai lankomės. Mat, da
bar vakarai ilgi, į saliunus nei
name, o laikraščius ir knygas 

• buvo veršiai?
Jokūbas — Taip. Jie buvo 

ne tik veršiai, bet ir tikri avi
nai.

Petras — Tame pat laikraš
tyje rašoma, kad 
sorius katalikas 
išvažinėjau visų 
vau Afrikoj, bet 
nu savo gyvenime 
sekmadienio, kuriame bučiau 
neišklausęs šv. tylišių.” Ar tas 
profesorius irgi buvo veršis?

Jokūbas — Taip, tas profeso
rius yra tikras veršis.

Jonas — Na, o ar yra garsių 
katalikų, kurie taip mano, kaip 
tu Jokūbai?

Jokūbas — Labai geras klau
simas. Mielu noru išaiškinsiu. 
Truputį palaukite, kol aš sura
siu vienų man reikalingų citatų.

Petras — Be galo bus įdomu 
išgirsti tų Jokūbo aiškinimų.

Jonas — Aš nė nepajutau 
kaip Jokūbui tų klausimų pa
stačiau.

Petras — Iš tikrųjų mudu 
iš Jokūbo išgirsime labai įdo
mių ir svarbių dalykų. Jis taip 
daug žino it kokis profesorius.

Jonas — Aš manau, kad Jo
kūbas mums daug daugiau įdo
mių dalykų papasakojo apie 
musų parapijos ir ypač apie 
Romos katalikų bažnyčios dog
mas, negu aš turėjau progos 
išgirsti nuo musų klebono kun. 
II. Vaičiūno ir kitų jo pagelbi- 
ninkų. O aš lankau musų pa
rapijos bažnyčių beveik kas 
sekmadienį.

Jokūbas — Reikalingų citatų 
radau. Yra tai pareiškimas gar
saus vokiečių Romos katalikų 
rašytojo Fiedlerio. Viename sa
vo veikale jisai pareiškė: “Nie
kas nėjo taip dažnai į bažny
čių, nesimeldė taip dažnai ir il
gai, nepasninkavo taip sausai 
ir nemokėjo taip tiksliai dešim
tines, kaip fariziejai. Jeigu tik 
religinis pratybų darnumas 
žmogų padarytų Dievo numy
lėtoji], tai fariziejai butų buvę 
Kristaus mylimiausiais.”

Petras — Tie žodžiai mane 
visų sukratė.

Jonas — Ir mane. Išrodo lyg 
herezija.

Jokūbas — Iš tikrųjų tie 
džiai skamba kaip herezija. 
juos parašė garsus Romos 
talikų bažnyčios rašytojas.

Petras — Aš manau, kad 
nei “Darbininko”, nei “Drau
go” redaktoriai nedrįstų cituo
ti tų žodžių.

Jokūbas —: Taip, mano mie
li. Ir aš manau, kad jie nedrįs- 
tų.

Jonas — Kažin kų musų kl. 
H. Vaičiūnas į tai pasakytų?

Jokūbas — Iš tikro, butų įdo
mu žinoti. Tačiau tas liečia vi-

skaityti irgi nusibosta. Tad ir 
traukiame pas tave.

Jokūbas — Su manim be
veik irgi tas pats. Aš irgi į sa
liunus retai teužeinu. Tiesa, va
saros metu myliu alaus išsi
gerti parėjęs iš darbo, bet jau 
tos degtinės tai visai negaliu 
nė į burną imti. Aš geriau my
liu prie valgio išgerti stiklą ki
tą gero vyno. Nes, mano mie
li, vynas yra maistas ir sutei
kia žmogaus kūnui stiprumą. 
Suprantama, jeigu jo negeria
ma per daug. Tačiau degtinė — 
tai nėra jokis maistas, ir kas 
geria daugiau kaip du stikle
lius susyk, tas jau nuodija sa
vo kūną. Tai tiek apie svaiga
lus. Labai malonu, kad manęs 
senio nepamirštate. Užeikite vi
sada, kada tik turite laiko.

Petras — Vakar aš pasirau
sęs po savo senus laikraščius 
užėjau juose keletą pareiški
mų, apie kuriuos norėčiau ta
vo nuomonę išgirsti.

Jokūbas — Prašau.
Petras — Štai šių metų “Dar

bininkas” iŠ rugsėjo 23 d. ra
šo, kad Daniell A. Sargant, žy
mus Romos katalikų rašytojas, 
savo darže prie namų pastatęs 
didelę devynių pėdų aukščio 
Panelės Marijos statulą. Iš to 
aišku, kad jis nebijo parodyti 
savo tikėjimą. Ar čia nėra di
delis daiktas?

Jokūbas — Tas Romos kata
likas rašytojas yra tikras ver-

Jonas — Tai 
kas” yra veršis, 
ką dalykų laiko

Jokūbas — Ir 
yra veršis.

Petras — Na,

ir “Darbinin- 
kad tokį men- 
dideliu daiktu. 
“Darbininkas”

tai gerai, tegul

<S>>

GIEDANČIŲ 
KANARKŲ 

KRAUTUVE.
Paukštukai ir jų Maistas.
TAIPGI IR KLETKOS.

Kam ko reikia kreiptis

S. KIELA
4841 W. 14th St

Tai vienintelė paukščių įstaiga 
musų kolionijoj- Pačių lietuvių 
užlaikoma.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
ttKfifSHKJKKOMK

DYKAI 
PRISTATYMAS

raštyje “žvaigždėje” iš birželio 
mėnesio 1986 m. rašoma, kad 
Budapešte, Vengrijos sostinėje, 
studentai sugrąžino į aukštąsias 
mokyklas kryžius, kuriuos 
prieš 15 metų liberalai buvo 
pašalinę. Ar tie studentai irgi

zo-
Bet 
ka-

KSTABLISHEO IM4

7WEXBERG s
1I0U0R5

Telefonas

CANAL 4738

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

gėrimų. Tuoj pradėkite norimų gėrimų sąrašą statyti.

Four Roses 
Mattingly & Moore 
Seagram 5 Crown 
Seagram 7 Crown 
Kessler

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

o.
Hill & Hill

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

WEXBERG’S
I ____

KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINE

1908 So. Halsted St

NAUJIENOS, Chicago, UI

IACME-NAUJIENV Photo i
LOS ANGELES, CAL. — Išradėjų kongrese demon

struojamas naujas prietaisas plaukams kirpti. Nukirpti 
plaukai yra sutraukiami į maišų, todėl nereikia nuolat 
grindų šluoti.

sų musų lietuvių Romos kata
likų bažnyčios kunigų nusista
tymų. Vienu žodžiu, dabar mes 
matome ir suprantame, kad 
stovyklos pastatymas darže, 
kryžių iškabinėjimas ant sienų, 
mišių klausimas kas dienų dar 
nieko gero nereiškia, kaip nie- 
<o nereiškė ,fariziejų maldos, 
pasninkai ir dešimtinės mokė
jimas. Aš tikiu, kad Sweitzer, 
juvęs Cook County iždininkas,

vo, turėjo pasikabinęs kryžių, 
o gal turėjo ir Mergelės Šven
čiausios stovylų, o visgi tas vis
kas jam nekliudė išeikvoti iš 
valdžios iždo apie pusę milijo
no dolerių žmonių sumokėtų 
pinigų.

Jonas — Tikrų tiesų pasakei.
Jokūbas — Pažiūrėkime į 

tautas, čekai, vengrai, slavokai, 
ukrainiečiai, lenkai ir lietuviai 
yra daugumoj geri katalikai. 
Yra prisistatę savo kraštuose 
kryžių, bažnyčių, turi prisivei-

Na, o ar jie žmoniškai krikš
čioniškai sugyvena? Visai ne. 
O žiūrėkime į švedus, norve
gus ir suomius. Jie visi yra ne- 
katalikai. O sugyvena žmoniš
kai, krikščioniškai.

Petras — Viską gerai ir su
prantamai paaiškinai. Dar vie
nas klausimėlis. Ar Romos ka
talikų bažnyčios kunigai šian
dien yra geresni už Kristaus 
laike buvusius žydų fariziejus?

Jokūbas — Žiūrėkime ir ly
ginkime. Žydų fariziejai daug 
melsdavosi. Na, išrodo, kad ir 
romiški kunigai daug meldžia
si. Fariziejai dažnai ėjo į baž
nyčią. Na, ir musų kunigai tai 
daro. Fariziejai daug ir sausai 
pasninkaudavo. Romos bažny
čios kunigai, aš spėju, mažai 
arba visai nepasninkauja. Fa
riziejai liepdavo mušti būgną, 
jei aukas duodavo. Musų gi 
Romos katalikų kunigų aukos 
yra išbubnijamos katalikų laik
raščiuose. Žydų fariziejai rū
pestingai užsimokėdavo dešim
tinę. Musų gi kunigai nieko ne- 
moka, pasiliuosavo nuo viso
kių valstybinių mokesčių per 
eiles metų, o rūpestingai riebius 
mokesčius renka nuo žmonių 
už visus sakramentus, mišias, 
šliubus, laidotuves. Fariziejai 
nerengdavo girtų piknikų, ba- 
zarų ir vakarienių, o kunigai
rengia. Fariziejai, mėgdavo 
puotose pirmas vietas užimti. 
Taip ir musų romiški kunigai 
visados skverbiasi į pirmas vie
tas, — ar jų yra užsitarnavę, 
ar ne. Fariziejai buvo vedę, o 
musų romiški kunigai yra ne
vedę legaliai, tačiau nemažas

Iš Lietuvos
' « .i',

Be Saiko Piktas ir 
Kerštingas Jau

nuolis
Šiemet sausio 16 d. Balbie

riškio miestelyje Petras Buzas 
susitiko su savo kaimynais ir 
restorane pradėjo kivirčytis. 
Visas piktumas kilo dėl to, kad 
Buzas priėjęs prie svetimo sta
liuko ir išgėręs stiklelį degti
nės. Buzas susipyko su St. Rut
kausku ir nutarė jam atkeršy
ti. Ir iš tikrųjų einant namo 
Buzas kuolu Rutkauskų vieto
je užmušė. Apygardos teismas 
Buzų nubaudė 15 metų sunk, 
darbų kalėjimo, bet kaip ne
pilnamečiui trečdalį bausmės 
numušė (Buzas 17 metų amž.). 
Nubaustasis apygardos teismo 
sprendimų apskundė Rūmams, 
bet Rūmai skundų atmetė.

no, Kaišiadorių, Kėdainių ir k,t. 
rajonuose.

Manoma, kad žmonės neno
riai eina miškų kirsti todėl, 
kad per mažas atlyginimas mo
kamas, o, be to, rudens metu, 
kai šlapia, nemalonus darbas 
miške.

KURIUOS

Turėtumėt
Žinoti

IMANT ASPIRIN nuo 
GALVOS GĖLOS ar 
Reumatikos Skausmo

PETE YOUNG
UŽEIGA.

[jų skaičius laiko suguloves po 
gražiu vardu gaspadinės. O kai 
kurie pasižymi dideliais skan
dalais dėl'tų nekaltų gaspadi- 
nių. Fariziejai nekęsdavo kri
tikos. Taip ir musų romiški 
kunigai nekenčia kritikos; jei 
kas bando jiems priminti, kad 
jie negyvena pagal Kristaus 
mokslo žodžius. Yra ir daugiau 
panašumų ir skirtu ifių tarp se
novės žydų fariziejų ir musų 
dienų neklaidingo^ Romos ka
talikų bažnyčios kunigų, bet 
tam kartui blis gftna.

Petras
lomi buvo klausyti. Malonu 
tų dar ilgiau pasikalbėti, 
jau vėlu. Tad labai ačiū, 
kubai, už tiesos žodžius.

Jonas — Ačiū/. Jokūbai, 
pasimatymo. ’ !
\ Jokūbas — Iki greito pasi

matymo. Nesidrovėkite užeiti 
kitų vakarų. —Cicero Jokūbas.

Išrinko naują valdybą
KLAIPĖDA.—Klaipėdos dar

bininkų ir amatininkų susivie
nijimo naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis. .Pirmininku 
išrinktas Adomonis, kasininku
— Prišmantas, kultūros reika
lų tvarkytoju — Paura; kiti
— eiliniais nariais. Ligšiolinio 
pirmininko Strazdausko neper
rinkus, jis visai pasitraukė iš 
Susivienijimo v-bos. Jo 'vieton 
įeis Bertulaitis. Pažymėtina, 
kad praėjusiais metais Susivie
nijimui vadovavo daugiausia 
Klaipėdos provincijos darbinin
kų atstovai, o šiemet — mie
sto.

Nenoriai kerta miškus

Iš tikro. Labai nia- 
bti- 
bet 
Jo-

. KAUNAS. — Spalių mėne
sį Miškų dep-tas ūkio būdu pra
dėjo kirsti miškus, bet dauge
lyje vietų trūksta darbininkų, 
ypač trūksta darbininkų su ar
kliais, sugamintai miško med
žiagai gabenti į gelež. stotis 
arba prie plllkdbmų upių. La
biausiai trūkstą darbininkų ir 
vežėjų K. Rudos, Jūres, Kau-

Iki

Tas Greit Tirpstąs Daiktas 
Reiškia Greitų Pagelbą, Ku
rią Tūkstančiai Gauna nuo 

Bayer Aspirin
Jei skauda galva ar kenti reu- 
matikos ar neuritis skausmus, ne
užmiršk virš nurodyto tikrojo 
Bayer Aspirin paaiškinimo, ypa
tingai tada, kada nori greitos pa
geltos.

Nes tas būdas, kuriuo dirba 
Bayer tabletės stiklinėje, yra tas 
pats, kokiu ji dirba į vidų paė
mus. Ji pradeda tirpti veik tuo
jau — ir čia ji pasirengusi “grie
bti” reumatikos skausmus ir gal
vos gėlą nuostabiu greitumu. Pa- 
gelba dažnai ateina į kelias mi
nutes.

Visuomet klausk 
“BAYER Aspirin” 

; —niekad neklausk 
vien tik “aspiri
no.”

' 15už 12 Tabletų
2 Pilni Tuzinai 25c

PATYRĘS KARPENTERIS

JOE GUSTIS
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

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

VICTORY 2989.

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.

MASTER WINDOW SHADE CO
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

NEPADĖJUS
nėra ko rasti

. Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
■/ H. ' • A

Raštinė atdara kas vaka
rai iki 8 vai. Sekmadie
ninis nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin- __ • • •__ •____ ___ .

Rudeninių Madų 
Knyga

114 .|. n ............ ...........

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 1... tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ,

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00
i ■ ' i' &* ■ ■ * 'i.' VL za*/ ’ ■ • ' .C

LITHUANIAN BU1LDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N■ ,/•■■■>■ ■ r •<, ?• ■ X'-?'’t’’

1739 SOUTH HALSTED STREET 
TELEFONAS, CANAL, 8500
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ATŽALYNASNAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Escept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Bates: 
per 
per 
per

year
year
year

$8.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

in Canada
outside of Chicago 
in Chicago

Entered as Second Cla^s Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, Iii. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kaina:'
Chicagoje — paštu:

IMetams ......
Pusei metų ......_________
Trims mėnesiams .......__
Dviem menesiams ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... ............ 3c
Savaitei    ......................... 18c
Menesiui .................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ..............
Pusei metų ____
Trims menesiams
Dviem menesiams
Vienam menesiui

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

Orderiu kartu su užsakymu.

. $5.00 

.... 2.75 

.... 1.50 
L. 1.00

Darbdavių ir darbininkų santykiai
Amerikos laikraščių skaitytojams toliau vis dažniau 

tenka išgirsti apie vieną federalinės valdžios ištaigą — 
Nacionalinę Darbo Santykių Tarybą (National Labor 
Relations Board arba NLRB). Ji prižiūri, kad butų vy
kinami įstatymai apie santykius tarpe darbininkų ir 
darbdavių pramonėje.

Vienas vyriausiųjų jos uždavinių yra saugoti darbi
ninkų teisę daryti kolektyvias sutartis su darbdaviais. 
Kuomet dirbtuvėje susidaro dvi priešingos darbininkų 
grupės ir tarp jų kyla ginčas, kuri jųdviejų turi 
teisę kalbėti visų darbininkų vardu, tai kartais būna sun
ku šitą klausimą ir balsavimu išspręsti. Nes darbdavys 
gali vienai grupei simpatizuoti labiau, negu kitai, ir gali 
sutrukdyti laisvą balsavimą.

Tokiuose atsitikimuose Nac. Darbo Santykių Tary
ba, gavusi skundą, padaro tyrinėjimą ir, jei suranda, kad 
balsavimas buvo neteisingas, paskelbia naujus rinkimus 
ir pati juos prižiūri. Tačiau pralaimėjusioji grupė nevi- 
suomet būna jos patvarkymais patenkinta. Todėl neretai 
tokie dalykai atsiduria teisme.

Šiomis dienomis net pats Vyriausias Teismas turėjo 
svarstyti vieną tos rųšies skundą. Jisai nusprendė, kad 
Nacionalinė Darbo Santykių Taryba padarė neteisingą 
patvarkymą, įsakydama Consolidated Edison kompanijai 
New Yorke panaikinti sutartį su Amerikos Darbo .Fede
racijos unija International Brotherhood of Electrical 
Workers ir pripažinti, jos vietoje, C.I.O. unijai teisę at
stovauti tos įmonėš’ darbininkams.

William Green šitokiu teismo sprendimu, žinoma, 
džiaugiasi, o John L. Lewis rodo savo nepatenkinimą. 
Federacijos vadas mato jame patvirtinimą jo nuomonės, 
kad Darbo Santykių Taryba esanti šališka ir turinti per
daug galios. Šitokius priekaištus jai visą laiką daro ir 
kapitalistai.

Bet jokia įstaiga negali įtikti abiem kovojančiom pu
sėm. Bėda yra, kad patys darbininkai tarp savęs nesu
tinka.

APŽVALGA
■ i M.....nu ■■

■ i '••■4 

vikas” ir 
komunistų partijos vienu balsu 
tas Maskvos “idėjas” kartoda
vo, kaip šventą tiesą; bet dabar, 
kai Maskva ragina darbininkus 
Įvairiose šalyse (net pusiau-fa- 
šįstiškose) ginti savo tėvynes 
su ginklu rankose, tai komu- 
iiistų partijos ir vėl “sutinka”, 
kad tai šventa tiesa. Ir taip to
liau.

Tai kas gi gali tikėti į tų 
partijų “ftepriklftusoniumą”?

Bet Bimba ne tiktai reikalau
ja, kad Visi d tai tikėtą (tur but> 
sulig taisyklės, Credb, ąula ab- 
surdum” — tikiu todėl, kad ta 
nesąmone). Jisai drįsta dar ir 
prikaišioti sąmoningą melavi
mą tiems, kurie ne pagal jo “ti
kėjimą” elgiasi. Jeigu jisai toks 
drąsus, tai; reikia manyti, kac 
jisai sprendžia apie kitus paga 
save.

BROOKLYNIEČIAI BALSUO 
JA Už PITTSBURGHĄ

SLA kuopose jau prasidėjo 
balsavimai klausimu, kurion 
vieton turi būti perkeltas Susi
vienijimo centras. Įdomu, kad 
ir Brooklyne SLA nariai pripa
žįsta, jogei organizacijos cen
trą butų geriausia turėti Pitts- 
burghe, kur jau nuo daugelio 
metų yra laikomi SLA bondsai.

Už centro raštinės kėlimą į 
Pittsburghą pasisakė didžiausia 
visoje New Yorko valstijoje 
kuopa — 38-ta. Vienas laikraš
tis, aprašydamas tos kuopos 
priešmetinį susirinkimą, gruo
džio 1 d., tarp kitko sako:

“Kalbėta Centro raštinės 
kūlimo klausimu ir didele di
džiuma balšų pasisakyta už 
perkėlimą Pittsburghan. Bal
savimai buvo slapti, ant Cen
tro atsiųstų balotų.”
Taigi, matyt, ta agitacija, ku

rią Vitaitis, Strimaitis ir kiti 
“Sargybos Bokšto” šulai sklei
džia Susivienijime, brooklynie- 
čių ncsuklaidino. Ta agitacija 
susideda daugiausia iš didelio 
burbulo apie “baisias išlaidas”, 
kurias organizacija turėsianti, 
keldama centro rašitnę į Pitts- 
burglią. Jie mini “desėtkus 
stančių”.

Bet kai Romos-Katalikų 
sivienijimas anąmet buvo
verstas kraustytis iš Brooklyno 
į Wilkes-Barre, tai visi jo re
kordai ir spaustuves mašinos 
buvo sukrauti į du sunkveži
miu (troku) ir buvo nugaben
ti per vieną naktį. Už nugabe
nimą reikėjo užmokėti apie 
$75. O SLA manta yra ne ką 
didesnė už R.-K. S-mo.

tuk-

Su- 
pri-

JEIGU NORITE, TIKĖKITE

“socialfašfetas”, tai

KUN. COUGHLINO 
“ISTORIJA”

Politikierių protas
Vienas studentas iš Pietų Amerikos, atvykęs studi

juoti į Jungtines Valstijas, padarė tokią pastabą pažįs
tamam žurnalistui apie politikierius: jie visur esą vieno
di — bukapročiai.

Bet kaip su Vokietijos politikieriais, klausia žurna
listas, kurie oro bangomis siunčia dainas ir muziką iš 
Berlyno į Pietų Amerikos šalis ir parduoda joms kartu 
su nacių idėjomis savo prekes?

Ir jie yra bukapročiai, atkirto studentas. Vokietijos 
prekes Pietų Amerikoje, esą, nuo senų laikų pardavinė
ja daugiausia žydai iš Vokietijos, — o tuo tarpu Hitle
ris su savo klika žydus smaugia! Na, ar Vokietijos poli
tikieriai ne bukapročiai?

Sumažino kapitalistų baimę
Po to, kai premjeras Daladier “tvirta ranka” sulau

žė Francuzijos darbininkų generalinį streiką, pradėjo 
grįžti iš užsienio Francuzijos piniguočių kapitalai. Fran
ko vertė pakilo.

Šitie spaudos pranešimai pasako, kodėl Daladier, ku
ris Miunchene buvo toks nuolaidus Hitleriui, parodė tiek 
daug arogancijos ir užsispyrimo prieš. Generalinę Dar
bo Konfederaciją ir darbininkų atstovus parlamente. 
Jam rūpėjo nuraminti piniguočius, kurie yra “patriotai” 
tiktai tol, kol ją investmentai neša gerus nuošimčius.

Jeigu visuotinas streikas butų pasisekęs, tai Francu* 
zijos kapitalistų auksas šiandien ieškotų “tėvynės” Lon
done, Amsterdame arba New Yorke.

Kaip vilkas neiškenčia ne
staugęs, tai Bimba negali susi
valdyti neniekinęs tų žmonių, 
kurie išreiškia kitokią, negu jo, 
nuomonę apie sovietų valdžią 
arba komunistus. Jisai rašo, 
kad tie, kurie paskelbė žinią a- 
pie Maskvos prižadėjimą nu
slopinti komunistų judėjimą 
Lenkijoje, esą “melagių lizdas”. 
O apie tuos, kurie tą žinią pa
kartojo, jisai sako, kad jie 
skleidžia “gryną, piktą melą”, 
nors patys “puikiai žino”, kad 
tai melas. Girdi,—

Sovietų Sąjungos valdžia 
negali uždaryti arba numal
šinti nei Lenkijos, nei Ame
rikos, nei kurios kitos šalies 
komunistų... Komunistų Par
tijos yra nepriklausomos nuo 
jokios užsienio spėkos orga
nizacijos. Jos yra savo šalių 
darbininkų klasės partijos.”
Gal būt, yra žmonių, kurie 

tuo tiki. Bet nesuskaitoma dau
gybė faktų rodo visai ką kita. 
Pavyzdžiui, nors tas faktas, kad 
dar niekuomet nebuvo atsitiki
mo, kad bent viena komunistų 
partija butų drįsusi pakritikuo
ti sovietų valdžią arba jos kon
troliuojamą Komiuterno centrą. 
Kai ta valdžia sakė, kad demo
kratija esanti “atgyvenusi savo 
laiką”, komunistų partijos vi
sose šalyse tam pritarė šimtu 
nuošimčių; bet kai ji vėliau pa
skelbė, kad demokratiją^-reikia 
“ginti”, tai jos ir vėl pritarė.

Kai Maskva sakydavo, kad 
darbininkai “neturi tėvynės” ir 
kas stoja už savo krašto gyni
mą, tas esąs “proletariato išda- degęs jis neprisipažįsta.

.....................................■■■■ ■■ f—

Naujos audros centras
Laikraščių korespondentai, kurie spėjo, kad sekan

tis žingsnis fašizmo “maršrute” bus prieš Klaipėdą arba 
lenkų koridorių, tur būt, padarė klaidą. Iš viso ko numa
nu, kad vyriausias aktorius Europos scenoje per kurį lai
ką bus ne Hitleris, bet Mussolini.

Italų “diučė” jau pradėjo rėkti, kad Francuzija turi

Kilt nėra laisvės. — Kaip teatras vaizduoja gyvenimo y- 
gyvenimas vietoje nestovi. — kai kinta vals

tybių ir partijų nusistatymas. — Lietuvos laikraščių 
tiražas. — Kazio Binkio naujas scenos veikalas, ku
ris turi nepaprastai didelį pasisekimą.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

das.

Vienoje savo kalbų, pasakytų 
per radio, “garsusis” kunigas 
Coughlin pareiškė, kad “Rusi
jos revoliuciją padarė žydai žy
dų pinigais”. Į šitą jo pasaką 
atsakė buv. Rusijos laikinosios 
revoliucinės vyriausybės galva, 
Aleksandras Kerenskis, kuris 
dabar vieši Am. Jungtinėse Val
stijose.

Jisai pasakė Detroito spaudai, 
kad Rusijos revoliuciją rėmė 
visos partijos, konservatoriai ir 
liberalai, aukštieji valdininkai, 
faktinai net visi didieji kuni
gaikščiai, visi žymesnieji armi
jos vadai, kartu ir didysis ku
nigaikštis; Nikolai Nikolaevič.

Toliau, i» Kerenskis nurodė, 
kad kunigaikščio Lvovo suda
rytoje vyriausybėje, po caro nu
vertimo, .“nebuvo nė vieno žy
do”. < j • *

O kai dėl Trockio, Kamene- 
vo ir Zinovjevo, kurie vadova
vo bolševikams spalio-lapkričio 
perversmę,j.)tai Kerenskis vadi
na juos ,<nę tikrais žydais, bet 
“atsimetėliais”. Prie bolševiz
mo žydai Rusijoje neturėjo ir 
neturi jokių privilegijų, paly
ginti su kitomis tautybėmis. 
Priešingai, žydų sinagogos bu
vo uždaromos taip pat, kaip ir 
kitų tikėjimų bažnyčios. Tūks
tančiai žydų, sako Kerenskis, 

, žuvo sovietų kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

Iš Lietuvos
Kai žmogų iš varžyty

nių likviduoja...
ŠIAULIAI. — ž. u. rūmai iš 

varžytynių už skolas pardavė 
Pr. Šukio ūkį Kančiunų km., 
Meškučių vi. Šukys labai gai
lėjo savo ūkio ir grąsino, kad, 
kas pasinaudosiąs jo nelaime 
ir nupirksiąs ūki, jis sudegin
siąs ir paleisiąs pliką kaip til
viką. Ūkį nupirko tūlas P. Vi
dugiris, kuris pats žemės ne
dirbo, o išnuomavo kitam ūki
ninkui. Kai atėjo laikas Šu
kiui išsikraustyti, jis genioju 
iš savo trobų nesutiko išeiti 
ir buvo jėga iškraustytas. Dėl 
to Šukys labai jaudinosi.

Spalių 28 naktį Vidugirio 
ūky kilo gaisras: iš karto de* 
gė svirnas, tvartas ir vazau- 
nė, iš ko buvo aišku, kad esa
ma padegimo. Įtartas Šukys ir 
padėtas kalėjiman, tačiau pa-

jam atiduoti kai kurias savo žemes prie Viduržemio ju
ros. Jisai tikisi, kad Vokietija čia jį parems, nes Čeko
slovakijos krizės metu Hitleris žadėjo padėti Italijai jos 
“bėdos valandoje”.

Veikiausia, todėl nauja audra dabar kils aplink Vi
duržemio jurą, o ne paliai Baltiką. Tik kažin ar Musso- 
lini stengs padaryti tiek vėjo, kiek jo padarė rugsėjo mė
nesį naciai? Hitlerio užsienio reikalų ministeris Ribben- 
trop vakar pasirašė su Francuzija “nekariavimo” sutar
tį, Vieni ItaHjos fašistai franeuzų nepaklupdytų.

Tuose kraštuose, kur nėra tvirtinti, nes gyvenimas vietoje 
spaudos, susirinkimų laisvės,, 
kur žmonės .viešai turi prisi
laikyti oficialiai nustatyto po
litikos kurso, patirti žmonių 
nuotaiką ar jų reiškiamas sim
patijas vienai ar kitai politi
niai srovei, ar tam tikrai visuo
menės grupes ideologiai yra be 
galo sunkto Visuomenės ūpo 
rodyklei čia gali patarnauti tik 
literatūra; tiek, kiek toje lite
ratūroje persisunkia pro cen
zūros koštuvą laisvesnė mintis, 
teatras, kur daugiau žmonių 
susirenka ir jie vienaip ar ki
taip nevaržomai atsiliepia, re
aguoja į veikalo turinį ir artis
tų vaidybą; kinoteatras, kur 
kartais rodomas veikalas at
vaizduoja visuomeninį gyveni
mą ; cirkas, kuriame klaunai 
ar juokdariai vykusiai pašiepia 
visuomenės įsišaknėjusias ydas, 
ir kitos pasilinksminimo ar vai
dybos įstaigos, kur vienu ar 
kitu budu visuomenės nuotai
ka gali prasilaužti.

Juk visai sunku patikėti, kad, 
sakysime, SSSR visi gyvento
jai visu šimtu procentu yra iš
imtinai komunistiškai nusitei
kę, o Vokietijoje visi butų iš
imtinai tįk hitleriškos forma
cijos, arba Italijoje visi išpa
žintų tik vieną Mussolini.

Viešai taip ir atrodo, nes 
si gyventojai čia tik savo 
,dus garbina, jiems ovacijas 
lia. Bet juk taip būti negali, 
žmonės visur, pirmoje eilėje 
yra tik žmonės, paskui jau ru
sai,. vokiečiai, italai, lietuviai ir 
t. t. turį savo simpatijas ir 
reiškią savo įsitikinimus. O tie 
visi įsitikinimai pareina nuo 
materialių gyvenimo sąlygų, 
nuo jų visuomenėje užimamos 
padėties, nuo visų kitų socia
linių sąlygų, nuo kultūros ir jų 
išsilavinimo laipsnio.

Patsai gyvenimas yra be ga
lo įvairus ir visi žmonės nėra 
nei vienodai vieno kultūros ir 
švietimo laipsnio pasiekę, nei 
visi vienodais proto gabumais 
apdovanoti.

Taip pat lygiai, kokia tenais 
nebūtų politinė ir visuomeninė 
gyvenimo santvarka, ji negali 
visų gyventojų visus reikalus 
taip patenkinti, kad visi butų 
vienodai esama valstybės san- 

’ tvarka patenkinti. Vis viena 
kokia tenais nebūtų vyriausy 
bė — gyvenimo vairuotojai, 
vis viena visų žmonių reikalų 
nepatenkins. Vieni jų dėka sa
vo apsukrumo, mokėjimo gyve
nimo sąlygoms prisitaikinti su
gebės ir mokės daugiau viso
kių -gėrybių pasiimti, pilnesne 
rieškute semti, kiti bus dau
giau ar mažiau nuskriausti. 
Tie, kurie jausis labiau nu
skriausti, ir pagal jų įsitikini
mą mažiau gauną ar negali sa
vo gebėjimų pilnumoje pareik 
šti, jausis nepatenkinti, ir tie, 
kurie turės daugiau naudos, ar 
gali savo sugebėjimus pilnu
moje pareikšti, tie smagiau jau
sis ir reikš didesnį pasitenki
nimą.

Tai yra tokia gyvenimo bū
tinybė. Ir tvirtinimas, kad ko
kiame nors krašte, ar valsty
bėje visu Šimtu procentu gy 
ventoj ai pritaria esamai politi
nei santvarkai — tai švelniai 
tariant, — yra tik demagogi
ja. •

Tuose kraštuose ar valsty
bėse, kur žmonės laisva valia 
gali pareikšti savo politinį nu
sistatymą, tik tenais iš spau
dos, ar susirinkimų, ar rinki- 
ynų duomenų galima tvirtai 
kalbėti apie Žmonių nuotaiką, 
apie jų visuomenines simpatL 
jas. Bet ir tai negalima ilgam

Vi'., 
va- 
ke-

nestovi, jo apystovos nuolatos 
kinta, materialiai resursai, tasai 1 
svarbesnis gyveninio stumeklis 
keičiasi, todėl ir žmonių įsiti
kinimai tolydžiai keičiasi, šitie 
įsitikinimai keičiasi net tų žmo
nių tarpe, kurie dalyvauja vie
name ir tame pačiame politi
niame sambūryje. Tasai politi
nis organizmas, apimąs žmones 
vienodų pažiūrų, taip pat -nėra 
amžiams nusistovėjęs daiktas ir 
jis tolydžiai keičiasi pasisavin
damas kitus kovos metodus, ki
tą taktiką, pagaliau net pama
žu savo pasaulėžiūros pagrin
dus esminiai pertvarko.

Tad ir politinės grupės ar 
partijos kartais daug ką nieki
nę, žiūrėk,' susitaria ir tai kas 
vakarykščiai buvo visai nepri
imtina, šiandien jau garbinama, 
arba būva antraip.

Dvi valstybės tarp savęs ilgai 
kovojusios, žiūrėk, staiga susi
taria ir įeina į visai glaudžius 
bičiuliškus santykius.

Sakysime, SSSR kadaise 
šiurkščiai smerkė tautų sąjun
gos instituciją, o dabar ją pri
pažino kaipo vieną iš geresnių 
priemonių valstybių santykius 
reguliuoti. Arba Italija su Vo
kietija iš seno turėjusios daug 
tarp savęs nesusipratimų, štai 
dabar visai bičiuliškai viena ki
tai padeda.

Italija su Prancūzija gimi
ningos tautos, ilgai geruoju gy
veno, o štai dabar kuris laikas 
viena kitai šnairuoja, nesiten- 
dna, pykstasi. Didžiojo karo 
netu Turkija kariavo prieš ru

sus, o karui pasibaigus ji tuoj 
susimetė ir SSSR ištiesė drau
gingai ranką, nors politinė san
tvarka šių dviejų valstybių la
bai skirtinga.

Valstybė su valstybe greičiau 
gali tarp savęs susitarti, negu, 
sakysime, kurios nors politinės 
grupės. Mat, valstybės vado
vaujasi savo išimtinu viso 
krašto gyventojų bendru ego
izmu ir tuo budu greičiau su
siranda bendrą kalbą. Visai ki
tas reikalas politinių organiza
cijų; čia tokių bendrų taškų, 
kurie jas suartintų, maža yra, 
tik kuomet visam kraštui grę- 
sia bendras visiems gyvento
jams pavojus, 
dama bendra kalba, 
reikalas, 
suartina, 
Reikia tik tam pavojui dingti, 
kaip ir vėl prasideda kova, var
žybos dėl įtakos.

Štai tokiais atsitikimais vi
so krašto, valstybės ar tautos 
gyventojų nuotaiką galima pa
žinti tik tada, kai toji konku
rencija dėl savo įsitikinimų e:- 

, na visiems lygiomis sąlygomis, 
kuomet niekas nesinaudoja 

, įvairiomis lengvatomis, ar mo
nopoliais.

Štai dabar Lietuvoje mes gy
vename savotiškose politinio 
gyvenimo sąlygose. Leista veik
ti tik vienai politinei formaci
jai, kuri iki šiai dienai net ne
turi aiškios, ryškios ideologijos, 
savo programos, kuri nusaky
tų tos žmonių grupės siekius, 
troškimus.

laikinai suran- 
bendras 

kuris visus greičiau 
bet ir tai neilgam.

(Bus daugiau)

MARGUMYNAI
Paryžiuje Kasmet 

Dingsta 15,000 
Žmonių

Tiesiog Matematiš 
kos Vestuves

B

Niekur kitur 
nedingsta 
gražiajame 
Paryžiaus

paskelbtomis

IPrancuzų laikraštis “Intra- 
sigeant praneša apie vienas į- 
domias Budapešto apylinkėje 
vykstančias vestuves. Joms pa
vaizduoti reikia griebtis visos 
eilės skaičių. Iš viso tų vestu
vių yra 6, bet jos prasidėjo nuo 
pirmosios. Be to, prasidėjo ge
gužės 16 d. ir dar tebetrunka 
iki šiol. Pradžioje iškėlė sukak
tuvines tariamąsias deimanti
nes vestuves kažkoks vengrų 
ūkininkas, dvaro savininkas. 
Tačiau tą pačią dieną, ir visai 
netoliese, pradėjo švęsti savo 
sidabrines vestuves ir kitas ži- 
las ūkininkas, p su juo dar ke
turi vaikai, kurta atvedė ar iš
tekėjo. N ir prasidėjo vestu-, 
vės nuo pat^l vai. po pietų,J<iu 

praneša laikraštis, 
nesibai/ia net šiandien.

Vestuvės iš viso truko 15 die

 

nų ir 15 naktų, o per visas ves

 

tuves, kaip apskaičiuota, išger
ta ir suvalgyta nei daugiau nei 
mažiau kaip 3 jaučiai, 6 ver
šiai, 5 kiaulės, 40 žąsų, 160 ba
landžių, 300 kilog. žuvies, ne 
vienas, bet kelioliką šimtų ki
logramų šakniavaisių ir išger
ta, apytikriomis žiniomis, tik 
be jokių pastangų padidinti, 
4,000 litrų vyno.

pasaulyje, 
tiek žmonių, 
Paryžiuje. Pa- 
policijos spau- 

žiniomis,

tur
būt, 
kiek 
čios 
doje 
kasmet Paryžiuje dingsta apie
15,000 žmonių. Kasdien Čia 
dingsta apie 50 žmonių, kurių 
apie pusės taip ir nepavyksta 
surasti. Dėl to Paryžiaus poli
cijos valdyboje yra net specia
lus skyrius, turįs didelę salę, 
pavadintą “šeimų reikalais pa
ieškojimų tarnyba”. Ši salė be
veik kasdien pilna interesantų. 
Daugiausia dingsta nuo žmonų 
pabėgdami vyrai — iš 15,000 
per metus jų būna net 4,000. 
Taip pat daug dingsta ir nuo 
vyrų pabėgančių žmonų — 3,- 
000 per metus. Vaikų kasmet 
dingsta vidutiniškai po 2,500. 
Dėl to ta speciali policijos pa
ieškojimų įstaiga ir yra pava
dinta “šeimų reikalais”. Daug 
dingusių Paryžiaus policija su
randa, darydama staigias kra
tas naktiniuose Paryžiaus pra
mogų urvuose, ypač Montmar- 
tre. Policijai pavyksta ten daug 
dingusių rasti. Tačiau prancū
zų policijai toks dingusių su
radimas yra nelengvas darbas. 
Pagal prancūzų įstatymus po
licija gali tik tada 
gusiojo, jei ieškoti 
dokumentais įrodo 
dingusiojo giminės.
liti jos surastas dingęs tėvas ar 
sūnūs gali būti grąžintas į na
mus tik tuo atveju, jei jis pats 
sutinka grįžti. Daug dingstan
čių jų randa prieglaudą svetim
šalių legijone. Ten jie įsirašo 
prasimanyta pavarde ir prasi
manytu vardu, tad, kol baigia 
sutartą tarnybą (mažiausiai 5 
metus), niekas negali, net ir 
dingusį radęs, iš ten atsiimti. 
Pasitaiko ir gana linksmų din
gimu istorijų. ,

t Štai neseniai į Paryžiaus po
liciją atvyko ištisa viena šei- padaryti.

ieškoti din- 
prašantieji 
esą artimi 
Be to, po-

rios, kai

ma ieškoti dingusio dėdės Phi- 
liberto. To dėdės butą turtin
go, todėl jo turtus paveldėti 
tikėdamiesi jo giminės ypatin
gai susirūpino jo dingimu. Po
licija apieškojo visus Paryžiaus ' 
viešbučius ir visas ligonines ir 
niekur Philiberto nerado. Ne
rado jo nė per staigius paieš
kojimus naktiniuose pramogų 
urvuose. Pagaliau dėde Phili- 
bertas atsirado pats. Pasirodo, 
jo butą Monte Carlo lošimų 
klube, kur jis pralošė visą sa
vo turėtąjį turtą. Jo giminės 
vėl kreipėsi į Paryžiaus polici
ją, prašydami daryti žygių pra
loštajam turtui sugrąžinti, bet 
čia policija jau nieko negalėjo

r
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iŠ TORONTO PADANGES
Del SLA centro kėlimo

Nėra abejonės, kad kiekvie
nam SLA nariui rupi organi
zacijos gerovė ir jos ateitis, to
dėl, manau, bus leista ir man 
tarti žodį kitą dėl centro kėli
mo į tinkamesnę vietą. Jau 
daug šiuo reikalu buvo rašyta 
musų organe “Tėvynėje”, taip
gi ir kituose laikraščiuose. Il
gą laiką buvo galvota, svarsty
ta, siūlyta ir rekomenduota ku
ri vieta butų centrui geriausiai 
tinkama.

Smagu buvo sekti narių rū
pestingumą dėl musų SLA, 
kurs šiuo kartu ėjo be didelių 
užsipuldinėjimų bei užsigaulio- 
jimų. Kadangi vien tik minčių 
reiškimu centro negalima per
kelti, — o jų atsirado įvairių 
ir skirtingų, — todėl musų Pil
domoji Taryba pavedė šį rimtą 
reikalą iŠspręti visiems nariams 
apgalvotu ir slaptu balsavimu. 
Ir kaip jau žinome, tam arti
nasi lemiamoji valanda. Per 
šiuos du mėn. eis balsavimai 
kuopų susirinkimuose, ir kokį 
miestą išsirinksim, ten kelsim 
ir savo centrą, taip sakant, “ži
dinį”, nuo kurio priklauso ge
rovė ir tobulumas visos orga
nizacijos. Kaip kam iš narių 
atrodo, kad pakankamai gera 
esanti senoji centro vieta ir 
norėjimą perkelti vaizduojasi 
komedija. Gera komedija, kad 
centro patalpose užėjusiam tik 
su reikalu prisieina baidytis jų 
netinkamumu ir net nehigie- 
niškumu. O kaip gi tenka jaus
tis tiems žmonėms, kurie ten 
praleidžia dienų dienas dirbda
mi sunkų darbą musų • visų 
naudai?

Apie netinkamumą dabarti
nes centro vietos man rodos 
nebereikėtų nė kalbėti, nes be 
daugelio žinančių centrą, — 
gana vaizdžiai patvirtino jo 
netinkamumą gerb. redaktorius 
Kl. Jargelionis, perėmęs savo 
sunkias ir atsakomingas parei
gas.

Sesės ir broliai, jeigu mes 
norime matyti teigiamus dar
bo resultatus iš savo pareigū
nų, tai privalome duoti jiems 
ir tinkamas sąlygas darbui at
likti. Nepamirškime ir tai, kad 
musų SLA yra didžiausia fra- 
ternalė organizacija pasauly, 
jai prisieina turėti reikalų su« 
svetimtaučiais, ji susirišusi su 
valstijų valdžiomis ir įvairiais 
reikalais centrą aplanko viso-
kle žmonės. Ir kuomet atsilan
kiusieji išsineša mizerną vaiz
dą iš tokios įstaigos kaip SLA, 
tai gėda ne tik musų pareigū
nams, bet ir mums visiems. 
Musų centras privalo būti ne

tik kaipo raštinė, kurioje atlie
kami bėgantieji narių reikalai, 
bet privalo vaizduoti visą mu
sų tautą su jos gražiais papro
čiais ir kilniomis idėjomis. Ma
nau, nė vienas iš musų skaity
dami “Tėvynėje” iš.25 d. lap
kričio straipsnį “Susivienijimo 
centras naujoje vietoj” džiau
gėmės tąja vaizduote ir širdin
gai sau linkėjome, kad ji virs
tų tikrenybe. Ir taip bus, jei 
tik meį visi vieningai tai vyk- 
dinsime. Kaip bus tuomet sma
gu mums aplankyti savo naują 
centrą, kuriame mus iš tikrųjų 
pasitiks su švelnia šipsena 
grakšti mėlynakė lietuvaitė ir 
mandagiai mums aprodys ir 
paaiškins visus patalpoje esan
čius kulturingus ir vertingus 
skyrius. Ar negarbinga bus ir 
prieš svetimtaučius pasirodyti, 
kad lietuviai irgi gali turėti tin
kamą ir kultūringą įstaigą kaip 
SLA. Tikrai kilni mintis šio 
straipsnio autoriaus, nuo šir
dies linkiu pavirsti jai į tikre
nybę! Taigi centrą keliam, be
lieka tik išrinkti jam vietą. 
Apie vietą ir nebereikėtų daug 
begalvoti, nes jau žinome, kad 
1934 m. Detroito seimas nuta
rė centrą kelti į Pittsburgbą, o 
kadangi seimą sudaro delega
tai, atstovaują visų narių nuo
monę, tai ar begalima be rim
tos priežasties nutarimą panai
kinti? Žinoma, ne. Ir visos da
bar susidarę priešingos nuomo
nės, man rodos, nebeturėtų bū
ti reiškiamos. Aš linkusi tikėti, 
kad visi SLA nariai esame la
bai patenkinti išsirinkę dabarti
nius pareigūnus, kurių darbais 
musų organizacijai galime ne 
tik gėrėtis, bet ir didžiuotis. 
Džiaugiamės perdavę savo or
ganą “Tėvynę” naujam redak
toriui gerb. Kl. Jurgelioniui, ' 
kurs sutvarkė laikraštį taip to
bulai, kad smagu jį net skaity
ti. Nesigailėsime balsavę ir už 
perkėlimą centro į Pittsburgbą, 
kurs gausus širdingais SLA. 
gerovei veikėjais, mums ne
smagumų niekuomet nesuda
rys.

Perstatymas operetės 
“Nebaigta kova”

Nors ir lietui užklupus, vis- 
tiek skubinosi žmonės į “Ban
gos” choro statomą operetę. 
Pasirodymas geresnių veikalų 
pas mus pasidarė retenybė, to
dėl progai pasitaikius žmonės 
noriai atsilanko, nežiūrint kie
no vardu vyksta parengimas. 
Juk meno srity neturi būti pyk
čių ir pagiežos, todėl ir šį kar

1905 metų revoliucingą ūpą ir 
drąsesnius žygius prieš val
džios žandarmeriją. Pačiame 
perstatyme reiškėsi gana daug 
trukumų, o ypatingai gyvumo 
ir energijos svarbesniuose veik
smuose. Bet panašus trukumai 
musų tarpe neišvengiami, nes 
nėra atsakomingo vadovo. Ga
na to, kad gražus būrys jau
nuomenės sutraukta į lietuviš
ką veikimą, kurs veikale ir or
kestre užėmė vadovaujamas 
roles. Atsakomingą Onutės ro
lę turėjo Aldona Sarapaitė, ku
ri savo maloniu vaidinimu ir 
švelniu dainavimu puošė visą 
veikalą, šaunus buvo ir Jonu
kas, kurį vaizdavo Mileris. La
bai tipišką rusų kareivį vaidi
no torontiečiam gerai žinomas 
komikas Šinkūnas. Dabar lauk
sime panašaus perstatymo iš 
“Aušros” choro, šis choras, 
nors dar jaunas, bet turi daug 
gerų ir gabių dainininkų iš jau
nuolių ir vyresnių ir gali drą
siai ką nors įdomaus paruošti.

Sirgimai
Patekus į viešesnį suėjimą 

prisieina išgirsti daugiau įvai
rių žinių. Beklausinėjant ar nė
ra Bangos choro parengime ku
piškėnų Sasnauskų, netikėtai 
sužinojau, kad Sasnauskienei 
šiomis dienomis padaryta sun
ki apendicito operacija. Ji rim
tai serga ir tebėra ligoninėj. 
Tokiu bildu teko tik apgailėti, 
kad ją ištiko sunki liga ir tu
rimus su ja reikalus atidėti iki 
pasveikimo. Linkiu ligonei 
greit ir laimingai pasveikti.

Štai kita skaudi nelaimė išli
ko Bašinskų šeimą. Porą sa
vaičių atgal Rušinskienei buvo 
padaryta labai rimta ir rizikin
ga operacija, dėl kurios gyvy
bei gręsė rimtas pavojus. Bet 
laiku suskubus suteikti pagal
bą, gyvybė liko išgelbėta iš 
mirties nasrų. Dėl šios netikė
tos ir staigios operacijos Ba
šinskams teko pergyventi daug 
skausmo ir baimės, bet dabar 
smagu, kad žpiona ir motina 
išliko gyva ir sveika. Džiaugia
mės ir mes, kurie juos pažįs
tam.

Jau savaitė laiko kaip ne vi
sai gerai, jaučiasi SLA 236 kuo
pos narė Z. Stonkienė. Nors 
kuopoje dar nėra užsiregistra
vusi kaip ligonė, bet jei neis 
geryn, tai turės užsiregistruoti, 
šiandien Stankienę aplankė bū
rys moterų ir paguodė ją ligo
je. Visos linkime, kad greit pa
sveiktų ir nereikėtų ilgai būti 
ligos prislėgtai. —O. I.

I ACME-NAUJIENv Foto:
CONNEMABA, A1BIJA. 

—Jisai yra vadinamas John 
o’ the Mills (“Kalnų Jonu”). 
Verčiasi jis avių auginimu 
ir pasižymi nepaprastai tik
sliu oro atspėjimu.

žinėja su dviračiais. Reikia nai
vių žmonių* kurie nesuprastų, 
kad taip staiga pagerinti Savo 
materiali būvį iš tokių mažų 
pajamų neįmanoma* Juk hebe 
reikalo “L. B*” rėmėjai niekuo
met nemato jokių apyskaitų, 
kiek iš viso buvo pajamų ir 
kaip tos pajamos yru sunaudo
jamos* Tokių dalykų kaip apy
skaitos iŠ komunistų veikimo 
vairuotojų visai netenka lauk
ti, taip lygiai kaip kad iš fa
šistinių diktatorių.

Ar iš tikrųjų pabėgo?
“L. B.” štabo vienas narys 

pasislėpęs po slapyvardžiu 
‘Snaiperis” nežinodamas su 
kuo turi reikalą, mėgina pri
mesti mano rašinį buvusiam 
S, ir P. dr-jos nariui, kuris ak
tyviausiai priešinosi prieš ko
munistų vėlimą komunistinės 
pragaištingos politikos į Sūnų 
ir Dukterų dr-ją, už ką jis bu
vo nachališku būdu išmestas iš 
dr-jos narių tarpo.

Kadangi Snaiperis tą narį ap
šaukė pabėgėliu, tai nors trum
poje formoje, čia apibudinsiu 
tą įvykį, kuris parodo, kiek ko
munistai žemai protauja, arba 
sąmoningai sabotažuoja narių 
teises, kurias jiems suteikia S. 
ir D. dr-jos konstitucija.
S. ir D. dr-jai minint 20 metų

ŠIS TAS Iš ŠEN IR TEN
Naujų Metų sekmadieni turės 
koncertą Toronte. Iki šiol mes 
totontiečiai pasitenkindavome 
pasiskaitymais apie gražius * 
“Pirmyn” koncertus, bet atro
do, kad tie meno mylėtojai nu
tarė užmiršti apie visus sunku
mus ir atvažiuoti net į tolimą 
Kanadą mus palinksminti. Bra
vo, Chicagos jaunuoliai! Mes 
lauksime jūsų su džiaugsmin
gomis širdimis*

Koncertas įvyks Ukrainų sve
tainėje, 404 Bathurst Str. Pla
tesnių informacijų bus patiek
ta vėliau*

“Pirmyn” choras atvyksta 
Torontan

TORONTO, Ont. — Kelios 
dienos tam atgal per Toronto 
lietuvių koloniją perbėgo links
ma ir visai netikėta naujiena, 
kad garsusis “Pirmyn” žada 
pradėti mums torontiečiams 
Naujus Metus. Kitaip sakant,

iš svetainės.
faktą nė vienas 
žmogus neužgitl- 
nerodo, kad tas 
iš draugijos, o

tą į smarkiai išgarsintą opere
tę prisirinko daug žmonių.

Operetės turinys vaizdavo

SLA 236 kp. metinis 
susirinkimas

Gruodžio mėn. 11 d., 2 vai. 
popiet įvyks kuopos metinis su
sirinkimas, kuriame bus renka
ma nauja valdyba.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
.DR-MS ATVIRUKUS 
-KONSTITUCIJAS IR 

■ DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Kalstei Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canai 8500

Visi kuopos nariai prašomi 
atsilankyti. Susirinkimas bus 
laikomas Ukrainų svetainėje, 
404 Bathurst str., trečiame 
aukšle.

“Aušros” choras
rė
va-

Choro repeticijos įvyksta 
guliariai trečiadieniais 8 v. 
karo, ir sekmadieniais kartais 
3 v. p. p., o kartais vakarais; 
priklauso nuo to, ar neįvyksta 
kurių nors draugijų susirinki
mai, į kuriuos didesnė dalis 
dainininkų turėtų atsilankyti.

Vienai paprotys yra peikti-* 
:nas* būtent, kad choristai (kai 
kurie) ne visuomet lanko repe
ticijas, tuo apsunkindami ne 
tik mokytojus, ne tik nuolat 
lankančius, bet ir patys save, 
nes apleidę Vichą ar dvi panto* 
kas jie pasijunta, toli atsilikę 
ir, Žinoma* tuomeį chorui yra 
sunku sjtsidaitlUofii Tad ar ne
būtų gražiau ir naudingiau* 
kad mes visi reguliariai pamo
kas lankytume? —Francas. >•'

■

Toronto, Ont.
“Liaudies Balso” štabas 

mulkina savo skaityto
jams akis, ir tai jie laiko 
kulturingu darbu. 

I * ■ .

Aš per “Naujienas” K. L. Ž. 
Sk. patvirtinau tą neužginčija
mu faktą, kad komunistine Li
teratūros draugija skriaudžia 
Sūnų ir Dukterų dr-ją, apie ką 
yra rašęs Vikšras ir kiti S. it 
D. dr-jos nariai.

šį kartą “L. B.” štabas visai 
nė nebando t6 fakto užginčyti. 
Bet kad galėtų nukreipti skai
tytojų mintį ntio to reikalo, jie 
panaudoja savo įprastą melų 
fabrikėlį ir įtikinėja savo skai
tytojus, buk aš rašęs “Naujie
nose”, kad Sūnų ir Dukterų 
draugijai nereikalinga svetainė. 
Apie tai aš visai ir negalvojau, 
bet, priešingai, visada stovėjau 
už tai, kad S. ir D. dr-ja turi 
sudaryti namo įsigijimo fondą 
vietoj rinkli aukas “Daity Cla
rion” (tik šiemet buvo surink
ta virš $160 lietuvių tarpe).

O kiek tūkstančių dolerių su
rinkta “L. B.” vadinamam 
“Sapnininkui” (toks vardas dėl 
jame telpiamų raštų geriausiai 
tinka). Jeigu komunistai butų 
nuoširdus S. ir D. draugijai, 
tai jie turėdami išimtiną kon
trolę ant minimos draugijos tu
rėjo suprasti, kad pirmoje vie
toje reikėjo statyti S. ir D. 
dr-jos reikalą, nes lai draugi
jai priklauso įvairių įsitikini
mų žmonės.Ir jeigu jie butų 
tąja linkme dr-ją vedę, tai 
šiandien visoje Kanadoje mes 
turėtume tik vieno pavadinimo 
pašalpinę draugiją.

Ką gi gero mes lietuviai ir 
bendrai darbininkai turime iš 
tos komunistinės spaudos? Be 
darbininkų demoralizacijos, plū
dimo tų, kuriuos vakar kėlė į 
padanges, - amžinas viliojimas 
pinigų iš vargstančių darbinin
kų, kad los spaudos vairuoto
jai galėtų įsigyti sau karus it 
kitokias prabangos reikmenaa* 
nieko geresnio nėturime. Kas 
nežirio, kaip buvo tie “Daily 
Clarioii” leidėjai materialiai 
nususę. O pasižlųrėkite kokiais 
karais jie važinėjasi dabar! Kas 
nežino* kad “L. B.” redakto
rius Yla pirmiau nieko neturė
jo, ir dirbdamas prie “L. B.” 
iš pradžių gavo vos $8 savaitei* 
o Vėliau po; $12 savaitei, jo 
žmona irgi visai mažai teuž
dirba* bet jtfil įsigijo gerą ka
rą ir tyčiojasi iš tų, kurie va-

V*£* ■' * Li'į •* Tį AP. • /į .

Liūdnoj valandoj 4««
P-ia St. Dervinienė gavo 

pranešimą iš Lietuvos, kad jos 
tėvelis atsiskyrė su šiuo pasau
liu, palikdamas liūdinčią senu
tę motiną ir šen ir ten, po pla
tųjį pasaulį išsiskirsčiusius vai
kus. Viena iš jų ir yra p-ia 
St, Dervinienė, kuriai teikiu 
Širdingą Užuojautą šioj liūdnoj 
valandoj.

Linksma nuotaika
Jau praeitą kartą buvo ap

rašyta Aliutės Gaižauskaitės 
vestuvių bažnytinės ceremoni
jos ir Aliutės! ypatumai; bet 
lai bus man leista dar biskį pa
pildyti, kadangi turėjau garbės 
ne tik vestuvių pyrago ragauti, 
bet ir su daugybe vestuvinin
kų ligi vėlyvos nakties uliavoti, 
tai per tą laiką štai ką paste
bėjau: kad visi gėrė, valgė, dai
navo, šoko ir t. L ir t. t., bet 
niekas nebuvo linksmesnis ir

t

sukaktį, buvo suvaidintas vei
kalas “Bedarbiai”, kurį sufab
rikavo patys komunistai. Tame 
veikale buvo šlykščiai išnieki
nami socialdemokratai, o ko
munistai buvo pastatyti kaipo 
pasaulio išvaduotojai.

Po to susirinkime vadina
mas pabėgėliu pakritikavo tą 
programą, nurodydamas, kad 
draugijos konstitucija be skir
tumo politinių įsitikinimų visus 
lygiai traktuoja, taigi negalime 
vienus niekinti, kitus didvyriais 
perstatyti, nes tas demoralizuo
ja draugiją. Jis pasiūlė išnešti 
parengimo komisijai papeiki
mą. Begis, ir aklam turi būti 
aišku, kad jis turėjo pilną tei
sę tokį pasiūlymą padaryti, o 
ar jo pasiūlymas butų atmestas 
ar priimtas, tai čia jau buvo 
visų narių reikalas. 'Bet tuo
metinis kuopos pirm. Morkys 
vos išgirdęs padarytą pasiūly
mą, muša plaktuku į stalą kiek 
tik gali ir liepia tam nariui sės
ti, nes, girdi, Čia ne vieta tokį 
pasiūlymą daryti. Bet kurgi tai 
bus vieta, jei prie komisijos ra
porto tas ne vieta, — pastebė
jo pasiūlymo įnešėjas. Pirm. 
Morkys jausdamasis visagalin
čiu, pasiūlo automatiškai, kad 
tas narys butų suspenduotas 
trims mėnesiams. Nors buvo 
norinčių kalbėti dėl to padary
to neteisėto pasiūlymo, bet 
Morkys niekam nedavė balso, 
ir pravarė savo pasiūlymą, ku
ris vos trimis balsais dauguma 
praėjo.

Kitame narių susirinkime, 
nežiūrint kad tas narys buvo 
suspenduotas konstitucines tei
ses pamynus po kojų, bet vėl 
imama kalbėti tuo reikalu, ži
noma, kalba tik tie, kurie no
ri įtikinti narius, kad tas na
rys “tikrai yra neklaužada” ir 
kaipo tokiam nesigailima pa • 
mazgų.

Be to, reikalaujama, kad jis 
pasiaiškintų. .Bet kaip gali žmo
gus aiškintis, jeigu jis negali 
gauti bdlso? Suspenduotasis 
narys pasinaudodamas jų rei
kalavimu pasiaiškinti, prašo, 
kad jarh suteiktų teisę tai pa
daryti. TTada nustatomas jam 
laikas pasiaiškinimui vos Š ios 
minulės* Suspenduotasis narys 
pareiškė sekamai: “Jei jus virš 
valandos manė smerkėte, tai 
kaip aš galiu per tas 5 ias min. 
atremti tuos neužtarnautus 
man kaltinimus, ir jei jus ne
leidžiate man ilgiau kalbėti kaip 
5-ias minutes, tai aš atsisakau 
ir nuo tų penkių min* bei pro* 
testuoju prieš jūsų neteisėtą

elgesį ir apleidžiu šį susirin-' 
kimą. Taipgi kviečiu ir lq|us 
narius, kurie remia mane) tai 
padaryti/’

Kadangi komunistai ir jų pa
kalikai kėlė triukšmą laike jo 
kalbos darant minėtą pareiški
mą, tai negalėjo toliau sėdį 
nieko girdėti, o buvę jo artimes
nieji norėjo stebėti, kas dėsis 
po jo išėjimo

Šį suminėtą 
teisybę mylįs 
čys. Bet tas 
narys išbėgo
tik demonstratyviai protestuo
damas apleido tą susirinkimą, 

i Šitą taisyklę žino kiekvienas 
žmogus, kuris turi bent kiek 
supratimo apie organizacines 
taisykles.

Bet tuometinė S. ir D. dr- 
jos valdyba, susidedanti išim
tinai iš komunistinių elementų, 
to nesuprato. Ir visai neatsi- 
klausdami narių užprotokolavo 
buk tas narys išėjo iš draugi
jos.

Praėjus suspendavimo termi
nui, tas narys nuėjo į susirin
kimą, kad galėtų apsimokėti 
savo mėn. mokesčius. Finansų
raštininkas Malinauskas, kuris malonesnis už pačią nuotaką 
dabar jau yra J. V., pareiškė^ Aliutę. Ji šoko ir šoko ir kiek- 
negalįs jo mokesčių priimti, nes .vienam maloniai šypsojos. Jos 
protokole pažymėta, kad tas0Cv...
narys esąs pats atsisakęs iš'Lyte sake: 
draugijos. I _

Tada tas narys mėgino pra-jįKazys Degutis, tos dienos ap- 
šyti, kad leistų jam padaryti rinktasis į Kazio ir Aliutės 
atsišaukimą į narius, bet gavo'vestuves buvo atvykę Iš Otta- 
atsakymą, kad tokį atsišauki - wos: jo motina p. Degutiene, 
mą, kaipo ne narys galės gali! du broliai Zigmas ir Mariomis 
ti tik po susirinkimo. Tai štai >T keletas draugų. Aliutė yra 
kokia ta vadinamo pabėgėlio duktė pp. A. ir P. Gaižatiskų, 
istorija. [“Naujienų” skaitytojų ir bend-

Bet dabartinė S. ir D. dr-jos rai plačiai žinomų Toronto lie- 
valdyba mėgina save teisinti,'tuvių tarpe. Jaunavedžiams Jin- 
buk jie kaip praeityje, taip ir kiti laimingo gyvenimo.
dabar elgiasi demokratiškai pa
siremdami dr-jos konstitucija. |

Žmonės", suprantą organiža-' 
cines taisykles, gėdytus daryti 
tokius pareiškimus.

šitaip dalykams esant, kiek
vienas pasakys, kad komunis
tai arba sąmoningai demorali
zuoja draugiją, arba jie nemo
ka atskirti juodo nuo balto.

—. Senas narys.

Šypsena, tartum kiekvienam sa- 
‘ : Žiūrėkit, kokia aš 

laiminga. Laimingas jautėsi ir

GERB. Naujieną skaityto- 
L jos ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienoje.

"■ .-'.-z* . rj =

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai pranešu apie 
Visus jdomcsnhis įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — Jūsų dien- 
raŠtis, Todėl skaitykite jas, skleisk!te jot Ir 
rčnikite bizhieriuš, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HAL8TED STREET

CHICAGO, ILLINOIS .
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Gerai 
Nusisekė

Gruodžio 3 ir 4 d. įvyko di
delis “šurum-buruni” pas nąu- 
jieniečius Bill ir Anna Papell, 
4358 So. Maplewood Avė. Jų 
erdviame taverne, viršminėtu 
antrašu, tęsėsi ęuota per 2 die
nas.

Mat, Bill Papell per 10 dienų 
šaudė žvėris Paul Wainzer me-i 
džioklčs rezortuose ir jų tiek 
prišaudė, kad užteko jo visiems 
draugams ir kostumeriams so
čiai prisivalgyti.

Bill Papell žmona Ona su sa- 
drg. Mike Dzimidas atleis už vo gaspadine Anna Lawrence, 
šią klaidą.

* ...................... .............. I———i II IR

Diena Iš Dienos
r ----------IR

Klaidos Atitaisymas
“Naujienų” Nr. 282-me įvyko 

klaida. Kur pasakyta “Šie Vy
rai gerai šaudo” yra praleistas 
vienas “striečius” t. y. Mike 
Dzimidas, 4138 Archer Avė., 
Berghoff Alaus Distributeris. 
Šis vyras neprasčiau šaudo ir 
už viršsužymėtus vyrus. Klaida 
įvyko nesužiniai. Tikiu, kad

—Steponas tas “pečiankas” taip skaniai

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

B. Bruknis
I prirengė, kad visi svečiai gere- Petrauskas yra 

joms. O tų rie duos šliubą 
kilni ateinantį 
12 d., Sokolų 
operetėj

“Duos Šliubą” Vaizbos Buto Burico 
Ir Kortų Vakaras

Visas pelnas skiriamas 
labdarybei

ųuette Parko parapijos salėj, 
6820 South Washrenaw avenue, 
įvyks Lietuvių Vaizbos Buto 
rengiamas Buneo ir Card Par-

josi ir dėkavojo 
svečių — svetelių suvažiavo ne 
tft iš plačios Chicagos, bet ir 
iš kitų miestų. Gaila, visų sve
čių pravardes negalėsiu sužy
mėti, nes jų buvo keli šimtai.

(viršuj) ir 
du notarai, 
Perikolai ir 
sekmadienį, 
svet

Perikola”.

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

L.D.D. 4 kuopas priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 8 d. 
ketvirtadienį 8 v.v. West Side svetainėj, 2244 W. 23rd PI. 
Malonėkite visi dalyvauti, nes turime daug dalykų aptar
ti. Be to, bus ir musų kuopos valdybos rinkimas 1939 me
tams. Turėsime įvairių komisijų. A. Rainis, 4 kp. sekr. 

11-to Wardo Lietuvių Demokratų Organizacijos susirinkimas 
įvyks ketverge vakare, gruodžio-Dec. 8 d. 8 vai. Lietuvių 
Auditorijoj 3133 S. Halsted St. Kviečiame v.’sus narius ir 
jų draugus atsilankyti į šį svarbų susirinkimą. Bus renka
ma nauja valdyba 1939 metams, bus svarstoma svarbus or
ganizacijos dalykai tarp kurių ir metinis balius.

Pranas Naujokas 
SLA 36-tos kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 

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. rašt.

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, rašt.
LELĖ IR JOS RŪBAI...

COHt I9M, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

BABY DOLL AND LAYETTE PATTERN 1895
No. 1895 — Tai graži lėlė ir dar gražesnė Kalėdų dovana.

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

No. 1895

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė
I Adresas

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

PETER PEN

Kere,

rj-OLjo

ku-
Pi- 
gr. 

Birutės

Dr. Emil Hacha, naujai 
išrinktasis Čekoslovakijos 
prezidentas.

Jei negalima visų sužymėti, tai 
neįvardysiu nei vieno.

“Trumpai ir storai” pasaky
siu, kad turiu autoritetą nuo 
naujieniečių Wm. ir Anna Po
peli padėkavoti visiems ir vi
soms, kurie atsilankė ir suteikė 
malonias progas patarnauti.

—Jūsų Reporteris Steponas

Pagerbė Simoną 
Geležinį

Lapkričio 24 d. susirinko 
gražus būrelis Simono Gelaži- 
iiio namuose, 2534 
Piace, ir gražiai 
jo šeimyną. Mr. 
žiniai atsilygino 
teikdami skanius 
mų.

Po visų linksmybių svečiai 
išsiskirstė, linkėdami Gelaži- 
niams sėkmingo ir laimingo gy
venimo. —Steponas

W. 45th 
pagerbė jį ir 
ir Mrs. Gela- 
svečiams su- 

pietus ir gėri-

Išsiėme Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

J-oseph Sabo, 23, 
■Sakach, 19

Andrew Minkalis, 
na Micklavich, 19

Gavo
Pcrskiras

Thomas Miskelly 
Miskelly

su Esther

23, su'An-

nuo CIara

19 3 9 
NAUJIENŲ 
JUBILIEJINIS

Kalendorius
SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS.

Mes pasiųsime jūsų gi
minėms ir draugams į 
Lietuvą ir kitur musų 
gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsa
kymus tuojaus. Kas už
sirašys NAUJIENAS— 
gaus šį musų Kalendo
rių DYKAI.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STREET 
t Chicago, III.

I

Štai Vieta Musų 
Jaunimui Ir Musų 
“Seniams”
Kur Vieni Išmoks Būti Lietu

viais, o Kiti Nepamirš
Pas visus yra rūpestis ką 

ryti su jaunuomene, kad ji 
atsitolintų nuo lietuvybės ir
siliktų tokia, kokie jos tėvai. 
Tai, žinoma, tėvų priedermė 
patarti savo vaikams, kad jie

da- 
ne- 
pa-

valandą vakare.
Visas pelnas yra skiriamas 

labdarybei. Už pelnytus pinigus 
butas nupirks Kalėdinių “bes- 
kių” ir jas padalins neturtin
goms lietuvių šeimynoms.

Įžanga tiktai 35 centai. Visi 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti, ir užtikrinam, kad 
visi svečiai gražiai laiką pra
leis. H. K.

Bet dabar klausimas, kur dė
tis “seniams”, kad jie nepamir
štų savos lietuvių kalbos. Mat, 
daugelis musų draugų, atvykę į 
šią šalį, būdami jauni ir ener
gingi, daug yra pasidarbavę vi
sokiuose kultūriniuose dalykuo
se, bet dabar, ar tai dėl netiku
sios politikos ar dėl apsileidi
mo ar senatvės, visai nutolo 
nuo visokio veikimo.

Tai kur dėtis tiems seniems. 
Ogi geriausiai prisidėti prie 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro, 
nes tai geriausias būrys senų 
veikėjų ir draugų, kuris dažnai 
sueina ir pasikalba apie praei
ties laikus. Prie to, yra lavilia
masi dainų ir tas kaip tik vie
nintelis Vyrų choras Chicagoj. 
Neklystu pasakęs, kad su juo 
kilo visa pažangiųjų Chicagos 
lietuvių kultūra. Labai butų 
malonu matyti visą “senąją 
gvardiją” prie Chicagos Lietu
vių Vyrų
Gruodžio 18 d. Rengia Vakarą

Štai, sekmadienį, gruodžio 
18 d. Lietuvių Auditorijoj Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choras 
stato scenoj dviejų veiksmų ko
mediją “Pertraukta Meilė”. An
tra dalis programos susidės iš 

t dainų, kurias atliks choras ir 
kiti. Tad, visus Chicagos lietu
vius kviečiame tą dieną užsire
gistruoti, nes įžahga tik 45c., o 
pradžia 5 vai. vakare. X. š.

Choro.

Išgėdino 11 Metų 
Mergaitę

18(Policija ieško nežinomo 
metų jaunuolio, kuris įsivilio
jo 11 metų mergaitę į tuščią 
namą, 1200 Adams gatvės blo
ke ir ją išgėdino. Mergaitė 
parbėgo namo verkdama ir 
papasakojo, kad jaunuolis pa-

VJBL.U 
V/MO

Tarp Cicero 
Lietuvių Biznierių

Ar liuosuotojo paeini- I 
mas palieka jumyse

Nemalonų Jausmą?
Per stiprus liuosuotojo veikimas yra 
dar blogiau, negu per silpnas. Nes 
po to jus jaučiatės silpnais ir nusi
baigusiais — visiškai suvargintais.
Ex-Lax veikia “taip, kaip reikia.” 
Jis nėia nei per švelnus, ir nei per 

(stiprus. Ir kada paimate Ex-Lax, jis 
nepalieka to nemalonaus jausmo. Jis 
veikia lygiai, lengvai, be sukrėtimo 
jus vidurių, be padbiaurčjimo ar 
viduriu skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeinius vi-; 
durių iiuosuotojas. Dabar jis yra! 
Moksliškai Pagerintas. I t'kn j j di- 
bar jis yra daug geiesnis, negu kada

<> .S ;.t n mų..' > uui GEl'I.aNĮ SKO- I 
NI. VEIKIA GĖRIAI' ir yra DAUG' 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. į
Lygiai geras ir vaikams, ir suau- : 
gusdems!

4ALGOK1TĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYK IT Jį 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras 
Lax! įsidėmėkit teisingų ant 
žutės užrašų — E-X—L-A-X. 
gautumėt Fx-Lax pasekmes, 
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

27 Meili
SUKAKTUVIŲ

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

$50.00 Nuolaidos Mainant Radio 
ar Parlor Setą

BUDRIKO
KRAUTUVĖJ

dė- 
Kad 
tei-

RASITE DABAR GERIAUSI 
PASIRINKIMĄ DOVANŲ 

KALĖDOMS

CICERO — Grant ir Park- 
hohne Business Men’s League, 
vietos lietuvių biznierių ir ki
tataučių biznierių lyga, neseniai 
sumanė dalinti bilietus ir reng
ti laimėjimus vertės $5.00..

Praeitą šeštadienį pirmas lai
mėjimas įvyko p. F. Sabais 
krautuvėj, 4912-14 West 14th 
Street. Susirinko net keletas 
šimtų žmonių. Vienas iš jų bu
vo laimingas, tai V. Baltiškoms. 
Sekantis laimėjimas įvyks pas 
p. J. G. Shamet, 1500 South 
49th avenue, gruodžio 14 d.

jau keletą metų, bet kai kurie, 
tur būt, pradeda pavydėti, nes 
sutvėrė kitą ir patys dabar skel
bia “Visi dirbkim bendrai”.

“N.” Rašėjas

“Jai Užėjo Toks 
Noras”

A ------- 7------------------

Pro šalį Chicagos dailės Mu
ziejaus vakar ėjo jauna ir gra
ži mergina. Rankose turėjo ke
letą moksliškų knygų. Staiga, 
ji iš kur tai išsitraukė plytga
lį ir paleido jį į Muziejaus stik
lines duris, ir su pasitenkini
mų žiurėjo į sudaužyto stiklo 
šipulius.
-Policija merginą suėmė ir 

uždarė ją vidurmiesčio nuova
doj. Ten ji prisipažino esanti 
Esther Carlson, 22 metų New- 
yorkietė. Paklausta kodėl stik
lą išdaužė, mergina atsakė, kad 
jai staigiai užėjo noras plyt
galį paleisti į duris, bet kodėl 
— ji nežino.

$10, kuriuos jis buk buvo pa
metęs, ir pažadėjo jai duoti 
$5.00 už suradimą. Jis įsivedė 
ją pinigų ieškoti į tą namą, 
kur mergaitę užpuolė.

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

Naujos Skalbiamos Mašinos 
po .......................... $28.50
Elektrikiniai Refrigeratoriai
po .......................... $69.00

ir aukšč.

pas

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

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St. 

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

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

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

ir aukšč.

Angliniai pečiai nuo $8.50

Jos. F. Budrik
Ine.

FURNITURE MART
3409-17 So. Halsted St

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA UJIENOSE”

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—-BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— „T TT ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ——7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Somoms 
t^gW 

(K1^E>

970
6:30

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.

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 $j2"^°
GYDYMAS...... . .............. SCfl.OO
LIGONINĖJE ......... ........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ...... *15-00
RAUMATIZMAS $0.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS

I OM, My 
CGACl OLJSJ 
A Sb^P

1 euee>ufej

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
Šviesomis. Dar bat 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
|Tel. ENG. 5888-5849 

1
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Kaip Kartais Yra 
Konfiskuojamas 
“Senbernių” Turtas

Ir Kodėl Jie Dažnai Turi

Chicagos “Pirmyn” 
Choro Koncertą 
Maršrutas

H---- - -----------

Ruošiasi Vyk(į Į Rytus h
Į Vakarus

Nauja Cicero 
Biznierią

Jau daug kartų skaitėme lai- 
krąščiuose kaip policija suima 
kai kurių lietuvių vaikus puo 
14 iki 18 m. amžiaus, ne po 
vieną, bet po keletą kartų, už 
kriminališkus prasižengimus. 
Man atrodo, kad už tokių vai
kų prasižengimus daugelyj at
sitikimų yra ir patys tėvai kal
ti

Štai, čia vienas pavyzdis. 
Viena .moteris tankiai garsina
si laikraščiuose, kad yra našlė 
(nors gyvena su savo vyru) ir 
jieško darbo už gaspadinę. 
Adresu paduoda laikraščio raš
tinę arbą kokios kitos kūmu
tės butą. I tokius garsinimus 
kartais atsišaukia vyrai tikslu 
apsivesti. Po susitarimo našlė 
atvažiuoja pažiūrėti vietos kur 
jai reikės gyventi ir atsiveža 
10-11 metų sūnų, pakol ji ap
žiūri kokiuose kambariuose jai 
priseis gyventi, jos sūnūs ki
tuose kambariuose suranda 
brangesnius daiktus ir juos 
“•konfiskuoja”. Senbernis ar na
šlys tik vėliau apsižiūri kaip 
jis buvo nuskriaustas. Nors jis 
tikrai žino, kas jį nuskriaudė, 
bet bijodamas ' skandalo yra

Clevelando koncertu 
i” Choras užbaigia pir

mą dalį savo maršruto po ko
lonijas. Aplankė, pirmiausiai, 
East St. Louis, I1J., o po to 
koncertąvo Wąukegane, Įll., 
Detroite, Mich., o pereitą sek
madienį CJevelande, Ohįo. 
Mes labai džiaugiamės, kad 
musų koncertai visur turėjo 
pasisekimą, ir kad choro ir 
solistų dainavimas tų kolonijų 
lietuviams patiko. Mes esame 
labai dėkingi ųž darbą ir rū
pesčius visų tų koncertų ren
gėjams, nes tiktai per jų pa
sidarbavimą Choras gavo pro
gą pasirodyti.

Su Naujais Metais “Pirmyn” 
pradės antrą maršruto dalį, su 
koncertu Toronto, Ontario, 
Kanadoj. Ten Choras dainuos 
sausio pirmą dieną. Sausio 
mėnesį Choras aplankys kelias 
kolonijas netoli Chicagos, o 
vasario 18-26 koncertuos 
Springfielde, III, ir Ęast St. 
Louis, 111.—St. Louis, Missouri. 
Sausio 22 d. choras turės sa
vo parengimą Chicagoj, Lietu
vių Auditorijoj, kur pastatys

; Sąvąs Pąs
CICĘRO — Prieš trumpą lai

ką atgal susiorganizavo Cicero 
Lietuvių Rįzuierių ir Profesio
nalų Sąjungą, šios naujos or
ganizacijos tikslas yra paaks- 
linti vietos gyventojus kuo dau
giausiai pirkti savo apylinkės 
krautuvėse. Vadinasi, esavas 
pas savą”. Pirmininkas šios or
ganizacijos, Walter Bahičius, 
sako, ^turėdami tokią organi
zaciją mes galėsime pirkti vi
sokias prekes pigiau negu da
bar, perkant pavieniai. Tada ir 
kostumeriams galėsime parduo
ti pigiau negu dabar parduo
dam. Taipgi tuojau pradėsim 
duoti premijas visiems kas tik 
pirks musų organizacijos krau
tuvėse”. ‘

[ACME-NAUJ1ENŲ Koto]
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CLASSIFIED ADS
LEGAL NOTICES 
Legaliai Skelbimai

NEATSAKAU UŽ JOKIAS SKO
LAS, bet kieno padarytas, tik už 
savo.

Charles Theodore Antušas, Jr.

HELP WANTED—FEMALE 
_______ Darbininkių Reikia_______

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

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui—būti—nėra virimo— 
malonus namąi.

VAN BUREN 7667.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

Tai ko galima tikėtis iš to
kio vaiko kada jisai paaugs? 
Ir kas bus kaltas, jeigu jis 
virs kriminalistu?

MADOS

No. 4968—Augusiai moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
colių per krutinę-

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti paierą ir ąiž- 
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted S t., Chieago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept. 
173t į Halsted St, Chlcago, DL

atsiųsti man pavyzd) No.

Mieros - per

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ ŪKIS su gerais pasta
tais ir ‘ 
duoda 
nigais

kiek sėjos. Geroj vietoj. Par- 
už $1385.00 arba $300.00 pi- 
ir kita laikais.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

Geras sumanymas, j pi eis ge
ru keliu.

Šį naują organizacija šaukia 
susirinkimą šįvakar, gruodžio 
7 cįieną, 8 valandą vakare, šy. 
Antano parapijos svetainėje. 
Visi nariai dalyvaukite, o ku
rie dar nepriklauso t, tai pra
šom ateiti ir prisirašyti.

Narys

Trečioji maršruto dalis dar 
negalutinai sutvarkytas, bet 
Choras jau ruošiasi vykti į' 
San Francisco Parodą, Gali-1 
fornia, o kelyj aplankys vi
sas stambesnes lietuvių kolo
nijas vakaruose. Iš ten Pirmyn 
grįš su koncertais į rytinių val
stijų kolonijas ir 'dalyvaus 
kartu su kitais Amerikos lietu
vių chorais, Ncw Yorko Pa-

— ---- -——   —.—   —
saulinės Parodos Lietuvių Die
noj.

Jeigu kolonijos, su kuriomis 
mos dar nesitarėm pageidautų 

! “Pįrmyn” Chorui koncertus 
rengti, tai prašom susižinoti 
'su ęhoro vedėju Kaziu Stepo
navičium, 4142 Archer Avenue, 
arbą su pirmininku dėl sąly-

Antanas Vaivada, Pirm. 
J739 So. IJalsted Street 
CJiicago, ĮJ1.

ft
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MARIJONA 
SKUDIENB

(po pirpiu vyrų Grigaliuųie- 
ųė, po tėvais Žukauskaitė)
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

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

Amerikoj išgyveno 30 jn.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Simop, sūnų Joną, duk
terį Stanislavą, 2 brolius: 
Mateušą ir Stanislovą ir jų 
šeimynas, 2 pus-brolius ir 
daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.
Priklausė ir veikė prįe daug 

lietuviškų draugysčių ir lab
daringų orgąnizącijų.

Kūnas pašarvotas randasi namuose, 718 West 18th £t-
Laidotuvės įvyks Penktadienį, Gruodžio 9 d., 8:00 vai. ryto, 

iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurięje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą,- o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. MARIJONOS SKUDIĘNĖS giminės, dr«nigai ir pa
žįstami esat nuoširdž;ąi kvięčiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę Liekame:

Vyrąs, Sunūs, Duktė, Brojiąi, Rusbroliąi ir Giminės-
S. M- SKUDAS, Tel. MONROE 3377.

3-jų Metų Mirtids Sukaktuvių Paminėjimas

Karolina Leistrumailė
___ Mirė 1935 m- gruodžio 8 d., 

palaidota gruodžio 10 d. Raudė- 
nų kapinėse. Nuliūdime paliko

1 sesuo Liudvika, kuri tąisp ir
11A puošia jos kapą, brolį Juozapą,

Zss=gĮ| 111 lllllll brolienę Agniešką ir Amerikoje
Lį===g|| Į Į Į |ĮBB||f——brolį Izidorių ir brolienę Leist- 
ESĮpgl 111 |ĮHĮlI^====\ trumus.
fe-M =41Į1 | Gaila mums tavęs sesute Ka-

l I rolina, palikai mus ir išvykai į
i amžinastį, kur visi lygus ir nėra

skriaudos. §ąlta žemė pridengė 
tavo kapą žalia žolelė ir žydin- 
čiomis gėlėmis. Kaip sunku ir 
širdžiai skaudu ta dieną ir ya- 
landa, kada broliams reikia se- 

A ' 1 sufeą, tėveliams sūnūs ir dukte-
'ris į ąmžinastį išlydėti, taip

skauda mums širdys ir negalinąe užmiršti tavęs Karolina.
Bet, gamtos jau tokia paskįrtis, kad viskas turi dulkėmis 

virsti,—kad kas giipė, tas turi ir mirti ir pranykti kaip nebuvę. 
Lauk, ateisime ir mes.

SESUO, BROLIAI IR GIMINĖS-

CHICAGO. — Naujos rųšies prekybiniai vagonai. 
Jįė yra daug lengvesni, negu senieji.

Perėmė Per Bankro

Pu seni Chicagos biznieriai, 
Louis ir Philip Shier, vakar 
perėmė Ramova Food Markei, 
maisto sandėlį,1 prie 35th Place 
ir Halsted gatvių. Jie užsiima 
maįsto krautuvių bizniu per su
virs 30 metų.

Sandėlį nupirko iš US rajo
ninio teismo, kuriam jo buvę 
savininkai pasidavė bankrotui. 
Nauji savininkai žada biznį iš
plėsti ir supirkti daugiau pre
kių didesniam pasirinkimui.

VBA.

Prieš dvi savaites jauni chi- 
cagiečiai, 16 metų Mary Otey 
ir 17 metų Ignatius Ferraro 
apsivedė CrbAVti Pointe. Po 
trumpo “honęymoono” sugrįžo 
Chicagon ir vakar jų vedybinė 
laimė pasibaįgė. , Mergaitę su 
ėmė vąikų tarnas, o jaunuo
lį policija už^’ė kalėjime.!-Po
licija spėja, '.(kad jisai pašovė 
siuvėją Aaroti Nowinson, 3184 
Milwąukee ! aviemie. Jisai ban- »■
dė . pašaiitojojf'kraųtuvę apiplė
šti i

CECILIA BRAZINSKIENĖ, 
po tėvais česnąite.

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Gruodžio 4 d-, 5:45 valandą 
vakare, 1938 m., sulaukus
puses amž., pilnus Tauragės 
ąpskr., Žygaičių parap., But
kų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Fęlįksą,' dukterį Cecilią, 
2 sūnūs: Feliksą ir Alfonsą; 
vieną brolį Nikodemą Česną 
Brolienę Marijoną; 3 pussere- 
res: Ceciliją MaHinąuskienę/u- 
liją Rastenienę, Dną Čepulienę, 
vieną pusbrolį Joną Gudijoną, 
2 švpgerius: Antaną ir Stepo
ną Brązinskius, jų šeimas ir 
daug kitų giminių ir draugų. 
Lietuvoj paliko 2 brolius: 
Ąįęksandrą ir Leohą ir jų šei- 
mynas.

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

Laidotuves įvyks Pepktad., 
Gruodžio 9 d., 9:00 vai. rytp 
iš narnų į Šv. Kryžiaus pa?, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sieną, o is ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Vyrąs, Duktė, Sūnūs, Brolis 

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

telefpnas YARD$ 1741.

IflinnA G6^ Mylintiems 
bl B K K'fl Vestuvėms, Ban- 
UllUfl kietam^ laido

tuvėms, Papuoši- 
T1MTNFR’’ A G. nuuns.JtkJLJUN JLLN JtkAo

4180 Archer Avenue
l^)?honeiLAFAXKTTB CMt

^VJsasP 
Dalis.

'VS.'fo; Pagrabams. v
4 Halsted; Street

Iš Garfield Parko 
V. ir M. Kliubo 
Veikimo

REIKALINGAS PATYRĘS ir ge
ras pardavėjas pardavinėti lietuviš
ką importuotą degtinę ir kitus gė
rimus- Geras darbas ir uždarbis.

Dėl smulkmenų atsišaukit: 
CORYDON & OHLRICH

852 W. Grand Avė. Monroe 2277 
Klauskite Mr. CROWN.

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

Renys Balių — Priešmetinis 
Susirinkimas Gruodžio 11.

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaiir Trokai Pąrdavimiii

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

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

Carl Wainora—Phone Victory 1717
Lapkričio 13 d. įvyko Gar

field Parko Vyrų ii; Moterų 
Pašelpinio Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Iš raportų pasi
rodė, kad ligonių nėra, reiškia, 
visi nariai yra sveiki. Tiktai 
Valerija šurnienė pasirgo 6 
savaites ir buvo pasveikus, at- 
simaldavo iš pašelpos, atsiėmė 
kiek jai priklausė ir už poros 
savaičių pasimirė. Buvo palai
dota gruodžio pirmą dieną 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Nariai komisijos dėl išdirbinio 
planų priėmimui jaunuoliu į 
musų kliubą, negalėjo susitai
kyti, tad jų raportas buvo ati
dėtas sekančiam susirinkimui.

Naujuose sumanymuose bu
vo įnešta pasveikinti “Naujie
nas’* su 25 metų Jubiliejum ir 
sveikinti ne tik žodžiais ant 
popieriaus, bet ir pasiųsti pi
niginę doyąną, už Naujienų 
prielankumą musų kjiubui. 
Bet kai kuriems pasipriešinus 
įnešimas nepraėjo. Bet tikima
si, kad metiniame susirinkime 
įnešimas persvarstys.

Sunku Gauti Darbininkų.
Buvo nutarta surengti balių, 

bet kaip prisėjo rinkti komite
tą, jo surengimui, tai beveik 
per prievartą paskyrė 3 na
rius. O kaip reikia baliui gau
ti darbininkus, tai dar buvo 
blogiaus. Praėjusiame baliuje 
raštininke p. Medelinskienė 
buvo priversta savo 11 metų 
sūnų pastatyti į wardrobe, nes 
niekas neapsiėmė.

Gruodžio 11 d. pirmą valan
dą įvyks šio kliubo priešmetį- 
nis susirinkimas, kuriame bus 
renkama nauja valdyba ir 
daug reikalų apsvarstyta. Bu
tų geistina, kad visi nariai 
dalyvautų ir padarytų kliubą 
kiek gyvesniu.

Siisirinkiinas įvyks 3929 W. 
Mądison st.„ 1 vai. po pietų.

— Narys.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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

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

6302 So. Kedzie Avė.

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

La Šalies — Packards

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.

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

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

12 APARTMENTŲ 6—4—6—5, 
repuos $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

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi 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- 
įo karo ir dešimties dienų važiavi- 

' mo 'bandymo garantijas.
Nereikia jums ir grynų pinigų— 

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. Norlh Avė.
prie California.

WATCHMAKER—JEVVELER
Laikrodininkas ir Auksakalių

BIZNIERIŲ ATYDAI!
Geras tavernas, biznis su muro 

namu — "
būt' parduotas J šią 
i
Prospect 1156.

Marųuette Parke.
i savaitę

Turi 
------- v arba 

mainais. 6912 Sd. Western Avenue,

H, BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
CO AL— WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

RU DRIKO RADIO 
PROGRAMAS

buvo
pro-

ALEKSANDRAS J. RIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 3 d., 6:00 vai. vaka
re, 1938 m., sulaukęs 27 m. 
amž-, gimęs Chicągo, III.

Paliko dideliame nubudime 
tėvus Kazimierą, motiną Bar
borą, brolį Edmondą, dėdę 
Joną Kiaunę, jo žmoną Stasę, 
dėdę Franciškų Kiaunę, jo 
žmoną Karusę, ęiocę Karoli
ną Skųtienę ir jos vyrą Juo
zapa, jų šeimas ir daug kitų 
giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 3363 So. 
Lowe Avė. Laidotuvės įvyks 
Gruodžio 8 d., 1:00 vai. po 
pietų. Iš namų bus nulydėtas 
į Liet- Tautiškas kapines.

Visi a. a. Aleksandro J. 
Rimkaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
^viepiami ..dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Tėvai, BroĮis ir kitos giminės.

Laid- Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

puikus Budriko radio 
gramas. Programas tęsėsi visą 
valandą ir davė didelio malo
numo klausytojams. Programa 
išpildė simfonijos orkestrą ir 
lietuvių miegiamieji daininin
kai — Stasy Rimkus, Antanas 
Čiapas ir p-lė Jadvyga Gricai- 
tė.

Orkestrą pagrojo puikų mar
šą, kelias gražiais polkas ir 
valcus, ir vengerka. Rimkus ir 
Čiapas kartu padainavo kelias 
trumpas, bet gražias daineles, 
o p-lė Gricaitė solo, tyriu ir 
aiškiu soprano balsu dvi link
smas operines melodijas. Tai 
buvo graži ir linksma muzi
kos ir dainų valanda.

Kitas gražus Budriko radio 
programas bus ketvirtadienį, 
nuo 7 iki 8 vai. vakare, iš sto
ties WHFC—1420 k. Progra- 
me dalyvaus geri dainininkai 
ir geri akordeonistai—bus gra
žios liaudies dainos ir linksma 
akordeonų muzika. Be to, bus 
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai. Nepraleiskite pro
gos pasiklausyti. —J.

EGG____________________ $6.00
NUT ............ $6.00
BIG LUMP___________ $6.00
MINE RUN$5.75
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR’—ŠAUKITE DIE
NĄ IR NAKTĮ. Pristatymas Mieste 

ir Priemiesčiuose-
Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

RĄGARSINKIT 
SAVO BARGĘNUS.

PAŠAUKIT MUS TUO J AUS

CANAb 8500

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VW SKĄITO.
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Pasikalbėjimas 
Dzūko Su Draugu

Dzūkas Skaito Pasaulio 
I storiją

tu pa- 
man išklumočyc. Į 
kad aš paėmiau

u. cik

Trečiadienis, gruod. 7, 1938

Du darbininkai buvo užmuš
ti Carnegie-Illinois Steel Com-

Street. Ir vienas ir kitas žuvo 
mechaniškos 

keliamosios svirties.

Clevelandiečiamsi Labai 
Patiko

Pereitų sekmadienį Chicagos
Pirmyn” Choras turėjo pa

sekmingą koncertą Clcvelan- 
<le, Ohio. Tai buvo ketvirtas iš 
eilės choro pasirodymas už

Vienas buvo Michael Olujish, 
40, nuo 9142 Burley avenue, 

t°"! antras — Walenty Bovak, 8442

yv» f 4

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Darbininkai
Užmušti Plieno
Liejykloj

“Pirmyn” Choras 
Gražiai Pasirodė 
Clevelande

■■ J—.........  — N ■!— . ...........................

Kompozitoriaus 
Miko Petrausko 
“Duktė” — “Birute

DZŪKAS: Tu, bracia, man
anųdzien cick dauk prišnekė- pany liejykloj, 3426 Kast 89th 
jai apie mokslų, tai kap aš pa
rėjau namo, tai ir nepačiujau bedirbdami prie 
kap paėmiau rankose dzidelį 
knygų, ku vadzinasi “Pasau
lio Istorija”.

DRAUGAS: Tai kas
kio stebėtino. Bile kas gali t, Ej)sex avenHe.
padaryti.

DZŪKAS: 
lauk. Duok 
Tu mislini,

žas vaikas. Aš jų išeitojau.
DRAUGAS: Ar supratai vis

ką kas joj yra parašyta?
DZŪKAS: Nu, kap gi ne. Aš 

čitojau apie garsus žmonis ir 
kų jie padarė. Cik paklausk! 
pas manį ko, ir aš tau atšau
siu kad iš strielbos.

DRAUGAS: Na, gerai. Aš

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Kas buvo Šekspyras ir ką jis 
nuveikė?

DZŪKAS: Šekspyras ... Šek
spyras .. .iPalauk, duok man

miniau. Šekspyras buvo gar
sus Francijos generolas, ku 
užkaravo Rusiją.

DRAUGAS: Aha. Na, o kas 
buvo Napoleonas ir kuo jis pa-

Per 
siųsti 
Naujų 

j gramomis.I
Į miestą pasiųstas sveikini

mas kainuoja $1.10, o siunčiant 
telegramą kaiman, reikia pri
mokėti po 50 lietuviškų centų 
(pusę lito) už kiekvieną kilo
metrą pristatymui. Miestuose ir 
miesteliuose pristatymas veltui.

šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

ADM.

“Naujienas” galima pa- 
Lietuvon Kalėdinius ir 
Metų sveikinimus tele-

DZŪKAS: Napoleonas .. .Na
poleonas . .. O, tap, Jis buvo 
garsus Anglijos rašytojas, ku 
paraše daug knygų.

DRAUGAS: Matyt, kad tu 
“supratai” ką skaitei. Na, o 
kas atrado Ameriką?

DZŪKAS: O, šitų klausymų 
ne nepasimislinis gali atsaky- 
ci — George Washington.

DRAUGAS: O kas buvo A- 
merikos pirmu prezidentu?

DZŪKAS: Nugi, Kolumbas!
DRAUGAS: Taip, Dzūke, at- 

rodo, kad tu žinai viską, tik 
atbulai! —J. Naujalis

Areštuotas 
Areštavo 
Areštuotoją
Policijos Viršininkas Kalėjime

Lawn
žmo- 
jeigu

Alhert Holstrom, Oak 
gyventojas, yra ramus 
gus, bet jis nedovanoja, 
jam kas šposą iškerta, 
dieną Crestwood priemiesčio 
policijos viršininkas Leo H. 
Sender jį neva areštavo už 
prasižengimą trafiko įstaty
mams, uždarė kalėjime ir nu
baudė.

Suėmė Keturis
Ųž “Munšainą”

užtikoFederaliai agentai 
slapta “inunšaino” varykla prie 
Lockport, III., ją sudaužė, kon
fiskavo ką nesudaužė, ir areš
tavo keturis varyklos savinin
kus: Petrą Mackevičių, Joseph 
Netko, Walter Buhaniec ir 
Herman David’ą.

Atgavęs laisvę Holstrom nu
ėjo valstijos policijos nuova- 
don ir išpirkęs varantą Sen- 
d^r’į areštavo už tą neteisėtą 
areštą. Dabar Sender sėdi Oak 
Lawn kalėjime ir laukia teis
mo.

Kūdikis Suvienijo 
Šeimyną

Bet Dingo Sužieduotinė

Lietuviškos

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

• A.

Kalėdų
pasveikinimo

Mrs. Hobart Davis, 3351 
Adams St., pereitą mėnesį pa
gimdė kūdikį. Ji buvo persisky
rusi su vyru, bet sužinojęs apie 
gimimą jisai sugrįžo.

Bet persiskyrimo laiku Ho
bart Davis, Mrs. Hobart vyras, 
artimai susidraugavo su 20 me
tų mergina Elizabeth Lewis, 
nuo 2440 Adams Street. Suži
nojusi, kad Davis susitaikė su 
žmona, ji vakar pabėgo iš na
mų. Kur ji yra — nei tėvai, 
nei Davis nežino.

18 Dienų 
Iki Kalėdų

žiemos vaizdeliai, gėlių/ bu
kietai su lietuviškom ilėm 
ir pasveikinimais. ortelės 
tinka privatiškiem asmenim 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į vaistiny- 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.
SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Tik 18 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 prade- 
kitę supirkinėti kalėdines dova
nas. Pirkite pas lietuvius biznie
rius, nes jie gali parūpinti tas 
pačias prekes, kaip ir kiti, kar
tais net kiek žemesnėmis kai
nomis.

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite 
tuojau dovanas Lietuvon ir pir
kite Kalėdines dovanas lietuviš- 

Ikose krautuvėse.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Vashti De Berry (po kairei) iškėlė bylą Richard Joseph Bow- 

eriui reikalaudama $7,500 už priežado sulaužymą. Teismas priteisė $739.30. Da
bar Bowcr iškėlė bylą ir reikalauja iš De Berry $25,000. Kaltina jis ją klastin
gomis pretensijoinis ir nepagrįstu areštavimu.
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ĖNFIĘLD, ILL. — Gilbert Jordan, laiškariešis, ir jo padarytas lovos uždangalas 

už. kurį jis laimėjo pirmą dovaną. Kontestė dalyvavo apie 185,000 moterų.
- ■ r—

Gerus Aprašymus 
Trumpina, Bet 
Šmeižtus Pailgina

Mažola, “Vilnis” ir Vyrų 
Choras

III Automobilių
Nelaimės

bėgyj.
Koncertas įvyko Clevelando 

Lietuvių Salėj, kur žmonių su
sirinko apie 500. Kai kurie dai
nininkai, kurie važinėja po 
kolonijas, skundžiasi, kad da
žnai publika yra labai nerami, 
kalbasi, ūžia. Bet Pirmyn Cho
ras nei Clevelande, nei kitose 
kolonijose to sunkumo netu
rėjo. Visur, kartu ir Clevelan
de, publika buvo pavyzdinga 
ir choro klausės taip tyliai, jog 
atrodė, kad krentanti špilka 
būt “bildesį” sukėlus.

Chicagiečiai dainininkai dar 
kartą užsirekomendavo kuoge- 
riausiai. Dainavo žavėtinai ir 
programui pasibaigus publika 
nustebusi žiurėjo į laikrodžius, 
kad išsėdėjo suvirs dvi valan
das laiko. Neatrodė, kad pro
gramas užtruko taip ilgai. Po 
paskutinio numerio visi pradė
jo entuziastiškai ploti, ir tol 
plojo, kol jau išsiskirstęs cho
ras nesugrįžo scenon ir nesu
dainavo dar vieną numerį.

“Pirmyn” Clevelande susidė
jo iš apie 50 dainininkų, kas 
sudaro apie 3/4 pilno sąstato. 
Choras atrodė taip gerai susi
dainavęs, kad, rodos, girdi ko
kį tai puikų profesionalų cho
rą, kaip Kazokus, o užmerkęs 
akis tai jauti, kad klausaisi 
vargonų, o ne 50 dainininkų 
būrio. Nestebėtina, kad cleve- 
landiečių aplodismentams po 
kiekvienos dainos nebuvo ga
lo.

Kartu su Choru programą 
pildė nariai-solistai Ona Skeve- 
riutė, Lilija Stuparaitė, Stasė 
Rimkaitė, Viktoras Benderis, 
Al Brazis, Jonas Rukštala, An- 
dy Narbutas (akordeonistas), 
choro kvartetas, mergaičių trio 
/Rimkaitė, Galdikaitė, Norman 
įr Janulis; Stuparaitė, Kriščiū
naitė, Kazlauskaitė, ir p. A. 
Steponavičienė. Visi jie gražiai 
pasirodė ir programą labai pa
gražino.
j Po koncerto choristams buvo 
Nurengtas bankietas salėj. Pa
skubomis užkandę jie susėdo 
į autobusus ir kelis automobi
lius, ir išskubėjo Chicagon, 
džiaugdamies, kad koncertas

Stato Scenoj “Perikolą”
Nors musų visų buvęs ger

biamas ir mylimas velionis 
komp. Mikas Petrauskas paliko 
mus ir liko amžinai pakastas 
Lietuvos smėlių kalnelyje, bet 
jo pradėtas kultūrinis meno 
darbas yra vykdomas su didele 
energija musų jaunosios kartos. 
Džiugu, kad jaunoji karta tę
sia pradėtą jo darbą, statyda
ma nemirtiną paminklą jo ide
alo.

Taip, “Birutės” choras, vado
vaujamas gabaus muziko Jono 
Byansko, su buriu gabių vaidi
lų — mėgėjų, stato scenoj tri
jų aktų operetę “PERIKOLA”, 
garsaus kompozitoriaus J. Of- 
fenbach. Veikalas bus suvaidin
tas GRUODŽIO 11 dieną, pra
džia kaip 4:30 po pietų, SOKO- 
LŲ SVETAINĖJE, 2315 S. Ked- 
zie Avė. *

Nemanau, kad bus reikalin
ga daryti ilgi komentarai 'apie 
gerą suvaidinimą ir kalbamo 
veikalo gražumą. Nes šimtai 
publikos tą gerai atsimena, kuo
met praeitą pavasarį Rirutės 
choras taip vykusiai operetę 
suvaidino. Visa publika gėrėjo
si tuo puikiu perstatymu. Da
bar Birutės choras dar geriau

tistų sąstatas beveik visas tas 
pats kaip buvo, tik visi geriau 

susiinokino.
choras, sakoma, šie-

susiprato,
Birutės 

met yra 
naujų dainininkų. Todėl šiuoin 
kartu galima drąsiai tikėtis, 
kad atvykusi publika turės dau
giau malonumo, negu kad tu
rėjo praeitą pavasarį. Už tad, 
seni ir jauni, visi kaip vienas,

vykit i Šakotų svetainę, išgirs-

nia operete “PERIKOLA”. Sa
vo atsilankymu įamžinsim kom
pozitoriaus M. Petrausko pra
dėtai) darbą. Kazliut

kėlė clevelandiecių akyse, ir kad 
rudenį clevelandiečiai žada vėl 
chorą kviesti koncertui.

“Šį kartą publikos buvo apie 
500, bet kitą kartą”, džiaugė
si koncerto 'vyriausias rengėjas 
p. N. Wilkelis, “paimsime daug 
didesnę salę ir ‘pripakiuosime’ 
pilną žmonių, nes clevelandie
čiai niekuomet tokio puikaus 
choro ir koncerto negirdėjo ir 
garsas apie tai pasklis po visą

gerai pasisekė, kad gana garsų miestą. Clevelande ‘Pirmyn’ 
“Pirmyn” vardą dar labiau pa- padarė ‘hit’. T. R.

Andai, “Naujienose” X. š. pa
reiškė, kad vienas Chicagos lie
tuvių choro narys Mažola daug 
sykių nusiskundė, tą patį ir da
bar tebekartoja, kad jis, kaipo 
vilnietis, bandęs parašyti į “Vil
nį” apie1 Chicagos Lietuvių Vy
rų Chorą. Bet Vilnies redakci
ja tiek sudarko jo rašinius, kad 
pagal jo išsitarimą, biauru pa
žiūrėti.

Tas, matyt, Trockio-Stalino 
kavalieriams labai nepatiko ir, 
ve, vienas tų kavalierių, pasi
vadinęs choristu, už tai uždro
žė, kad X. š. esąs melagis ir 
šmeižikas, nes, esą, jie arba, 
geriau sakant, Trockio-Stalino 
kavalieriai geriausiai zatsineša 
kaslink Vyrų Choro, bet vis- 
tiek prisipažįsta, kad jie drau- w
go Mažolos rašinius trumpina, Sugrįžo Kardinolas į 
tik nepasako dėl ko. Taigi, pa- Miinfįp|pin 
tys muša ir patys rėkia. Taip- 
gi nepasako ką X. š. šmeižė ir __ t ,
ką meluoja r Vakar ChlcaS<>n nugrįžo kar-

Iš to išvada išeina tokia, kad dinolas Mundelein, kuris nese- 
Mažiola, būdamas teisingas vy- ".lai .lankesi R^e 
ras, parašė teisingai apie Vyrų žl« ir buvo sustojęs kitose Eu- 
Chorą, bet jie jo raštus trum- r^S. li
pina. Bet jei Mažola parašytų ,kardl»^ fs«tlko didele 
šmeižt, kaip kad kiti, tai tada 
iie naikintu ,Ž1U® Mundekin labai gyręs' tS .‘ X„.k. ,,„w, 
tai žmonėmis, Geriau, “bai, 
bai” tavorščiai

I AOrtic-NAUJlENŲ Foto) 
PITTSGURGH, PA. — 

Hedwig Bienko, kuri laimė
jo visos Amerikos lenkų 
gražuolės titulą. Ji yra 18 
metų amžiaus.

■............. .■ ..U", :

Sugrįžo Kardinolas

Vakar Chicagon sugrįžo kar

IamOBKI

Mi-

ten susidūrė. su kita 
Jam buvo perskelta

automobilio vairuoto- 
sužeistas, 
Company

• 36 metų chicagietis 
chael Tuza, nuo 3839 Arling- 
ton avė., buvo užmuštas prie 
Cicero ir 87th gatvės, Oak 
Lawn priemiesty j, kai jo auto
mobilis 
mašina, 
galva.

Antro
jas buvo pavojingai 
ir dabar guli Little 
of Mary ligoninėj. Jis yra Nel- 
son Buck, 53 metų chicagietis, 
nuo 1125 S. Austin avenue. 

» » »
• Prie Cicero ir 104-tos au 

tomobilis užmušė 38 m. ūkininką 
Rou McDonald, kuris ėjo pėkš- 
čias sale vieškelio. Automobi
lio vairuotojas, Arthur Her- 
mann, 40 m. amž., iš Oak Fo- 
resto, buvo suimtas.

• Už phnašią nelaimę buvo 
suimtas 31 metų chicagietis, 
Edwin Hali, 1319 West 18th 
Street. Ant Dixie vieškelio ne
toli Dixmoor jisai užmušė Ben 
Hock, 40 metų amžiaus.

Prie Chicago ir Western gat 
vių kampo policija atrido apie 
30 metų amžiaus moteriškę, 
klajojančią betiksliai. Ji neži
no savo pavardės, bet mano, 
kad jos vardas yra Alice. Nie
ko neatsimena, tiktai spėja, 
kad gal yra vedusi ir turi du 

Garsinkites “N-nose” nuovadoj.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

IŠPILDYK1T ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

$8.00
$500

VARDAS

ADRESAS

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




