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Pasikeitė Lietuvos Vyriausybe
PASIKEITUSIOJE VYRIAUSYBĖJE YRA 

PENKI NAUJI ASMENYS
Bronius Balutis numatomas ministro 

pirmininko pavaduotoju
Perrinkus Lietuvos Valsty

bes Prezidentą, esamu papro
čiu atsistatydino ir vyriausy
be. Naują vyriausybę sudaryti 
Valstybės Prezidentas pavedė 
ligšioliniam ministrų tarybos 
pirmininkui, VI. Mironui. Gruo
džio 5 d. Valstybės Preziden
tas patvirtino naujosios vyriau
sybės sąstatą, kurį sudaro: mi
nistrų tarybos pirmininkas — 
VI. Mironas, užsienių reikalų 
ministras — St. Urbšys, vidaus 
reikalų ministras — Silvestras 
Leonas, karšto apsaugos minis
tras — brig. gen. Kazys Mus
teikis, teisingumo — Jonas G u- 
dauskis, finansų — Julius In- 
drišiunas, žemės ūkio — Juo
zas Skaisgiris, švietimo — 
prof. Juozas Tonkūnas, susisie
kimo — inž. Germanas.

Šioje vyriausybėje yra pen
ki nauji asmenys. Juozas Urb
šys iki šiol buvo užsienių rei-

akademiją. Jonas Gudauskis 
iki šiol buvo Apeliacinių Rū
mų (Aukštojo Teismo) pirmi
ninkas, o prieš tai Panevėžio 
Apygardos Teismo pirminin
kas. Juozas Skaisgiris buvo že
mės ūkio viceministras, o prieš 
tai — tos pat ministerijos miš
kų departamento direktorius. 
Susisiekimo ministras Germa
nas buvo švietimo ministerijos 
amatų mokyklų departamento 
direktorium, o prieš tai — Pa
nevėžio apskrities inžinierium.

Be įvykusių permainų, bus 
paskirtas ministro pirmininko 
pavaduotojas, kuriuo numaty
tas gerai Amerikoje žinomas, 
dabartinis pasiuntinys Didžia
jai Britanijai, Bronius Balu
tis, t

[Pereito pirmadienio “Nau
jienos” pranešė, kad laukiama 
pakeitimų Lietuvos vyriausy
bėje ir kad naujoj vyriausybė-

PARYŽIUS. — Joachim von Ribbenlrop (po kairei) Vokietijos užsienio rei
kalų ministras, ir Georgės Bonnet, prancūzų užsienio reikalų ministras, pasirašo 
“nekaria^imo paktą.”
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ŽINIOS ŽINUTĖS IŠ LIETUVOS ŽEMUTĖS
/ -f -

(Musų korespondento 
(Lietuvoje)

1.

tu va bus padaryta tokia, ko
kia ji turėtų būti.

, i
$2.

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

• LONDONAS, Anglija, gr.
kalų viceministru, o prieš tai 
— Lietuvos pasiuntiniu Latvi
jai. Brig. gen. Kazys Mustei
kis' iki šiol buvd Karo Mokyk
los viršininku. Jis yra baiįęs

je užsienio reikalų ministru 
numatomas p. Bronius Balu
tis.

Vyriausybe jau pasikeitė, ta
čiau miništerių tarpe p. Balu

užsienyje generalinio štabo čio kol kas nėra.]

Jungt. Valstijų de
legacija atvyko 

Į Limą
CALLAO, Peru, gr. 7. — 

Jungt. Valstijų delegacija, va
dovaujama užsienio reikalų se
kretoriaus Cordell Hull, pasie
kė Callao. Delegacija vyksta 
į Lima, Peru respublikoje, kur 
penktadienį prasidės aštuntas 
Pan-Amerikos kongresas.

Jungt. Valstijų delegacijos 
pasiūlymai bus: nusikratyti 
baime Jungt. Valstijų; sudary
ti 21-nos Amerikos respublikos 
šeimą, kartu su Kanada, ir 
bendrai darbuotis ekonominei

Ispanai stebi vokie- 
čių-franeuzų derybas

HENDAYE, Prancūzija, gr. 
7. — Trečiadienį Ispanijos ka
ro /frontuose buvo ramu. Taip 
lojalistų valdžia, taip sukilėlių 
vadovybė atidžiai stebėjo fran- 
euzų-vokiečių derybas. Lojalis- 
tus džiugina pranešimai, kad 
Vokietija mažiau pritarimo ro
do sukilėlių tikslams. Antra 
vertus, sukilėliai tikisi, kad de
rybose su vokiečiais Francuzi- 
ja pažadės visai uždaryti savo 
rubežius ‘ lojalistų Ispaniją.

Rekordinės kaitros

BAISOGALA (Lapkr. m. 1938 
m.). — Pirmiausiai pradėsime 
nuo oro, nes oras veikia žmo
nių ūpą, o nuo ūpo pareina 
bendra žmonių nuotaika.

Lietuvoje oras Šiomis dieno
mis (lapkričio 12—17 d. 1938 
m.) nepaprastai gražus. Nė šil
ta nė šaltą. Nors purvyno iki 
kelių, bet Vandens šuliniuose, 
tvenkiniuose irj nedideliuose 
upeliuose vos‘ 'truputį dugnuo 
se telkšo, taip kad žiemai už
ėjus, jei neprilįs ar prisnigus 
,nesutirpš, tai žiemą vėl bus 
vandenio badas. Tas žiemomis 
ir kartais vasaromis vandenio 
trukumas ‘kaikuriose Lietuvos 
■vietose sudaro didelio rūpesčio. 
Slėniose vietose daromi nusau
sinimai. Aukštose vietose rei
kės daryti apdrėkinimai.

Daug, daug, daug dar darbo 
Lietuvoje teks padėti, kol Lie-

Šiomis dienomis (lapkričio 
14 d.) Lietuvoje rinko Prezi
dentą. Ir 4štįpko tą / patį — 
Antaną Smetoną. Išrinko,. tai 
•išrinko. Turėjo ką, nors išrink
ti, bet kad būt nerinkę, tai ir 
ne kitaip būt buvę.

Rinko “išrinktieji tautos at
stovai” — ’JdAugumoje miestų 
burmistrai, «• apskričių r tarybų 
■pirmininkai, seimo, nariai, tau
tininkų komitetų pirmininkai ir 
t. t. Liaudis iiį darbininkija 
palikta nuošaliai — lyg jie ne 
lietuviai, ne Lietuvos piliečiai. 
Tokių tat laikų-laikėlių susi
laukėme!... ’ . <

Kaip čia senai, pirmuose Ne
priklausomybės metuose visoki 
rinkimai eidavo su didžiausiu 
entuziazmu, visuotinu tautos 
dvasios pakilimu. O dabar... 
Kaip greit, jauna būdama, Lie
tuva paseno!

(Bus daugiau)

Naciai stato 8 reikalavimus Lietuvai
Nori, kad vokiečiai tvarkytų Klaipėdos 

užsienio reikalus
BERLYNAS, Vokietija, gr. portus vokiečių ir lietuvių kai

7. — Dienraštis '“Essener Na
tional Zeitung”, Vokietijos oro 
ministerio, feldmaršalo Georin-- 
go organas, o taipgi kiti Vo
kietijos laikraščiai trečiadienį 
aiškina, ko Klaipėdos vokiečiai 
nori. Pasak Vokietijos spaudos, 
Klaipėdos vokiečiai įteikė Lie
tuvai šiuos 8 reikalavimus:

1 — Paleisti iš kalėjimų vi
sus Klaipėdos vokiečius, ku
riuos Lietuvos komendantas 
nubaudė karo padėties laiko
tarpiu; 2' — Panaikinti kito
kias kraštui tvarkyti priemo
nes, kurios buvo įvestos ryšium 
su karo stoviu; 3 — Panaikin
ti mokestį vizoms; 4 — Panai-

bomis; 8 — Panaikinti cenzū
rą įgabenamoms iš užsienio 
filmoms ir spausdiniams (kny
goms, žurnalams, laikraščiams 
ir tp.)

Pasak “Essener Zeitung”, 
Klaipėdos gubernatorius svar
stęs tik keturis iš tų reikala
vimų, būtent paliuosavimą ka
linių, panaikinimą valstybės 
apsaugos įstatymo, panaikinimą 
valstybės apsaugos policijos ir 
svetimšalių gyventojų reziden
cijų reguliavimą.

Tačiau, sako “Essener Zei
tung”, kiti reikalavimai yra 
taip opus, kad negalima jų iš
rišimo ilgai atidėlioti, ^aikraš- 
tis, be to, praneša, kad Klai

dinti šalies apsaugos įstatymą; pėdos Vokiečiai suorganizavo 
5 — Panaikinti valstybės ap- pagalbinės policijos burius — 
'saugos policiją; 6 — Pavesti tokius, koki buvo suorganizuo- 
Klaipėdos krašto užsienio rei- ti Zudetų žemėje neužilgo prieš 

įkalu jurisdikciją Klaipėdos di- tai, kai Čekoslovakijos-Vokiė- 
'rektorijai; 7 — Spausdinti pas- tijos konfliktas paaštrėjo.

ir kultūrinei Amerikos gerovei, 
o taipgi apsigynimui nuo už
jūrio agresijos.

Jungt. Valstijų sumanymas 
turi plačių galimumų pav. už
gauti Vokietijos prekybą, ku
ri didžiausiu intensyvumu 
briaujasi j pietų Ameriką.

Nedidins biudžeto

Kalifornijoj

WASHINGTON, D. C., gr. 
7. — Prez. Roosevelto adminis
tracija numato, kad ateinančių 
metų biudžetą pavyks išlaiky
ti tokio pat didumo, koks bu
vo 1938-39 metais, nors šalies 
apsaugos reikalams planuoja
ma skirti ateinančiais metais 
žymiai didesnes sumas pinigų.

LOS ANGELES, Cal., gr. 7. 
- Kalifornijos gyventojai, ku- 
ie perka Kalėdų dovanas, ma- 
o sniego pavydalą krautu'vė- 
e. Patys gi dėvi vasaros dra- 
>užius. Nes, ypač pietinėje Ka
itomi jos daly, šiuo laiku už- 
jjo rekordinės kaitros, 
bernardino apylinkėj 
ruota 93 laipsniai 
liverside 90 laipsnių, 
relese — 88 laipsniai, 
aipsnių aukštesnė,

San 
užregis- 
šilumos, 
Los An- 
arba 20

negu nor- 
i šiuo metu laikotarpiu tem-

Žydai bus specialiai 
paženklinti darbe
BERLYNAS, Vokietija, gr. 

7. — Naciai yra paskyrę gru
pę žydų dirbti konstrukcijos 
darbą Gaenserndorfe, arti Vie
nos, Austrijoj, žydams darbi
ninkams įsakyta ateity nešioti 
aht rankos specialius ženklus 
(badges) — panašius ženklams, 
kuriuos žydams tekdavo nešio
ti viduramžių laikais. Įsakymą 
išleido Joseph Buerckel, nacių 
komisionierius Austrijoj, kaip 
jis sako, “kad žydai nesuterštų 
arijų samdomų tam pačiam

Likvidavosi seniausias 
knygynas

ŠIAULIAI. — šiomis dieno
mis baigiama likvidacija se
niausio Šiaulių knygyno “Lie
tuva”,. kurio savininku per 38 
metus išbuvo L. Jakavičius. 
Knygynas likviduojamas paties 
L. Jakavičiaus, nes jis dėl se
natvės jau nebenorįs knyginin
ko verslu verstis, tik Įeisiąs 
kalendorius.
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VIMO SĄJUNGA

Chicagai ir apielinl 
ralio oro biuras šiai di 
našąuja:

Debesuota; temperatūra ne
daug pasikeis; vidutinio stip
rumo vakarų vėjai; saulė teka 
7:05, leidžiasi 4:19 valandą.

Spaak gavo pasiti
kėjimą

BRUSSELS, Belgija, gr. 7. 
— Belgijos atstovų rūmai 110 
balsų prieš 49 socialistų ir ki
tų grupių balsus antradienio 
vakare išreiškė pasitikėjimą 
premjero Spaako užsienio poli
tikai. Pasitikėjimo klausimas 
kilo ryšium su Spaako vyriau
sybės nutarimu apsimainyti su 
Ispanijos sukilėliais komerci
niais atstovais.

darbui”.

200 amerikiečių ap- 
leis Ispaniją

BARCELONA, Ispanija, gr. 
7. — Pereitą penktadienį 320 
Jungt. Valstijų savanorių, ka
riavusių lojalistų pusėje, aplei
do Ispaniją ir pasiekę Francų-^ 
ziją. šį ketvirtadienį dar 2Q0 
amerikiečių išvyksta iš Ispani
jos ir grįžta į Jungt. Valsti
jas.

UŽDARYTA
“Naujienos” gavo trečiadienį 

tokią telegramą:
Vilniaus Vadavimo Sąjun

ga ir Vilniaus Geležinis Fon- 
> das Lietuvoje uždaryti, bet 

lietuvių tauta neišsižada Vil
niaus. Jus, gyvendami kito
se sąlygose, dirbkite toliau 
visos tautos vardu garbingą 
Vilniaus vadavimo darbą.

BuvęVVS ir VGF 
Komitetai.

7. — Grįžta iš Anglijos pasi
tarti su prez. Roęsęveltu Jungt. 
Valstijų ambasadorjuą Kenne- 
dy. Išplauks į New Yorką šeš
tadienį. .

— •■/•—_.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
gr. 7. — Paties Daladier kabi
neto narys, laivyno ministeris 
Campinchi, pasirašytą antra
dienį vokiečių-fraheuzų drau
gingumo paktą pavadino akių 
dumimu (sme-ke screen) ir at
sisekė dalyVaut bankiete su
rengtame pakto pasirašymui at
žymėti.

• NEW YORK, N. Y., gr. 
7. — Svaiginančių gėrimų var
žytinės čia numušė likerių kai
nas nuo 70c iki $1 vienos kvor
tos buteliui. Manoma, taip že
mos kainos neilgai bus.

• VVASHINGTON, D. C., gr. 
7. — Mary Anderson, Jungt. 
Valstiją darbo departamento 
moterų biuro vedėja, praneša, 
kad valstijose, kuriose yra iš
leisti minimum algų įstatymai, 
bendrai moterų algos pakilo.

Automatiškai regis
truos Mississippi 

potvynius
MEMPHIS, Tenn., gr. 7. —= 

Jungt. Valstijų oro biuras ne
užilgo įrengs prietaisą, kurs 
automatiškai registruos van
dens aukštumą Mississippi upė
je. Gyventojai, norį sužinoti 
kaip aukštai vanduo pakįlęs ar 
nuslūgęs, turės tik pasukti te
lefono raktą (dial) ir išgirs 
tūlą skaičių barškėjimų, kurie 
reikš tam tikrą vandens auk
štumą.

Potvyniai Naujosios 
Anglijos upėse

BOSTON, Mass., gr. 7. — 
Del tirpstančio sniego ir smar
kaus paskutinių dienų lietaus 
Naujosios Anglijos upės did
žiai patvyno. Tačiau iki šiol fų 
vanduo nepadarė žalos. Numa- 
tomą, kad upės pradės slūg
ti.

LIETUVIS UŽMUŠTAS KLAIPĖDOJE
- ■ ae. ........................................  ,w, ,w

SEIMELIO RINKIMAMS ARTINANTIS VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ 
SANTYKIAI ĮTEMPTI

KLAIPĖDA, gr. 7. — Atei
nantį sekmadienį, gruodžio 11, 
įvyksta Klaipėdos -seimelio rin
kimai. Ryšium su rinkimais 
Klaipėdos krašto lietuvių ir vo
kiečių santykiai paaštrėjo. Įvy
ko keletas rimtų incidentų.

Vienas jaunas lietuvis šofe-

ris buvo skaudžiai sumuštas 
ir mirė dėl to. Kitu atveju ra
stas lietuvio darbininko lavonas 
griovy — surištas ir užkimš
ta burna. Nužiūrima,, kad ir jo 
nužudymas gali turėti ryšį su 
lietuvių-vokiečių santykių įtem
pimu.

NACIS SURAMINO ■PRANCŪZIJĄ DĖL 
ITALIJOS REIKALAVIMŲ

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
7. — Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Joachim von 
Ribbentrop trečiadienį užtikri
no Francuzijos užsienio reika
lų ministerį Bonnetą, kad Vo
kietija neremia Italijos troški
mo gauti iš Francuzijos Tuni- 
siją ir Korsiką.

Tačiau tą pačią dieną nacių 
spaudoje Vokietijoje, kurią 
kontroliuoja Hitlerio cenzūra, 
tilpo straipsniai kitokiu tonu. 
Komentuodama pasirašytą Fran
cuzi jos-Vokieti jos taikos sutar
tį, vokiečių spauda sako, kad 
■turi būti patenkintos ir italų 
aspiracijos.

Nacių propaganda 
užtvindė Ameriką
NEW YORK, N. Y., gr. 7. 

;— Jungt. Valstijų atstovų bu
to narys, Samuel Dickstein, 
kalbėdamas antradienio vakare 
pareiškė, kad tonai literatūros 
su nacių propaganda įgabena
ma į Jungt. Valstijas šmugelio 
keliu. Pasak Dicksteino, Jungt. 
Valstijose yra 3,500 svetimų 
šalių šnipų. Vėlesniaisiais lai
kais atvykę j Jungt. Valstijas 
vokiečiai esą ne kas kitas, kaip 
propagandistai, kuriuos atsiun
tė Hitleris.

ADF ir CIO kovoja 
ir Alaskoje

JUNEAU, Alaska, gr. 7. — 
Visas konstrukcijos darbas šia* 
me mieste sustabdytas dėl ko
vos, kuri eina tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO. Vie
tos biznieriai iškėlė reikalavi
mą uždrausti pikietavimą.



NAUJIENOS, Chicago, m.
. . ... ... ■ ..... - ............ —

.KetviriacL, gruod. š, 19Ž8
MMMWHMMNNM- '' ——MM

IS LIETUVOS
BEPARDAVINiDAMAS ROMANUS Si KŪ

RĖ PIKANTIŠKĄ ROMANĄ
Vienoje Kauno centrinių gat

vių yra nedidelė knygų „ir ra
šomosios medžiagos parduotu
vė. ParduottiVės savininkė yra 
žmona, o vytas tarnautojas.

Kadangi parduotuvė medžia
giškai šilpriai laikėsi, tdi savi
ninkė ieškojo pardavėjos su už 
statu.

' Ilgų laikų pardavėjos su už
statu vis neatsirado; nes dahgu- 
mas darbo ieškančių yra žmd- 
nės be pinigų. Pagaliau vieno 
žinomo kauniškio gydytojo se
suo, neseniai Baigliš girilnažijų, 
pasisiūlė toje knygų parduotu
vėje tarnauti. Ji davė ir 1 tūk
stantį 200 Lt užstato.

Jatiha mergirid čia paiatiiūVo 
apie 10 iiiehešių ir tatnybčį pa
liko garia pikantiškose aplih- 
kybėse.

Kaip jauna rūfrianu pardavė
ja, savo tarnybų baigė, gal 
skaitytojams bus aišku iš by
los eigos apylinkės teisine.

-Ar palaikai kaltinimų? — 
klausia teisėjas kaltintojų.

--Pataikau, kaip nepataiky
siu!

—Tai kaip kaltinamoji pas 
tamstų tarnavo?

—Ji tarnavo ir mano vytų 
iš kelio vedė?

—Kaip vedė?
—Taip, poiiaš teisėjau: ne

spėjo ateiti vasara, kaip ji pra
dėjo lėkti į pliažų. Iš pradžios

Susipažinkit
su įdomiai ir stipranUmdi 

parašyta

DR. YUŠKOS
KNYbA APIE

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE

Kaina 25 Centai.

------------------- -——i— , 

dar prašėsi, kad leisčiau eiti, o 
paskui ir nieko nesakius vis 
eina ir eina. Ir tai dar ne pats 
blogumas: man nepakenčiama 
buvo, kad tuojad ir mano vy- 
ras Išėind reikalais { hiieštą, 
kariais į pliažą, b iš likrųjlį; 
tai Susitihka su kaltindtnąja; 
Sakau: gana tau eiti į pliažų, 
pardavinėk knygas, aš šeimi
ninkė, tai verčiau aš eisiu į 
pliažų. Ji šhkb — gėralu pra
šau pbrtių teiti: Ėihū aš. Bfel kai 
ji neina, tai ir mano vyras nei
mi. Aš nutapiau susekti, įro
dyti.

—Viėiliį dienų neva išėjau į 
pliažų, o kaltinamųjų palikau 
knygytiė. Sakai!: iiiekur neiš
eik, Hfegaišk, pardaViriėk. Po 
pusvalandžio šbgrįžhi. žiuriu 
— knygynas užrakintas, parda
vėjos nėra. Einu į butų — irgi 
užrakintas. Bet kadangi aš 
prancūziškų raktų turėjau, tai 
duris atsirakinau ir patylomis 
įėjau į vidų. Ir viską pama
čiau.

Kaltintoja, lyg pavargusi, nu
tilo.

—Ar jų atleidai iš tarnybos?
--Iš karto neallėidaū — tę

sė kaltintoja, — nes ji labai 
gyhės, sako, nieko nešu tarp 
jos ir maiio vyro. Gerai, sakau, 
nūėisim pas daktarų. Nūėinam 
pas vienų gydytojų. Patikrina. 
Gydytojas pasako jos nenau
dai. Kaltinamoji neigia vis 
tiek, sako, tas gydytojas nege
rai apžiūrėjęs. Einam paš kitų 
gydytojų, husivedam liudytojų. 
Ir antras gydytojas pasako tų 
patį. Neturėdama kur dingti, 
kaltiharilbji man išdavė raštų, 
kad jeigu dar kartų aš jų pa
stebėsiu su savo vyru, tai jos 
užstatas pražūva, žinoma, už
statų jos trečių dienų “konfis
kavau”, nes ji pažado nesilai
kė. O paskui ir jų pačių praša- 
liūdit.

--Pūlių teisėjų prašau kalti- 
Udhlųjų nubadšli.

—KU pašdkyš kabinamoji?
• •     : u._________ :----------- —_

i

paleistas htisikaltėlis, kūHš 
ir vėl liko policijos suimtas. 
Jis Užsidėjęs dirbtinius 
plaūkus vogtame automo
bilyje laukė, kada pasiro
dys mergina, su kuria jis 
draugavo, bet kuri nebeno
rėjo nieko bendro su juo 
turėti, kai jis pateko į ka
lėjimų. Tų merginų Goryi 
buvb pasiryžęs nušauti.

Ar dažnai pasitaiko tokių dienų, 
kada jauštutnetCs paVŠtgę, kddrt 
jdilčiatčs nferdhiųš ?Mšrti hU- 
klampyti”? Tai laikąsi kada rei
kia ką dobs aatyti it lai Ūždigiaii 
nfeį*U irtlti Vrtištų? • JUS lufUe pa
tirti kas per priežastis! -

Jfei vdl^t ka daugtand vatap— 
duoną, męsą, bulvės—tąr laktas, 
kad tos negalės priežastis yra: 
negauni gana “rupumo.” Bet “ru
pumas” dar nereiškia valgių krū
vą tai reiškia mastio rųsį, kilti 
palieka kūne nesuvartotą minkš
toje “rupioje” masėje, KŪri pa
deda viduHanis išsivalyti.

Jei taip, tai visą kas jiims rei- 
kalirtiga yr& 'gruzatįš; ttŠšk'anifs 
Kellogg’s All-Bran pusryčiams. 
Jis turi “rupumo,” plūs didelį 
Gamtos žarnų toniką, vitaminų 
BĮ. .. . k ' i

Valgykit jį kasdfen, gėrkit ga
na vahdfenš ir žiūrėkit; ai* justį 
senoji gyvybė nesugrįš. Daromas 
Kellogg in B&Hlė Crėėk.

M—_

-. ■ ''"I"”
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
frėi. ČMsihoUtii b(iž2 

POCAHONtAS Mirte Run $7-50
iSci eened) 'f onas ■

Perkdnt 5 Tbriuš dr Dabgiau
BLACK BAN Tonas $9-50
■M'F* ....yr.rv.

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILlPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME Rumeryj, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24X \ 
PRAŠOME PAŠAUKTI MtJSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIM^ SAVO 
ATSTOVĄ.
a Pasveikinimo Ratos PHeinftihos.

JUSU KALĖDŲ

mimai
NAUJIENOSE”

© GIMINES
* DRAUGUS
• KOsTuMĖidus

I

JŪSŲ

Bet kaltinamoji neatvyko, 
stojo jos įgaliotinis.

Kaltinamoji patiekė teišhiui 
gydytojo Šm-rio pažyniėjimų, 
kuris kalba jos naudai. Kartu 
patiekė teismui skundų; kuriuo 
prašo jos buvusia šeimininkę 
nubausti už pasisavinimų už
stato ir skleidimų apie jų gah- 
dų, žeihindnčių merginos gebą 
vardų. Be to, panelė savo skun
de teigia, kad šeimininkė tų 
pasižadėjimų dėl užstato kon
fiskavimo iš jos išgavus prie
vartos budu. 

t •

Knygyno saviiiihkč škubiai 
pridūrė, kad mergina, tarnau
dama knygyne, pasisavinus 
apie 2 tiikst. litų. Ji per nota
rų merginų kvietus atsiskaityti, 
bet toji neatsiskaičius. Prašo 
ir tuos du tūkstančiu litų iš 
os atiteisti.

Kadangi iš vienos bylos pa- 
;idarė dvi bylos, neš abi šalys 
viena antrų skundžia, tai teisė
jas bylų atidėjo ir spbęs abi by
las iš karto [“L. Ž.”]
Jono Kriaučiūno su Petre Kul
nyte romano antras paveikslas

Petrės Kuily tes-Liniaiitiėhcs 
Viena baitdž. byla Katino dpy- 
gardbš teištiie buvb sprendžia
ma praėjusį pavasarį, l’ada ji 
buvo kaltinama tuo, kad pasi
skolinusi svetimų vaikų rodė jį 
Jbiihi Kriaučiūnui, su kuriuo 
ankščiau gyvbhb, Ki'idtičiunų 
ĮtikiUO, kad vaikas jo ir išvi
liojo iš KriaUčiiinO 5 lukst. li
tų (pihigdis ir vekseliais)-.

Už KriaiičiUno apgavimų 
Kuily tė-Limantienė buvo nū- 
bausta lygtinai.

Vakar Kuily tė-Limahtienė 
buvo teisiama už apgavimų 
Karmelitų bažnyčioj; kunigb, 
būtent, ji pasiskolino savo pa- 
žįšlaniOš čūliteūės jait štenidi pa
krikštytų liiažų Vaikų ir jį iidrtė- 
šė į Karitielitų bažiiyčių, ptet- 
šydaniū pakrikštyti; Vdikų 
krikštijusiam kunigui ji pa
reiškė, kdd vaikas yra jos ir 
kūtllgūš į inetrikų kiiygaš įra
šė klaidingų metrikų, kūd pd- 
ItHkŠtyias Ktiilys-Lihianlaš.

ĖylinėdUiiiOši sU Kridučilirih 
ir rėikaladdaiha dlihiėnhį Kūi- 
’ytė-Limantienė operąvb tilo 
netikru metrikų*

Kai Čalys Sužinojo, kdd slap
ta jo vaikas antrukart pakrikš
tytas, lai jis nuėjo pas Kriau
čiūnų ir KHiiUčiuhds pddavfe 
prOkUrortl! skūhdų dėl šibs 
šVtehlvdgystės ir pdtdi'ndVihio 
tiesai.

Kriaučiūhas šioje byloje bu
vb iššauktas liūdytbju. Liudy- 
ddftiaš jis pareiškė, kdd iš tik
rųjų manęs, jog vaikas yra jo

Lietuvos Koouer&ti- ‘ur!nfe v®ikla> ne m,aža,i prjsi: deda prie musų- tautos bei 
valstybės kultūrinių siekių 
įvykdymo.

L. Koopdratininkų draugi-

ir

KAUNAS — L. feodberati- jos valdybų sudaro: prof. P. 
ninku draugija įsisteigė 1933 šalčibs—pirm., K. Jacevičius 
m. brddgijdš tikslas ■— jung- ir V. Rudvalis—viėe-pirm.; St. 
ti visus tuos, kurie ilgesnį lai-. Jaseliunas—-ižd. ir K. šeštokas 
ka DraktiŠkai ar idėiiškai dir- —sekretorius.

OfiM TeL Yartto mi

DR. BERTASH 
?56 West 35th St.

Cbf. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį.
Res. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

ir SdVb vdikb iŠlaikyinhi mokė
jęs piliigliš, bet vėlidli išėję 
aikštėii; kad jis dpgdūdihėja- 
indSj lai ir pdddVęš proktltbrui 
skhiidų.

Kailittaiiibji; biiddmu kalti
namųjų suole, prddėjo liudyto
jui grųsintij girdi; akis jath iš
plikysianti, vis tiek ntedbvaHo- 
šianti. PdškUi ji apdlpo (dt nu
davė apalptišių) ir buvb pa
kviestas miesto gydytojas dr. 
Virkulis.

Apygdrdoš teismds KUilytę- 
Limaiitiehę pripažino kalta, bet 
verta pasigailėjimo ir nubaudė 
tik 2 ineil papr. kalėjimo; bet 
ir nuo los bausmės lygtinai at
leido, paskyręs dvėjus metus 
bandomojo laiko.

kų praktiškai ar idėjiškai dir
bo ar tebedirba kooperacijos 
darbų ir pripažįsta kooperaci
jos principus, palaikyti tarp 
jų draugiškus sdntykius, plės
ti kbbpėVatinę nilhtį ir propa- 

! gandų Lietuvoje. Savo tikslo 
šiėktl d-ja ruošia aktualiai
siais kooperacijos klausimais 
paskaitas su diskusijomis, eks
kursijas į užsienį ir vietos ko- 

1 Opeteatiiies įmones, įvairius ko
operatininkų subuvimus bei 
pramogas.

Praktiškai šūsipažinti su ko
operacijos sąjūdžiu buvo ruo
šiamos ekskursijos į vietos 
kooperatyvų įmones ir į už
sienį. Tūo būdu 1937 metais 
buvo SUftibŠta kooperatininkų 
ekškubšijU į Švfedijų ir šiais 
metais—į Sūbhiijų, Estiją ir 
Latviją;

titeikalas įti-aūkti Lietuvos 
moteris į platesnį kooperaci
jos darbų jau buvo jaučiamas 
senai. Tuo būdu 19Š7 irietų pa
baigoje būvo sušauktas įstei
giamasis prie šios draugijos 
moterų kooperatiįlinkių sek
cijos Susirinkimas.

įvairus Subuvimai, pasikal
bėjimai ugdo bei kelia narių 
tarpusavį solidarumą, pozity
vaus bendradarbiavimo nuo-

Praplėstos mūrinio 
rajofto ribos

UKMERGĖ. — Miesto tary
ba, remdamosi Savivaldybių 
įstatymu, nutarė praplėsti mie
sto mūrinį rajonų, uždraudžiant 
tame rajone statyti medinius 
trobesius ir juos iš pagrindų 
remontuoti. Mūrinio rajono ri-1 
bos išplėstos Kauno, Prez. Sme
tonos, Vasario 16 d., Mikailiš • i 
kių, Vaižganto, Gedimino, D. 
Bažnyčios, Maironio, Kudirkos, 
Vytauto, Vilniaus g.

&

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818.
Kėtviftadfehiais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
J IETUVIS ADVOKATAS 

Tėlėphohė: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell S t.
Telephonė: Rėpublic 9723

manyti, kad draugija savo kul- A. A. SLAKIS

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

ambulance 
4: r dieNA ik NAKti

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitag-e Avė.
Ąii't South Eaitfifeld AveiliiO 

TėlėlblUS EArATEttĖ 6Yzi
♦ koplyčios visose 

J^sZžSi-i Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvių radifi ^ittgfttiių šeštadlėnlft tūkarkiš 

i vai. vakaro U W. tt. . C: stbtiėS (1420 K.)—Pranešėjai 
ŠALtimieras.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
ChiUiigOS, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

A

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir nhktį.

tUillME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I. J. ZOLD Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782
r- ___________ ...r...?_______ g., u.______u_ -____ ■.__ :__ :_______

— r r—,i r__

S. P. MAŽEIKA Yards 1139-
8319 Litūanica Avenue Yardš 1138

LACHAWK> IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phonė Canal 2Š15
SKYRIUS: 42-44 fedši lOfetli Stfrėfet tffel. PUlimafi 1^70
-----............. ‘ - ■ 1 •' ~ ,, r. r

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

ANTANAS Mi PHILLIPS
3Š07 Litūanica Avėhūė Phone Yards 4908

.............M'___________________________________

ANTHONY B. PETRUS
6834 VVestern Avė
1410 Šoutb 49th Gourt 
.■T I. •»

Pilone Grovėhill 0142 
Citeerė Phonte Čiteteto ŽldS

J. LitJLEVIčIUS
4Š48 Š. Čalifornia Avenue Pboiiė Lafayette 3572

• « ■''............ .. ----------------------- — — --

, P. J4 RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

Advokatas
7 So. Dearborn St.

.Room, 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel;—Hyde Park 3395

OfiSO tėl. Vitginla 0036 
RtSldfeHCB Tfel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVK 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj papai sutartį.

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

KAL & ZARETSKY
LlfeTUViĄi advokatai

6322 So. Westėth Avė.
VALANDOS:

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

Sėredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 V.v.
Suba+oj nuo 12 iki 6 v.v. 

Tel. Prošpėcl 1012

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hcmlock 6698

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

2400 WEST MADISON STRfcET
Vai. 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

TeL Sefeley 7880
Namu telefonas Brunsvvick 0597

Office and Res. Phune Calumet 7472 
Office Ilours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NA1KEUS
Fhysician and Stirgeon 

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 Avei

Tel. Lafayette 3650

DrTŠTRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

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

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS .

Mano 20 metų praktikavimas, 
jusiį garantavimas.

Optbmetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

isti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervdotu- 
noį skaudamą akių karštį, atitaiso 
tfurnparegyštę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
;u elbktra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
4fėdėĮibj tiktai pagal susitarimą. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone TAROS 1373

Dr, Margelis 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. G. SERNER
LIETUVIS Akt V GrbYTOJAŠ

Tfel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuš 

Krfeivas Akis
Ištaiso

Ofisas h Akiniu Dkbtiivė 
756 West 35th St 

, . . kampas Halsted St.
Vaidhdos: rtiio 10 iki 4, nuo 6 iki 8

Nfedėllomiš pagal sutarti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTlŠfAi 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
r_____Draugi jos Nariai

tebortė foANAL 6122

DR. S* BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ofJ31 So» (^^111101*1)1^
Tnlrfnna* ttepiihllr 78418

Dr. brŲNo j, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2^-4 popiet ir 
VUkarb. trėči.adljnialš ir sekmadie

niais pagal stišitatbna.
Telefonas HEMLOCK 6111

Tel. Office Wentworth 6339
Rez. Iiyde Park 3395

Dr. Susaiina Skikis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

■ ■■ .Įį-U.-u...;... ■■

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Td. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-tos lubos 

CHtCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 ik) 
4 vai. po. piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

2881

Telefonas Yards 0094

Dr. Maurice Kalm
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 Iki 12 difchi, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki ė vtL Nėd. nuo 10 iki 13 

Bes. Telephone PLAZA 1I4H
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Clevelando ir Ohio Žinios
Kas pritaria ir kas nepritaria SLA Pažangos Vajui. — 

SLA 136 kuopos susirinkimas. — Lietuvių Ku’turi 
nio Darželio reikalai. — Oras, 
nigų, kiek tikėjosi
— Varžybos. — Geriausia dovana. — čalio draugai 
ir priešai 
tas. — Svečiai iš Chicagos.

’želio įrengimo. Nemažai SLA 
lyra prisidėjęs prie tų skolų su
mažinimo. Tačiau kai kurie pa
sivadinę tautos darbuotojais 
nemano, kad tai yra auka lie
tuvių tautai. Tur būt, todėl, 
l^ad nėra Smetonos užrašo ant 
tų dolerių, kurie yra aukoti.

» » »
Šiuo laiku oras Clevelande 

ir apylinkėse nepastovus. Buvo 
gerokai užšalę ir prisnigę, bet 
vėl atšilo ir pasidarė nemaža 
permaina.

Nesukėlė t ek pi- 
Kalėdinis biznis. — Mirimai.

Konvencijos. — Pirmyn choro koitcar-

Jau prabėgo porą mėnesių 
laiko nuo paskelbimo SLA Pa
žangos Vajaus, ir nemažai dar
bo jau atlikta. Bet tautinėj 
spaudoj nė burbt apie vajų. 
Pažangieji laikraščiai pilni agi- 
tatyviškų straipsnių, raginančių 
visus stoti į tą didžiausią lietu
vių organizaciją. Pažangieji 
laikraščiai duoda neapribotai 
vietos visiems veikėjams vary
ti agitaciją už organizaciją.

Bet kur yra tie laikraščiai ir 
tų laikraščių redaktoriai, kurie 
save stato į tokias aukštas tau
tiškas vietas? Nejaugi nėra tau
tiška organizacija, susidedanti

E. LIVERPOOL, Ohio. — 
Tik keletą mylių nuo čia vienoj 
nedidelėje anglių kasykloje 
įvyko ekspliozija, kurioje žuvo

prieš pradėtą 
Jų laikraščiai pilni 

visus sumany-

Per Susivienijimą veikia tūk
stančiai lietuvių pačios Lietu
vos gerovei, nežiūrint kokių 
pakraipų tie nariai nebūtų. 
SLA yra išmokėjęs tūkstančius 
dolerių įvairiems tautos reika
lams. Ar tai tas nėra lietuviš
ka, ar tas nėra tautiška? Mes 
žinome, kad prie SLA priklau
so įvairių pakraipų lietuviai ir 
įvairaus politinio nusistatymo. 
Bet per šią organizaciją visi 
veikia tik dėl tautos geroves.

Taigi, ką tie tautiški laikraš
čiai ir jų redaktoriai mano? Ar 
tik tas tėra lietuviška ir tautiš
ka, kas yra smetoniška? Jeigu 
ne Smetona, tai ir, ne tautiška. 
O ką gi jus darysite, kai Sme
toną prarasite? Ar ir tautybė 
tada turės žūti?

Buvo Auksinis vajus paskelb
tas. Tada irgi musų tautine 
spauda tylėjo. Nedarė jokių pa
raginimų ir nekvietė kitus sa
vo brolius ir seses rašytis į Su
sivienijimą. Daugeliu atvejų 
net prieš rašė. Dabar pažangos 
vajus paskelbtas. Tautininkai 
ir vėl tyli. Jų laikraščiai apie 
vajų nė užsiminti nenori. Jie 
tik laukia menkiausios pro
gos, kad galėtų sukelti kokį ne
pasitenkinimą 
darbą,
šmeižtų prieš 
mus. Nežiūrint kas ką veikia ir 
kiek organizacijai naudos at
neša, bet jei ne Smetona, tai ir 
nekošer.

Taigi, broliai redaktoriai, bu
kite nors vieną sykį savo gy
venime žmoniškesni ir nepasi
likite taip toli nuo kitų, nuo 
pažangiųjų laikraščių. Matote, 
kad didelis ir naudingas darbas 
užvestas gavimui naujų narių. 
Stokite J darbą suteikdami kiek 
vietos savo laikraščiuose. Nebū
kite vien tik kritikai, bet turė
kite kiek ir broliškumo. O jei 
jau nenorite darbu prisidėti, 
tai bent netrukdykite kitiems 
dirbti. Jeigu tautiški laikraš
čiai tiek prisidės, kiek pažan
gieji prisideda, tai nėra ma
žiausios abejonės, kad vajaus 
pasekmės bus milžiniškos.

» » 8
Gruodžio 1 dieną SLA 

kuopa laikė savo mėnesinį 
sirinkimą. Narių dalyvavo
daugiausia. Taigi, dėl tos prie
žasties ir daugelis svarbių ap
tarimų atidėta sekančiam susi
rinkimui.

136 
su- 
ne-
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Kalendorius
SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS.

Valdybos rinkimas atidėtas 
kitam susirinkimui dėl pirmi
ninko apsirgimo. Taipgi ir cen
tro kėlimo balsavimas atmetąs.

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 

Chicago, III.

Pirmininkas brolis Čerauka 
i apsirgo ir buvo nuvežtas į li
goninę. Jį ištiko nelaimė dar
be, — užgavo akį. Visi nariai 
reiškia užuojautą ir linki grei
to pasveikimo.; ' » » »

Lapkričio 28 dieną Liet. Kul
tūrinio Darželio Sąjunga laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. Su
sirinkimas buvo negausingas. 
Iš raportų paaiškėjo, kad są
jungos skolos kas mėnesis ma
žėja, nemažai aukų prisiunčia 
ir kitų kolonijų lietuviai.

Dar po metų kitų gal ir vi
sai skolos nebeliks. Gerokai 
skolų buvo padaryta laike dar-

» » «
Community Fund šiais me- 

| tais nesukėlė nustatytos sumos 
pinigų operavimui labdaringų 
įstaigų ateinančiais metais. Bu
vo užbrėžta sukelti iki trijų ir 
pusės milijonų dolerių. Bet su
rinko tik .3,127,760 dolerių. 
Taipgi ir daugelyje kituose 
Ohio miestuose nebuvo atsiek
ta nustatyta suma.

» » »
C’evelando miesto didžiulės 

krautuvės ruošiasi dideliam ka
lėdiniam bizniui. Dcpartamen- 
tinės krautuves samdo daug 
ekstra darbininkų. Iš viso ma
no pasamdyti anie 8.000 klerkų 
vien tik kalėdiniam bizniui.

Kad žmonės pirktų, tai nėra 
ko nė abejoti, jeigu tik pinigų 
turės. Bet gerai žinome, kad 
pereitus metus visi labai mažai 
dirbo. Kad dabar ir pradėjo 
kiek geriau dirbti, tačiau dau
gelis yra daug skolų prisidarę. 
Todėl ims ilgoką laiką jiems iš 
skolų išbristi. Tokiu budu ne
žinia kiek ir Kalėdų šventėms 
galės praleisti.

» » »
Mirė Donaldas Andrušaitis 

(1726 E. 84 St.), sulaukęs vos 
devynis metus amžiaus. Palai
dotas iš St. Agnės ^bažnyčios. 
Liko tėvai, brolis Ir ’'keturios 
seserys. ’ **'

Mirė Uršulė Kičienė (1553 
Brainard Avė.), sulaukusi 55 
metų amžiaus. Palaidota iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Liko vyras, 
du sūnūs ir tris dukteris.

» » B
Miestas nori įtaisyti savo bu- 

sus, vietoj kompanijos gatve- 
karių. Sakoma, kad miestas 
galėtų operuoti busų linijas va
žinėdami žmones po 5c vietoj 
ką kompanija ima dešimtį cen
tų. Varžybos eina tarpe miesto 
valdžios ir gatvekarių kompa
nijos. Kompanija nori pasilik
ti, siūlo net naujos mados mo
derniškus gatvekarius ir busus. 
Matyti, kad kompanijos prisi
bijo. Butų gerai, kad miestas 
sudarytų kompeticiją, tada 
žmonės galėtų ta proga pasi
naudoti ir pigiau važinėtis.

» K B
Ateina Kalėdos ir visi rūpi

nasi kaip ir kokią dovanėlę su
teikti savo giminėms ir drau-

f ACME-NAUJIENU .Folu i

FAIRCHANCE, PA. — 
Margarita Valik (po kairei) 
ir jos sesuo Kate, kurios 
prieš penkioliką metų iš
vyko į Čekoslovakiją ir ten 
apsigyveno. Tačiau nėra- 
niurnai Europoje privertė 
jas ir vėl grįžti Amerikon. 
Abi jos yra gimusios Penn-

KORESPONDENCIJA
Pittsburgh, Pa.

I J J — -- •*

Kaip SLA kuopos balsuoja 
dėl savo centro kėlimo į 
Pensylvaniją

Pirmosios kregždės tarpe Pitts- 
burgho kuopų. — 40 kuopa 

vienbalsiai pasisakė už 
Pittsburghą

Gruodžio 4 d. seniausia ir di
džiausia SLA kuopa Pittsbur- 
ghc, tai yra Soho 40ta, šian
dien LMD svetainėje laikė savo 
priešmetinį susirinkimą, kuria
me buvo renkama kuopos vai-

DABAR

PINT

PROOF

STRAIGHT 
BOURBON WHISKEY

Ši Degtinė Yra

3 m. Senumo

*1.77
QUART

COPR. 1938, THE 
OLD QUAKER CO, 
LAWRENCEBURG, 

IND.

niai 
pas jį ko

pažįstate ir .žinote, kiek 
yra.» » ą

vasarą iš Lietuvos 
atvažiavus, Čalis no- 

vyru pasirodyti.

Pereilą 
kareiviui 
rojo dideliu 
Tada prisigerino prie Liet. Kul.
Darželio sąjungos ir pasiėmė 
vadovybę iškilmėse pastatyme 
Dr. Kudirkos biusto. Kaip greit 
Lietuvos kareivis
taip greit Čalis apstojo dirbęs 
darželio naudai, 
geros akys yra 
kiaulės.

išvažiavo,

Sakoma, kad 
geresnes ir už

Clevelande busKitą vasarą 
daug konvencijų ir sutrauks 
apie keturis šimtus tūkstančių 
delegatų. Biznio ekspertai ap
skaičiuoja, kad Clevelande pa
liks apie keturis ir pusę mili
jonų dolerių. Žinoma, daugiau
sia pasipelnys viešbučiai, di
džiulės krautuves ir vidunnies- 
čio saliunai. Toliam ėsą bizniai 
mažai iš to pelnyšz

Musų koloniją. >*aplankė tas 
garsusis Chicagos Pirmyn cho
ras, apie kurį mes jau seniai 
daug ką girdėjome, bet neturė
jome progos išgirsti jį dainuo
jant. Bet štai gruodžio 4 dieną 
Pirmyn choras išpildė dainų 
koncertą ir musų' kolonijoje.

Turiu pasakytų i&d aš pats 
netikėjau, kad Pirmyn choras 
yra tiek išlavintas ir tiek artis
tiškai paruoštas. Ne vien kad 
tų jaunuolių balsai išlavinti, 
bet ir visas jų judėjimas yra 
artistiškas. Sunku Dutų surasti 
kitą tokį lietuvių chorą, kuris 
galėtų prilygti Pirmyn chorui.

Didžiausias kreditas priklau
so pp. Steponavičiams, kurie tą 
chorą išauklėjo ir pakėlė jį į 
tokį aukštą laipsnį. Dabar gali 
pasirodyti ne vien lietuvių tar
pe, bet ir tarpe svetimtaučių. 
P-as Steponavičius užsitarnau
ja didelio pagyrimo ir aukštos 
garbės už tokį sunkiai atliktą 
darbą.’ P-ia Steponavičienė pa
traukė clevelandiečius savo ma
loniu balsu. Ta; tikrai šauni 
dainininkė.

dyba ir balsuojamas SLA Cent
ro kėlimas.

Centro kėlimo balsavimuose 
už Pittsburghą pasisakyta vien
balsiai paduodant 71 balsą.. Ki
li miestai negavo nė po vieną 
balsą. Vadinasi, kiek narių da
lyvavo susirinkime, visi be iš
imties balsavo už Pittsburghą. 
Taigi nebuvo jokio pasiskirsty
mo.

Kuopos valdyba visa pasiliko 
senoji, būtent, pirm. Alex Vai
nomis, vice-pirm. Juozas Vir
bickas, finansų sekretorė V. J. 
Količiepė, protokolų sekretorė 
Marijona Zdankienė, iždininkas 
Juozas Voktoravičius ir iždo 
globėjais: Julija Bikinaitc ir E- 
lena Saveikienė.

Tai gana darbšti kuopos val
dyba, kuri jau tarnauja 40 kuo
pai per eilę melų.

» » »
Kitos SLA kuopos, kurios y- 

ra Pittsburghe, laikys savo 
priešmetinius susirinkimus se
kantį sekmadienį, tai yra gruo
džio 11 d. Jos irgi balsuos cen
tro kėlimo klausimą. Apie bal
savimo pasekmes pasistengsiu 
tuoj pranešti, nes juk įdomu 
patirti, kuris Pennsylvanijos 
miestus gauna t daugiau pritari
mo SLA nariuose.

Butų gerai, kad ir kitų kolo
nijų SLA veikėjai praneštų bal
savimo pasekmes iš savo kolo
nijų “Naujienose” ir “Keleivy
je”. —S. Bakanas

.UOKA!
........

MOTERYS IR KARIUOMENĖ
• • I ' »

žiūrėj, laikraščiai rašo, kad 
pernai JAV moteris kosmetikai 
išleido tris kartus daugiau, ne
gu karo ministerija išleido vi
sai kariuomenei išlaikyti.

— Nieko nuostabaus. Juk bū
va atsitikimų, kad ten kur ka
riuomenė neveikli — moterys 
Veiklios.

Iš Lietuvos
Jau atidaryti Dr. A. Bir
žiškos vardo sveikatos 

namai Viekšniuose

DUODAME
PINIGUS!

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

čia visus didinti jos skaitytojų šeimų.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE’’
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

ardas --------- ............................. ......
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija______________________________

gams. 1
Manau, kad butų tinkamiau

sia dovana, kuri juos lankytų 
per ištisus metus. Tai geri pa
žangus laikraščiai, kaip antai 
Naujienos ir Keleivis. Tokią do
vaną jie gavę niekuomet nepa
mirš. Dėl to, kad juos lankys 
kas dieną arba kas savaitę.

Taigi, vietiniai atsikreipkite 
pas mane, o aš mielai patar
nausiu pasiųsdamas jūsų užsa
kymą redakcijoms.

» » »
Matyti, kad musų “Dirvos” 

Čalis nė su kuo ilgai negali su
sikalbėti. Dabar tik drožia il
gus straipsnius apie savo gerus 
Brooklyno draugūs. Tik neper-
seniai į padanges kėlė kai ku
riuos tautininkus, o dabar jau

Taigi visi tie, kurie tik gir
dėjo ir matė Pirmyn chorą, 
niekuomet nepamirš jo. O tos 
kolonijos, kur choras dar ne- 
buvo,* turėtų pasirūpinti, kad 
choras ir jas aplankytų.

Kitą sykį aprašysiu, kas Pir
myn chorui surengė koncertą 
ir kokios buvo pasekmės.

K » »
Clevelandą aplankė Naujienų 

štabo narys p. Rypkevičius. Jis 
buvo apsistojęs pas J. Jarus. P- 
as Rypkevičius lankėsi Naujie
nų jubiliejaus reikalais. Ir kiek 
paaiškėjo, tai pasekmės bus ge
ros. P-as Rypkevičius suėjo į 
pažines su daugeliu veiklių 
draugų, ir visi pasižadėjo gerai 
pasidarbuoti jubiliejinių metų 
laike.

» » »
Be to, Naujienų redakcijos 

narys p. Vaivada aplankė cle-

nori po žeme pakasti. Valaitis, 
Klinga ir kiti buvo dideli tau
tos vyrai. O dabar, pagal čalio 
filosofiją, tai liko visiški neiš- velandiečius drauge su Pirmyn 
maneliai. Greit tas pats atsi- choru. Mat, p. Vaivada yra cho- 
tiks ir su Vitaičiu, nors dabar.ro pirmininkas. Daugeliui cle- 
ir kelia j j j padanges. jvelandiečių buvo malonu su

Gaila, vyrai, bet jus čalį ser juo susitikti. —Jonas Jarus
. J ■ ’■ . . • > < -• ,• . „ ,.v : . . . . . •• > "•■ ■■.'j'' J?'. '.■> •■'•'X Ji' '''L

VIEKŠNIAI. — šią savaitę 
Viekšniuose atidaryti dr. A. 
Biržiškos vardo sveikatos na
mai. Dr. A. Biržiškis buvo žy
mus anų laikų lietuvių veikė
jas, plačiai žinomas gydytojas, 
išauklėjęs ir išmokslinęs Lie
tuvai 3 sūnūs — profesorius. 
Tuos namus savo lėšomis pa
statė profesoriai Mykolas, Vac
lovas ir Viktoras Biržiškos. Na
mų atidarymas viekšniečiams 
buvo didelė šventė — iškilmės, 
į kurias suvažiavo daug žmo
nių. Į atidarymą buvo nuvykę 
ir visi trys prof. Biržiškos ir 
nemaža kitų svečių iš Kauno.

Granata sudraskė 
vaikus

ŠIAULIAI. — Spalių 28 d. 
Judeikyvos km. Kelmės vi. ūki
ninko Jankausko vaikai, vienas 
5 metų, kitas 7 mt., kartu su 
.14 m. kaimynų berniuku tro
boje ardė surastą laukuose gra
natą, kuri sprogo ir sunkiai 
sužalojo abu mažamečius Jan
kauskus, o kaimyno vaikas nuo
stabiu budu paliko visai nepa
liestas. Grįžę iš bažnyčios tė
vai rado troboje šiurpų vaiz
dą— be sąmonės, kraujuose 
papludusius vaikus. Abu tuo
jau buvo nugabenti į ligoninę, 
kur vienas netrukus mirė.

Nukrito nuo stulpo
ZARASAI. — šiomis dieno

mis miesto s-bės elektros sto
ties monteris šaltys, vakare be
taisydamas pagedusią elektros 
liniją, nelaimingu budu nukri
to nuo stulpo ir nusilaužė ran
ką ir koją.

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

DISTRIBUTOR
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria irGERKIT TIK GERĄ

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
W. H. F. C. -7 IKI S V AL. 

—7 IKI 8 V AL.

• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENIU
• SEKMADIENI—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrių

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

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

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

INSURANCE
' i (APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Rudeninių Madų 
Knyga

kfcyffr kurių galite gauti paa
■ma tti 15 centų. Siųskit šaw

VAK.
VAK.
VAK.

dabar.ro
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drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
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Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu: 

Metams --------- ,,,.. ... . $8.00
Pusei metų ___ .......____ .......4.00
Trims mėnesiams ...... . __ 2.00
Dviem mėnesiams .......... ___ 1.50
Vienam mėnesiui ........... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ................... __ __  8c
Savaitei ............................ ____ 18c
Mėnesiui .......................... ___  75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ............... .............

Chicagoj,

..... $5.00
Pusei metu ___-............. ....... 2.75
Trims mėnesiams .......... ........ 1.50
Dviem mėnesiams ....... ____1.00
Vienam mėnesiui _____ .7

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Polemika ir kritika
v _____

Ginklavimosi programas
Prezidentas Rooseveltas planuoja didelį ginklavimo

si programą ir ketina prašyti kongresą paskirti šitam 
tikslui milžinišką sumą pinigų — kai kas sako, apie du 
bilionu dolerių.

Bet; Roosevelto priešai įtaria jį, kad leidimas pinigų 
apsiginklavimui bus nauja priemonė prezidento rankose 
‘‘eikvoti iždą” ir stiprinti savo įtaką žmonėse. Todėl iš 
republikonų ir iš demokratų eilių jau girdėti balsai, kad 
jie kovos prieš administracijos ginklavimosi programą.

Šitoje prasmėje vakar kalbėjo atvykęs į Chicagą se
natorius Edward R. Burke, iš Nebraskos. Jisai yra de
mokratas ir pirmiau buvo laikomas vienu iš žymesniųjų 
liberalų J. V. kongrese. Bet nuo to laiko, kai senate iš
kilo kova dėl Vyriausiojo teismo reorganizavimo, senato
rius Burke pasidarė Roosevelto priešas.

Vistiek galima laukti, kad kongresas paskirs dides
nę sumą pinigų ginklams, negu buvo skiriama kada nors 
pirmiaus, išimant Didžiojo karo laikus. Tokia dabar ga
dynė — po Miuncheno taikos — kad visas pasaulis gink
luojasi iš pasiutimo.

Lietuvių visuomenei fašizmas svarbus (tarp kitko) tuo, kad viena lietuvių dalis kitą veik kasdien “fašistais” pravardžiuoja. Be to, kai kurie laikraščiai ir Lietuvos valdžią “fašistine” vadina. Tikslu šita kryptimi iššaukti gilesnio galvojimo, “Vienybėje” įdėjau du straipsniu, kurių tikslas buvo atsiremti musų komunistų skelbiamu fašizmo nusakymu ir parodyti, kad tokio fašizmo, kaip musų komunistai nusako (ar sklembia) Lietuvoje nėra if nėgali būti, kaip nėba ir negali būti “piktų dvasių”, ar “velnio apsėdimo”. “Naujienų” apžvalgininkas, gaila, mano straipsnių neperskaitė, nes apžvalgoje (lapkr. 29) jis man prikiša, kad aš, cituodamas Stuart Chase iš savo draugų surankiotus fašizmo apsklembimus, norįs tik tų apsklembimų įvairumu atsiremti ir bandyti visuomenę įtikinti, “kad fašizmas Lietuvoje tai iš- mislas, panašus ‘piktoms dvasioms’, kurių visai nėra”. Mano straipsniai buvo ne p. Stuart Chase parinktų apsklembimų įvairumu pagrįsti, bet štai kuo:“Straipsnyje ‘Kas yra lietuvis fašistas’ įrodžiau, kad lietuvių fašistų nėra ir negali būti, jei atsiremsime tuo nusakymu, , kurį musų komunistai fašistą piešti vartoja. Jie sako, kad ‘fašizmas yra paskutinis kapitalizmo pasispardymas’. Bet lietuvių kapitalistų Amerikoje ir Lietuvoje nėra ir jiems spardytis nėra ko.”
Washingtonui parupo Pietų Amerika
Washingtonas ne juokais susirūpino Hitlerio ir Mus- 

solinio agentų veikimu Pietų Amerikoje. Jie žino, kad 
Vokietija ir Italija per kelis paskutinius metus žymiai 
išplėtė savo prekybos ryšius Brazilijoje, Argentinoje ir 
kitose lotyniškose respublikose. Naciai ir fašistai veda 
tose šalyse ir smarkią propagandą — per radio, laikraš
čius ir įvairias organizacijas.

Atremti nacių propagandą, Rooseveltas sumanė ieš
koti pagalbos pas New Yorko merą, Fiorello La Guardia.

Pranešama, kad netrukus La Guardia keliausiąs į 
Pietų Ameriką “pasilsėt ir pasižvalgyt po pasaulį”. Bet, 
iš tiesų, jisai atliks oficialią misiją, kaipo Dėdės Šamo 
“geros valios ambasadorius” pas lotynų Amerikos tau
tas.

Manoma, kad New Yorko meras šitam tikslui esąs 
geriau kvalifikuotas, negu kas kitas. Jisai karštai neap
kenčia hitlerizmo, o jo itališka kilmė duos jam galimu
mo suprasti tų tautų būdą ir protavimą

Su šita mintimi, matyti, sutinka ir “Naujienų” apžvalgininkas, nes jis sako:“Jų tezė, kad ‘fašizmas tai paskutinė atgyvenusio savo amžių kapitalizmo plėtojimosi stadija’, kaip skelbė Leninas, aišku, yra fikcija (išsvajota pasa-

Kaune nieko naujo
Lietuvos ministerių pakeitimai, apie kuriuos rašė 

“Naujienų” specialus korespondentas ir vienas anglų 
spaudos korespondentas, jau yra padaryti. Išėjo taip, 
kaip spėjo musų korespondentas. Naujame kabineto są
state nėra nieko naujo.

Iš Kauno laikraščių patiriame dar kai kurių detalių 
apie neseniai įvykusius prezidento “rinkimus”. Iš 120 
“tautos atstovų”, kurie jį rinko, du įmetė tuščias korte
les. “Tautos atstovų” sueigai pirmininkavo kun. Mironas, 
t. y. ministeris pirmininkas.

Net tiek demokratiškumo nebuvo leista, kad patys 
“tautos atstovai” galėtų pasirinkti vedėją savo susirin
kimui. Jiems turėjo komandavoti vyriausybės galva!

Subrendimo ękzaminas, apie kurį rašė kun. Izido
rius Tamošaitis, eina gana sunkiai.

Kas yra tikra šiame pasaulyje?
Sakoma, kad vienas tiktai dalykas yra tikras žmo

gaus gyvenime, tai — mirtis.
Todėl, kol žmogus gyvas, su juo gali viskos atsitik

ti. Ypač šiais laikais, ir ypač tose šalyse, kuriose, įvyksta 
tiek daug staigmenų (siurpryzų).

Imkime, pav. sovietų maršalą Blįucherį, Buvo žinių, 
kad jisai pašalintas iš vietos. Šita žinia pasitvirtino, kai 
sovietų valdžia paskelbė, kad armija Tolimuose Rytuose 
yra perorganizuota, ir naujojoje tos armijos vadovybė
je Bliucherio vardas nebepasirodė. Bet kas su juo toliau 
atsitiko — ar jisai tapo areštuotas, ar pabėgo į Kiniją; 
ar jisai dar gyvas, ar jau miręs, — niekas iki šiol tikrai 
negali pasakyti.

Vienas komunistas iš to sprendžia, kad “Naujienos” 
labai nedaug išmano, jeigu jos negali atspėti Bliucherio 
likimo. Well, kol su juo neatsitiks to, kas atsitikę su ki-

Reiškia, ir aš, ir “Naujienų” apžvalgininkas sutinkame, kad toks fašizmas, kokį Leninas ir musų komunistai nusako, yra išsvajota pasaka, panaši tai, kuri skelbia “piktų dvasių”, buvimą. Todėl “Naujienų” apžvalgininkas, gaila, be reikalo mane puola, nes, matyti, mano straipsnio ir jo minties pagrindo nesuprato. Mano tikslu nebuvo “skirtingais pareiškimais apie fašizmą įrodyta, kad fašizmas esąs kokia tai įsivaizduota ‘pikta dvasia’,” bet norėjau paimli tik vieną pareiškimą paimti (būtent, musų komunistų skelbiamą) ir įrodyti, kac tokio fašizmo, kokį musų komunistai skelbia, Lietuvoje nėra, kaip nėra piktų dvasių. “Naujienų” apžvalgininkas, paskelbdamas, kad šitokis fašizmo nusakymas (kurį ir Leninas skelbęs) yra “fikcija”, sutinka, reiškia, kad tai tokios pat rųšies išsvajota pasaka, kaip musų liaudies pasakos apie “piktas dvasias,”Dalyką, tiesa, galima pažinti iš jo savybių. Ir “Naujienų” apžvalgininkas, nepasakydamas, kas fašizmo esmė tikrenybėje yra, tačiau, mano, kad p. Chase surankioti apibudinimai “nėra vienas kitam priešingi”, ir “visi kartu, sudėti krūvon, duoda gana išsamią, ir teisingą nuovoką apie fašizmo esmę.” Aš pacitavau 15-ka apibudinimų, bet apžvalgininkas įš jų pasirenka tik 5, ir sako, kad fašizmo savybėmis esą:L Opozicijos slopinimas.2. Vienos partijos valdžia,3. Asmens teisių suvaržymas,4. Valdžia vieno asmens.5. Apgaudinėjimas ir pasisavinimas kitų nuveiktų darbų.

Apžvalgininkas tvirtina, kad šios “fašizmo definicijos” “labai panašios viena kitai”, palikdami šitą tvirtinimą kiekvienam lietuviui savaip priimti, čia norime pabrėžti įdomų faktą: Jei šios savybės tikrai nusako fašizmo esmę (arba net budingąsias jo savybes), reiškia, Sovietija yra fašizmo kraštas, nes jos valdžia turi visas apžvalgininko pasirinktas savy? bes, nuo A iki Z! Kitais žodžiais tariant, komunistų tvarkomoje Rusijoje žydi grynas fašizmas, toks pat, kaip Vokietijoje ir Italijoje, nes ir čia valdžioje pasireiškia savybės Nr. 1 iki Nr. 5, kurios, pasak apžvalgininko” “duoda gana išsamią ir teisingą nuovoką apie fašizmo esmę”.Čia ateina dvi įdomios mintys, turinčios ryšio su musų A- merikos lietuvių visuomenės dalies politika. Jei mano ir apžvalgininko tvirtinimas, kad komunistų tikimas fašizmo ap- sklembimas yra gryna pasakai tai tie, kurie su musų komunistais bendradarbiauja Amerikos Lietuvių Kongrese, tikrenybėje kovoja su “piktomis dvasiomis”, kurių nėra. Jei apžvalgininko tiesa, kad augščiau į- vardintos penkios savybės sudaro “išsamią ir teisingą nuovoką apie fašizmo esmę”, reiškia, Sovietija yra gana gryno fašizmo kraštas, ir tie, kurie su musų komunistais Amerikos . Lietuvių Kongrese bendradaf- , biauja prieš fašizmą, tikrenybėje bendradarbiauja su fašistais, nes musų komunistai yra karšti Sovietijos valdžios rėmėjai. Tikrai įdomios išvados, kurios, aišku, negali būti tikros. Fa-, šizmas, ir jo tikroji esme, nėra taip lengvaį apsklembiami. Todėl visu, atsargumu tenka kitus brolius lietuvius fašistais vadinti, ir Lietuvos valdžios formą fašistine krikštyti.į Vyt. Sirvydas
. f.. ...... ......

FAŠIZMO GLOSTYTOJO 
MINTIJIMAS

Bet butų neteisinga sakyti, kad Vyt. Sirvydo rašiniuose minčių visai nėra. Jų yra, tik bėda, kad jos labai nesutvarkytos. Štai jisai savo straipsnio pabaigoje; dabar rašo:“Fašizmas, ir jo tikroji esmė, nėra taip lengvai ap- sklembiami. Todėl (! — “N.” Ąpžv.) visu atsargumu tenka kitus brolius lietuvius fašistais vadinti ir„ Lietuvos valdžios formą fašistine krikštyti.”Tikras logikos žemčiūgas, ar ne? Dėl to, kad nelengva nu-, sakyti tikrąją fašizmo esmę, tai reikia būti labai atsargiam, vadinant ką nors fašistu! •Tai mums primena vieną anekdotą iš senovės Graikijos. Keletas filosofų ar sofistų, kaip juos tuomet vadindavo, sako, kartą susiginčijo dėl klausimo: Kas yra žmogus? Po daugelio bandymų trumpais žodžiais apibudinti žmogaus esmę, vienas sofistas pareiškė: “žmogus tai — dvikojis gyvūnas, tik be plunksnų.” 'Šitą žmogaus definiciją negalėjo nė vienas sukritikuoti, ir besiginčijusių sofistų būrys išsiskirstė, patenkintas, kad, galų gale, tapo surastas aiškus, visiems suprantamas ir tikras žmogaus sąvokos apsklembi- inas. Bet rytojaus dieną, kai tie sofistai vėl susirinko tęsti savo diskusijas, atėjo pas juos garsusis cinikas Diogenas, nešdamas krepšį ant pečių. Atrišęs krepšį, jisai išėmė iš jo nupeštą gaidį ir metė į vidurį būrio. “Štai jūsų žmogus!” — tarė Diogenas.Tokiu budu buvo įrodyta, kad ir ta žmogaus definicija, jogei žmogus esąs “dvikojis gyvūnas, tik be pluksnų”, nėra tikra. Pagal Vyt. Širvydo mintijimą išeitų taip: kadangi net mokyčiausi senovės vyrai negalėjo tikrai pasakyti, kas yra žmogus, tai _ vadinti ką nors žmogum butų buvę labai “neatsargu”, nes, gal, tokio tvarinio visai nebuvo arba žmogaus vardu galėjo būt per klaidą pakrikštytas jautis arba varna!
P-as Vyt. Sirvydas kaltina “Naujienų” apžvalgininką nesupratus jo “minties pagrindo”, bet atrodo,1 kad ir jisai pats savo minties nesupranta.Jisai sako, kad jam rūpėję tiktai įrodyti, jogei lietuvių fašistų nėra ir negali būti, “jei atsiremsime tuo nusakymu, kurį musų komunistai fašistą piešti vartoja”. Bet jeigu taip, tai kam tuomet jisai padavė tas 15 skirtingų fašizmo definicijų, kurias surinko Stuart Chase? Juk Stuart Chase rinko nuomones apie fašizmą bendrai, o ne apie fašizmą tarp lietuvių arbaIš to, kad komunistai neteisingai apsklembia fašizmo esmę, jisai daro “išvadą”, ka/l fašizmo Lietuvoje ir pas lietuvius “nėra”. O kada jisai prideda Chase’o surinktus nusakymus apie fašizmą, kurie, pasak jo, “veik nesutinka” su kift kitu, tai išeina, kad ne tik musų komunistai, bet ir kiti žmonės nežino, kas yra fašizmas. Tokiu budu pas jį išeina, kad fašizmas tai kažin koks misteriškas dalykas, apie kurį kiekvienas žmogus kitaip Kalba, bet niekas tikrai nepasako^ kas jisai yra.Tai, rodos, šitokia buvo pa-- gripdinė p. širvydo straipsnio mintis, ir “Naujienos” ją kritikavo, Bet dabar jisai tvirtina, kąd jo “minties pagrindas” buvęs visai ųe tas. Atrodo, kad ir jo mintys pavirto kokiomis tai “piktomis dvasiomis, kurių nėra” !

tais maršąjais — Tnchąčevskiu ir Egorovu, tol ir komu
nistai nebus šiame klausime mandresni. Nes, kaip Rakė
me, tik vienas dalykas žmogaus gyvenime yra tikras, tai 
— mirtis, Ypač Stalino ‘‘demokratijoje”

.biriai'F . H .

ATŽALYNAS
Kur nėra laisvės. — Kaip teatras vaizduoja gyvenimo y- 

das. -r- 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)

formacija naudojasi turi įsigi- viso
(Tęsinys)Bet toji politinė tautininkų pavidale visomis lengvatomis,jusi monopolines teises irašto vardu kalbėti. .Kiek tatai jie viso krašto gyventojų ūpą atspėja, net nebuvo nė vieną kartą suteikta progos pasireikšti, nes nebūta tolių rinkimų, kurie laisvoje konkurencijoje butų galėję pasirodyti. Spauda taip pat neturi veik jokio galimumo bent kiek laisviau rašyti, nors dienraščių esama kelerių politinių srovių leidžiamų, — tai tautininkų, krikščionių demokratų ir liaudininkų. Bent tų srovių, kurios iš seno Lietuvoje jau darbavosi. O kitos politinės srovės suvarytos tiek į ožio ragą, kad neturi esamose cenzūros sąlygose galimumo savo bent kokį laikraštį išleisti.Visi tie dienraščiai, kurie dabar turi galimumą eiti, savo turiniu labai yra vienodi, nes cenzūra juos visus sulygina.Šiuo atsitikimu gyevntojų simpatijas galima spręsti tik pagal tų laikraščių tiražą, kiek kuris jų turi skaitytojų.Čia pirmenybė tenka “Lietuvos Žinioms”, liaudininkams tas dienraštis Lietuvoje yralabiausiai mėgiamas skaitytojų dienraštis. Bet tikrai butų klaidingai manyti, kad visi, kurie ' tą dienraštį skaito, jau tuo pa- ■ čiu jo pozicijai pritaria. Daug 1 kas jį skaito tik todėl, kad kito dienraščio, kuris atstovautų radikalesnę mintį, visai nėra.Po “Lietuvos Žinių” pagal išsipla tinimą seka tautininkų oficiozas “Lietuvos Aidas”. Jisai lik todėl labai išsiplatinęs, kad iš viso tenka ji skaityti, kaipo oficiozą: vieni jį skaito, kad nepatogu neskaityti pagal einamas valstybėje pareigas, kiti kad save persidrausti, kad nebūti įtartu kitų pažiūrų šalininku, treti, kad gi reikia iš

oficiozo semti žinias, sužinoti esamų tiek vidaus, tiek užsienio politikos kursų.Trečioje vietoje eina dienraštis krikščionių demokratų, ar bendrai katalikiškos orientacijos, tai “XX Amžius”.Šitas dienraštis iš viso skaitytojų gausumu negali pasigirti. Lietuvos inteligentija-pasau- liečiai iš viso katalikams politikams savo simpatijų neturi.Tatai bendrai suglaudus, dienraščiai nėra tikras krašto žmonių ūpo rodyklis. Pagal dienraščius iš viso sunku ir visur kitur spręsti apie žmonių įsitikinimus, nes čia skaitytojų skaičius pareina nuo mokėjimo ir galėjimo gerai pastatyti dienraštį, ypač jame duoti daug visokios informacinės medžiagos ir jų duoti laiku, duoti tikrų, teisingą ir tikslią.Dienraščio platinimais jau daugiau pareina nuo sugebėjimo jį tinkamai vesti, o ne tiek nuo skaitytojų politinių įsitikinimų.

Toks pat chaosas p. Sirvydo mintyse siaučia ir tuomet, kai jisai nuo fašizmo esmes nušoka į Rusijos sovietiją, o paskui šoka atgal į Amerikos Lietuvių Kongresų. Jisai rašo:“Jei apžvalgininko tiesa, kad aukščiau įvardytos penkios savybes sudaro ‘išsamią ir teisingų nuovokų apie fašizmo esmę’, reiškia, Sovie- tija yra gana gryno fašizmo kraštas, ir tie, kurie su musų komunistais Amerikos Lietuvių Kongrese bendradarbiauja prieš fašizmų, tikrenybėje bendradarbiauja su fašistais, nes musų komunistai yra karšti Sovietijos valdžios rėmėjai.”čia yra keli lygiai nusižengimai prieš logikų. Viena, “Naujienose” nebuvo pasakyta, kad tos penkios fašizmo savybės apima visų fašizmo esmę; buvo tik nurodyta, kad jos duoda “gana išsamių” nuovokų. Bet tai nereiškia, kad nėra fašizme savybių (kai kurias jų paminėjo ir St. Chase savo paduotose definicijose), kurios fašizmų skiria nuo komunizmo. Jų yra sakysime, ekonominėje srityje fašizmas praktikuoja valstybės kontrolę, o komunizmas valstybinę nuosavybę.Taigi daugiausia kų p. Sirvydas galėjo išvesti iš to dalinio savybių vienodumo fašizme ir komunizme, tai — kad juodu yra vienas į antrų panašus. “Naujienos” niekuomet nebandė to panašumo nuneigti, bet priešingai, jį atkarlotinai nurodinėjo. Politikoje panašumas tarpe fašizmo ir komunizmo yra labai didelis, ir tolyn vis labiau didėja.Tačiau Vyt. Sirvydas daro «n(rą logiškų klaidų, kada ji- , » *
nfeS

kurios lyg ir atstovauja. Ši- labiausiai visoje išsiplatinęs. Tai

sai prikiša “bendradarbiavimą su fašistais” tiems, kurie veikia kartu su komunistais Amerikos Lietuvių Kongrese, — nes komunistai esą “karšti Sovietuos valdžios rėmėjai”. Valdžia ir jos rėmėjai tai juk yra du skirtingi dalykai. Be to, patys komunistai, kaip visiems yra žinoma, šiandien laikosi dvilypio nusistatymo politikoje: Rusijoje jie remia diktatūrą, o kitose šalyse jie remia demokratiją. Am. Liet. Kongrese jie veikia, kaipo demokratijos rėmėjai.Mums šitoks komunistų jojimas dviem arkliais atrodo keistas, bet gyvenime šitokių keistumų pasitaiko dažnai. Juk, pav. Romos katalikai karštai remia popiežių, kuris savo Vatikane nepripažįsta nė šešėlio demokratiškumo; bet kartu daugelis tų katalikų nori demokratijos pas save ir kitose šalyse (lik ne Vatikane).Pagalios, demokratijos, šalininkai tam tikrose aplinkybėse gali bendrai veikti net ir su fašistais prieš kitus fašistus. Sakysime, demokratinė Francija ir Anglija anąmet buvo suda* riusios “Stresos frontą” prieš Hitlerį. Visi supranta, kad iš bėdos ir tokie dalykai kartais būna neišvengiami.Bet ar fai įrodo, kad Lietuvoje nėra fašizmo? Deja, šito nemalonaus fakto jokie p. širvydo sofizmai negali nuglostyti. “N.” Apžvalgininkas

rinkimų metu nors ir dienraštis atstovauja tam tikrą politinę srovę, turi daugybes skaitytojų, bet balsuojama visai priešingai. Todėl kaip kur turi didelį pasisekimą reakciniai dienraščiai, o parlamentai išrenkami žymiai radikaiiškesni. Būva ir antraip, štai, sakysime, Anglijoje labai yra išsiplatinęs darbo partijos dienraštis, bet darbo partija parlamento rinkimus anuomet prakišo. O Prancūzijoje kaip tik antraip, čia labiausiai išsiplatinę labiau konservatyviško turinio dienraščiai, bet gi rinkimuose dau • giausiai laimi radikališhesnės srovės.Grįžkime dabar vos visuomenės Dirstelkime kaip teatre.Kazys Binkis
prie Lictu- nuotaikos. ji reiškiasiyra pa rašęs scenai veikalą “Atžalynas”, šitas veikalas nėra vienas iš geriausių ir net scenai nėra tinkamai pritaikintas. Bet tasai veikalas paliečia labai kai kurias įsišaknejusias visuomenėje ydas. Viena iš tų ydų, tai tam tikruose inteligentijos sluoksniuose įsigalėjęs noras galimai greičiau suponeti, nutolti nuo kaimo žmonių, nors visi tie inteligentai yra kilę iš kaimo. Tačiau daugumoje jie skuba tą kaimą pamiršti ir galiniai greičiau tapti savotiškais ponais.O be to, Lietuvos gyvenime pastebiama daug šalto biurokratizmo, nenoro ir nemokėjimo arčiau pažinti gyvenimas, arčiau pažinti žmogus, o ypač jaunuolius. Tokio biurokratizmo daug yra prisigėrę Lietuvos mokyklos. Kai kuriose mokyklose tikrai išrodo, kad mokykla lai mokytojo nuosavybė, kad mokiniai — tai negyvi daiktai, su kuriais kaip nori, taip gali elgtis. Visai nepaisoma į jaunuolių palinkimus, jų norus, jų veržimąsi pažinti gyvenimą, pažinti tiesą. Be to, kartu su tuo mokytojų tarpe esama ir nemaža tokių, kurie mokiniams pataikauja, bet pataikauja ne dėl jų gabumų, bet dėl jų tėvų padėties, dėl tėvų užimamų tarnyboje vietų.(Bus daugiau)

Išplės miesto ribasZARASAI?buvo padavusi Ministerių tarybai prašymų, kad ji sutiktų praplėsti miesto ribas. Ministerių taryba prašymų patenkino.
Miesto s be
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I todėl grįžau linksma į savo bu-
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turi nosį be skylelių, 
nereikia kvėpuoti, — 
labai plačiai liaudy

Į vestuves, o nedrįsta, 
j pagalbą ateina gimi-
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Veda Dora Vilkienė
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

tik
Iš

ne-laiko truko ir... į rašy-

(Tęsinys) .
Neilgai trukus ima vienas 

vyrukas taip puikiai dėstyti sa
vo plaučių uždegimo priežastį, 
jog iš karto įsitikinau, kad pir
mas komedijos aktas kaip nu
lietas ties manim atsistojo. Apie 
tai, kad jis buvo smarkiai įgė
ręs, žmogelis tyli, tik plačiai ir 
su giliu jausmu skundžiasi, 
kaip pikta dvasia, pavirtusi vo
kietuku, blaško jį iš vežimo į 
griovį, ir šitaip visos kelionės 
laiku iš turgelio važiuojant na
mo!

Bobelės iš šalies klausyda
mos, dar kiekviena savo tri
grašį prideda. Aišku, kad pik
tos dvasios pavirtimas vokietu
ku, kurs 
nes jam 
tai tema 
žinoma.

Kiti išsireiškimai, net ištisi 
pasakymai pasiseka man užsi
rašyti.

Ir iš tikrųjų, tai be galo liūd
na tema: žmogaus tamsumas, 
žmogaus budo silpnumas, neiš
manymas — visa rodyte rodo, 
kaip netoli musų liaudies sų- 
monė dar yra nužengusi nuo 
Perkūno garbinimo, nors jau 
penki amžiai su viršum pra
slinko, praūžė nuo jo aukurų 
sugriovimo.

Bet šįkart būtinai man bu
vo reikalinga tema komedijai...

—Tema yra! — šaukiu iš to
lo Višinskiu! ir Žemaitei. — 
Pasijuoksime musų žmonių 
prietarais!

Su dideliu pasitenkinimu bu
vo tema priimta. Tuoj vakare 
ėmėm, su Žemaite pasitarda- 
mos, pinti veiksmus ir rašyti. 
Pats rašomasis procesas, kaip 
visuomet man su Žemaite bū
davo, tekdavo man. Rašėm pa- 
sitikėdamos vien savo įkvėpi
mu. Žemaitė jokių taisyklių ne
žinojo, o man — kad ir mo
kiaus kadaise — senai tos tai
syklės buvo iš galvos išdulkė
jusios, o pasirūpinti jas pakar
toti ir
ma (t. y. į savo rašymų) nie
kuomet rimtai nežiūrėjau. Iš 
mokyklos laikų buvau įgijusi 
matematikės vardų, ir ypatin
gai matematikų mėgau.

Iš mokyklos laikų veikė dar 
ir sugestija, kad kieno galva 
matematikai likusi, tas jau ne 
poetas. Ir tikrai, jei ne musų 
atgijimas, jei ne Kudirka su sa
vo Varpu, jei ne musų namų 
ideologija — nešti šviesų ir kul
tūrų liaudžiai, — veikiausiai 
nebūčiau sau niekuomet pirštų 
tepusi nei publicistikoje, nei vi

sokiuose dailės rašinėliuose.
(Bus* daugiau)

Pagerbė Moterų 
Puslapio 
Bendradarbę

Pereitų šeštadienį p-lė Louise 
Narmonta, kuri veda šiame 
puslapyj “Vaikai ir Mokykla” 
skyrių, surengė pagerbimo va
karėlį p. Norai Gugienei, nuo
latinei ir darbščiai šio puslapio 
bendradarbei. Vakarėlis buvo 
suruoštas p. Gugienės gimta
dienio proga ir įvyko p. Nar
monta namuose, 8045 South 
May Street.

Dalyvavo, pirmiausiai, p. Gu- 
gienė, p-lė Aldona Narmonta, 
vakarėlio rengėjos sesutė ir 
mokytoja, kuri dabartiniu lai
ku mokytojauja highschool’ėj, 
o netrukus pereis j Loyal uni
versitetų dėstyti gamtos moks
lus; p. Josephine Rashinskaitė, 
p. Ona Schultz, p. Julia Augus
tienė ir Marija Jurgelėonienc, 
Moterų puslapio vedėja. Geros 
šeimininkės p. L. Narmonta 
vaišinamos ir būdamos jos glo
boj, viešnios praleido nepapras
tai smagų ir linksmų vakarų.

P-iai Gugienei, kadangi tai 
buvo jos gimtadienis, teko ir 
“birthday cake” piauti, o, kas 
svarbiausiai, ir žvakes pusti. . _v. ._ . v i pabrėžia raukšles, uJų buvo sesios, ir visas užputę i j v .. , t, -v, . , , . nudažyti skruostai sendina

I o ne jaunina.
Kiekviena moteris turi ir

inimmimnimimimm;
3

Bukim
Gražios) 
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Rašo MADAME XĘ 
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Perdaug Nudažyti 
Skruostai — Nenatū
ralus, Negražus

ka- 
bu- 
Su- 
nu-

išrodė svar-

Kai pamatau viduramžiaus 
moterį su perdaug nudažytais 
skruostais, lai ji man primena 
“piernikų”, kurį motutė 
bindavo ant eglaitės, kai 
vau dar maža mergaitė, 
prantama, tuomet man tie 
dažyti “piernikai
bus ir gražus, nors ir nenatū
ralus, negyvi ir nepanašus į 
gyvus žmones.

' Jauna mergina, nors ir su 
raudoniausiai nudažytais skruo
stais, ncišrodo nenatūrali, nes 
ji sužavi kiekvienų savo jau
nyste. Su augusią moterių! yra 
visai kas kita. Augusi moteris,

išrodo daug senesne, nes pudra 
o perdaug 

r » 1 C X j )ant sykio, kas reiškia, kad jos 
svajonės išsipildys. Kiek metų 
jos atstovavo — nesakysiu.

Pasirodo, kad p-lė Narmon- Ii pudra ir dažus vartoti, 
ta ne vien gera mokytoja, šei- sekretas tame, kad jų perdaug 
mininkė, Moterų skyriaus ben-'nevartoti; kad uždėti tik tiek 
dradarbe, bet ji kartu yra ir, pudros ir dažų, kad prie veido 
artistiškų palinkimų, nes pati tiktų. Tos, kurios netiki mano 
viena pagamino visus papuoša-Į sugestijom, prašomos išbandy- 
lus ir savo butų ir stalus vaka- ii ir vienų ir kitų. Atsistokit 
rėliui taip gražiai išpuošė, kad prieš veidrodį ir bukit sau tei- 
reikėjo stebėtis. —M. J. sėja. Kitų neklausykite.

‘airi

ga- 
tik

P KALĖDŲ DOVANAS jjj 
I KRAUTUVĖSE. KURIOS GARSINASI HKRAUTUVĖSE, KURIOS GARSINASI M
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Visos tos krautuvės turi didelį pasirin- 
t;imą dovanų ir jums draugiškai ir ma- 
oniai patarnaus. Už jūsų Kooperavimą 

busime dėkingi

Ii

; '■' '

gydymui anghakasyklose su; 
žeistiems. 1937 metais tose li
goninėse buvo gydoma 69,425 
ligoniai. * ' '

Ketvirtasis biuras gerovės 
departamente, tai visokių įstai
gų sutvarkymui- To biuro prie
derme yra išdirbti planus, pri
taikyti ir įvykinti tvarkų, kad 
butų didžiausia rauda įstaigai, 
departamentui arba agentūrai 
ir ligoniams-

Ji turi ypatingai rūpintis ar
chitektūra ir aprūpinimu reik
menų pastatuose, sutvarkyti jų 
pienines, jų agrikultūros reika
lus ir viską. išskyrus medikalį 
aptarnavimų.

Parama piniginė teikiama 
kaip namie sergantiems, taip 
ligoninėse beturčiams, bet ne 
daugiau kaip $3 į dienų. Bėgiu 
dviejų metų nuskirta $8,375,- 
000 tokiai paramai.

Tai tokia padėtis vien 
Pennsylvanijos valstybėje, 
to galima įsivaizduoti, kiek
laimingųjų yra visose 48 vals
tybėse ir kolonijose, ir kokių 
našta mokesčių turi šios šalies 
piliečiai aprūpinimui jų.

Dėl ko tiek tų nelaimingųjų 
yra prieglaudose, pataisos įs
taigose, kalėjimuose, ligoninėse 
ir t. t., tai jau kita pasaka.

Pamatinės mintys šio rašto 
paimtos iš sekretoriaus G. I. 
Engard raporto, 1938 m. Bu- 
lletin No. 76.
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PARYŽIUS. — Mergina dėvi naujos^rųšies skrybėlę.

Rašo Johanna T. Baltrušaitienė H .

KAIP PENNSYLVANIJOS GEROVES DE 
PARTAMENTAS RŪPINASI ŽMONIįJ

' SVEIKATA IR GEROVE
Pataisos biuras

ir

po bausmes atliki- 
Jo 

yra septyni baus-

(Tęsinys)
Antras biuras: bausmės 

pataisos
Šito biuro priedermė yra ru- 

pintis baudžiamųjų gerove, jų 
atsteigimu
mo; kalinių sutvarkymui, 
priežiūroje 
mes ir pataisos namai, kuriuo
se apgyvendinta apie 7,500 
žmonių. Jo priežiūroje yra še
šiasdešimts pavietų kalėjimų, 
du sunkaus darbo butai, vie
na sutvarkymo įstaiga ir 578 
arešlantinės. Pavieto kalėji
muose vidutiniai kasdien esti 
7,500 kalinių. Per metus areš- 
lantinėse pereina begalinė eilė.

Bausmės ir pataisos biuras 
rūpinasi kooperavimu su vie
šomis ir privatinėmis įstaigo
mis, sudaryti planus liksiu teik
ti jaunuoliams tokio užsiėmi
mo, kad nebūtų laiko sauva
liauti. Tas darbas nelengvas.

Valstybė priėjo išvados, kad 
neužtenka į saugių vietų jau
nuolį patalpinti ir atlikti nu
skirtų bausmę. Tuo budu esu 
neišnaikinama palinkimas prie 
nusižengimų. Atpenč, los baus
mės paaštrina protestų ir pa
didina jo kerštų draugijai. Pa
sekmė to esti: paleidus iš pa
taisos kalėjimo, jis tuoj grįžta 
prie nusižengimo. Kad išvengus 
tokio grįžimo, būtinai reikalin
ga teikti mokslas ir 
mokymas.

Talkon šilam biuro 
jimui eina tūkstančiai 
tverdami draugijėles, 
klubus,

Pataisos biuro priedermė 
yra atsteigti kalinių dorų. Tuo 
liksiu įsteigiama kalėjimuose 
išdirbystes įvairiausio budo. 
Tos dirbtuvės pačios savo lėšo
mis išlaikomos. Kad tos dirb
tuvės naudingos, pasirodo iš 
sumažėjimo kalinių maištų ir 
riaušių.

Kooperuojant su departa
mentu viešų mokyklų yra 
įvesta mokslo kursai tūlose pa
taisos prieglaudose, kalėjimuo
se ir moterų prieglaudoje.

Protinės sveikatos biuras
To biuro priedermė yra teik- 

priežiurų ir gydymų proto 
Valstybė

skailli-

vienas
dvide-

amato

užsimo- 
piliečių, 
ratelius, 

mokyklėles etc. jau
nuomenės subūrimui naudiur

H gani darbui

Ii 
ligomis sergantiems, 
tokiems užlaiko astuonias ligo
nines: keturias ligonines silp
napročiams ir nuomario ligo
niams. Dabar yra 22,000 gydo
mų po priežiūra ir 4,300 pa- 
liuosuotų. Tai baisios 
nes.

Žinovai tvirtina, kad 
žmogus iš kiekvienos
šimties bus protinio nedagalė- 
jimo paliestas ir reikalaus pa
tarnavimo.

Dabar yra vielos tokiems li
goniams tik 19,400, o jai! ligo
nių juose 22,000. Dabar stato
ma tokių ligoninių 3,946 ligo
niams.

Kriminaliams proto ligo
niams yra atskira ligoninė. 
Kiekvieno kriminalinio kalinio 
užlaikynjas kaštavo kas metai 
per dviejus metus $423 ir 
$267 kiekvieno proto liga ser
gančio. Numatoma pąimti į 
valdžios globų visus proto li- 
gomis sergančius. Valstybė už
laiko dešimts medicinos ir chi
rurgijos ligoninių priežiūrai ir 
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KINO TEATRAS |
(MOVIES) į 
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Suzanna Viliutė
Rytoj Oriental teatre prasi

dės naujas muzikalia veikalas, 
“Breaking the Ice” su jaunu 
dainininku Bobby Breen, Dolo- 
res Gostcllo, buvusi John Bar- 
rymoreo žmona, ir Irenc Darė 
lošia svarbiausias roles. Gyvais 
pamatysite “Prevues of 1939”, 
sukurtos z komedininkų Fred 
Lighthner ir Bert Frohman. 
Apart jų, šioj “peržvalgoj” da
lyvaus akrobatai šokėjai, magi- 
kai su įvairiomis gudrybėmis 
ir 16 gražių šokančių panelių.

teatras ryt rytų 
Gomet Over 

su Kay Francis ir 
kuriame lan Hun- 

prąras kitam savo 
Šis pritraukiantis

O Garrick 
atidarys duris su 
Broadway” 
John Litel, 
ter ir vėl 
mylimųjų,
anglas jau kelintam veikale lo
šia “nelaimingas” roles — jam 
vis reikia nusilenkti draugui 
merginų klausime. Dabar lan 
Hunterį pamačius ant ekrano 
tikrai galima sakyti, kad jam 
jau jos neteks laimėli.

Bet Palace teatras šių 
tę rodo svarbiausi šių 
veikalų. Tai yra paprastai 
šakota

savai-

papa- 
drama “A Man to Re- 

member”. Be jokio “hokum” 
ir nesiremiant spektakliais, kad 
publikų įdominus, jauno naš
lio daktaro gyvenimas yra nu
pieštas nuo tos dienos kaip jis 
atvyko į mažų miestelį pradėti 
praktikų ir užmiršti tik nese
nai mirusių žmonų, iki tos die
nos, kada juodas vežimas ga
bena jo karstų į kapines. Tik 
tada supranta miestelio žmo
nės jo pasišventimų, jo gabu
mų, bet jis nors tiek laimingas 
buvo, kųd jis pats įvertina sa
vo pastangas, savo vietų gyve
nime ir mirė užganėdintas.

Gabus lošėjas Edward Ellis 
vykusiai atlieka daktaro rolę, 
o Lęe Bowman ir Anne Shirley 
yra jo sūnūs ir auklėtinė, ku
rie daug prisideda prie keblu
mo jo gyvenime. Nors tiek

(Tęsinys)
Netikėto jausmų sūkurio pa-! 

griebta Betty bandė gelbėtis, 
juk aš buvau prisižadėjus būti 
tvirta, buvau nusistačiusi mei
lei nebepasiduoti, ji sau išme
tinėjo. Bet tuo pačiu sykiu ji

širdyj ir nenorėjo atsispirti 
prieš malonųjį* pavojų, kuris 
jau gręsė.

Širdis jai .smarkiai plakė. 
Jautė ji kaip vaikino rankos jų 
stipriai laikė. Jo akys — ko
kios gražios jos Belici pasiro
dė! Laimo žėrėjo. Betty supra
to, kad sunku bus jai savo pri- ’

Taip ir išėjo. Nuo tos dienos 
pradėjo abu nebe šaltai susitik
ti, bet kartais viens kito net pa
siilgdavo. Vaikinas vis lankiau 
ateidavo, ir meilės vainikas pin
te pynėsi.

Ir, štai, vieną puikų vakarų

Betty gauna pakvietimų į ves
tuves, bet neturi su kuo eiti, 

į Betty susirūpino, tik, štai, atei
na jos gražusis vaikinas ir ji 
tuojau linksmai nusiteikia, čiul- 

įba kaip lakštutė, žinodama, kad 
palydovų tur būt jau turi. O 
kai ji linksma, tai visi, atrodo, 
jų myli, visi jos kiekvieno žo
džio klausosi, gėrisi jos links
mumu ir gyvumu. Jos ilga suk
nia tų vakarų pridavė jai didin
gų grožį, batukai tokie mažy
čiai ir gražus, plaukai tik žvil
ga. Rodos, tik laikytum jų ant 
rankų.

Betty 
palydėti 
Bet jai 
nailė, v. 
gudriai pakalbina vaikinų, o tas 
net pašoka pasinaudoti proga 
gražiųjai Betty būti palydovu.

Ir išeina abu į vestuves.
(Bus daugiau)

Moterų Skyriaus 
Sandarbininkė 
Floridoje

P-ia P. Lape iš Babylon, N. 
Y., gruodžio 4 dienų iškeliavo- 
į Floridų ir kitas vietas. Pra 
nešdama mums šių žinių, ji sa
ko, kad kelionę “darau tikslu 
pailsėti ir pataisyti savo ner
vus, taipgi praplėsti savo žiny
nų, kad daugiau kuo galėčiau 
pasidalinti su mielomis sesulė
mis”. ‘ ' 1

Linkime šiai musų gabiai

Smetonos.

Virves sii miltais. Pri- 
rugščios Smetonos, kad 
gera tešla. Iškočiok, pa-

ketvirtaines arba apvalias

B : 
|

Bulvių Bandutės
2 .puoduku bulvių košės.
Druskos pagal skonį’.
1 puodukas miltų.
Rūgščios

Išmaišyk 
dėk tiek 
pasidarytų 
daryk
bandutes, kepk karštuose taukuose. 
Paduok karštus prie mėsos arba 
su tarpytu sviestu ir Smetona.

sandarbininkei laimingos kelio-į * e , ———- -----
nes ir prašome, kad savo įspu-‘Šeimininkėms 
džiais pasidalintų su šio sky-| 
riaus skaitytojoms. —M.J. Mėsos Taryba rekomenduoja 

j šviežių kiaulieną, kurių šią sa- 
jvaitę daug pigiau nusipirksite, 

daktarui teko ramumo, kad jis |Ypatingai nupigintas “pork 
pamate, kad seks jo pastangas, jloin”, kiauliena nuo petuko ir 
jo idealus, ir, kaip matyt, pa-.šonkauliai.

Kiaulieną galit tušinti su svo
gūnais ir tomatų sunka — “cat- 

Pirmiau pakepinkit kiau 
paskui pridėkit supiaus- 
svogūnus ir įpilkit “cat- 
kuris priduos geresnį sko -

vui neteko.
“A. Man to Remcmber” yra;suP * 

simpatiškai perstatytas. Jį pa-'Keną, 
mačius yra kų pagalvoti apie tytus 
komplikuotus žmonių : 
kius ir jų gerinusį išrišimų

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

santy- SUP”»
nį;

—d Veršiena nuo petuko, “breast 
veal” ir “čapsai” taipgi nupi
ginti.

LĖLĖS KALĖDŲMEGSTOS DOVANOMS

COPU I9M, NMOUCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED DOLL PATTERN 1873

No. 1873 — Už mažus pinigus padarysit garžių lėlę 
mergaitei. Tai bus puiki Kalėdų dovana.

i

savo

No. 1873

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
■ 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Vardas ir pavardė

Adresas

L Miestas ir valstija
» ■» "R NR
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Diena Iš Dienos

Rytoj Laidos
M. Skučienę
Buvo žymi 18-tos Ap. Veikėja

scenos veikaluose ir choruose. 
Ji paliko vyrą, sūnų Joną, ir 
dukterį Stanislavą.

Laidotuvės prasidės iš S. 
Skučo koplyčios, 7Į8 West 18th 
Str., kur kūnas yra pašarvo
tas. Velionė bus palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse.

— B.

“STANDARD FEDERAL” NAUJO OFISO 
FORMALIS ATIDARYMAS

18 APYLINKĖ. — Rytoj ke
li šimtai 18-tos Apylinkės gy
ventojų atiduos paskutinę pa 
garbą Marijonai Skučienei, ku
ri pasimirė gruodžio 4 d., 6:30 
valandą ryto. Ji sirgo ilgoką 
laiką aukštu krauju spaudimu 
ir komplikacijomis.

Velionė buvo žmona 18-tos 
Apylinkės laid. direktoriaus 
Simono Skučo, 718 West 18th 
Street. Ji daug veikė įvairiose 
18-tos Apylinkės organizacijo
se, ypatingai Rožių ir Lelijų 
Kliube. Ji dažnai dalyvaudavo

Konsulas Grant-Suttie 
Chicagoj I

Lietuvos generalis konsulas 
Toronto, Kanadoj, pulk. Grant-! 
Suttie, lankėsi pas p. P. Dauž- 
vardį, Lietuvos konsulą Chica
goj, ir tarėsi įvairiais tarnybi
niais ir Lietuvos išeivijos rei
kalais. Pulk. Grant-Suttie at
stovauja Lietuvą. Kanadoj, gy
vai rūpinasi lietuvių reikalais 
ir jau yra lietuviams daug pa- 
gelbėjęs. L.

«.lį:į

»«

JUSTIN MACKIEWICH, President.

Šiandien Pradeda 
Pardavinėti 
Laisnius

laisniųValstijos automobiliu 
skyrius Chicagoj, 120 S. Ash
land avenue, šiandien pradės 
pardavinėti 1939 metų automo
bilių “laisnius”. Kainos tos pa
čios kaip pernai, nuo $6.50 iki 
$12.00, atsižvelgiant į automo
bilio didumą. Miesto laisniai 
pardavinėjami jau nuo pereito 
mėnesio.

PRAKALBOS
Ka-

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

PIRKIT DABAR!
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

... $6.00

... $6.00

.... $6 00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

Tel. ARDMORE 6975

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė.

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Carrie Ambrose, 
Išvažiavo Medžioti

Žinomo biznieriaus Ambroso 
žmona, 1843 S. Halsted St., iš
važiavo Į Michiganą medžioti.šeštadienį, gruodžio-December bar išrodo 
briedžių ir fazanų.

Ambrozai turi pasistatę 
sarnamj šiaurinėj dalyje 
chigane. Sako labai patogi 
ta mėdžioti, o vasaros laiku 
daug žuvies randasi toj apy
linkėj. žingeidu kaip medžiok
lė nusiseks ir ar moteris galės 
daugiau laimėti fnedžioklėje, 
negu kai kurie vyrai. /

Susiedas.

va-
Mi- 
vie-

Standard Federal Savings dieną pereis desėtkai tukstan- 
and Loan Association of Chi- čių žmonių, nes visiems bus 
cago, 4192 So. Archer AvenueJ žingeidi! pasižiūrėti, kaip da- 

šios didžiausios 
10 d. formaliai atidaro savo lietuvių finansinės įstaigos na- 
naują puikiausį namą. Prezi- mas ir-ofisas. Lietuviams yra 
dentas ir visi direktoriai kvie-'garbė, kad Standard Federal 
čia lietuvių visuomenę daly 
vauti šiame iškilmingame ati
daryme.

Formalis atidarymas prasi
dės iš pat ryto ir tęsis iki vė
lai vakaro. Manoma, kad laike 
iškilmingo atidarymo, per visą

Savings and Loan Association 
įsigijo tokius puikius rumus.

Linkime šiai įstaigai ir to
liau bujoti ir išaugti į dar di
desnę finansinę įstaigą.

—Biznio Žvalgas.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašojni 
pirkinių reikalais eiti j 
tas krautuvas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicagoj)

John Durkin, 21, su Dorothy
Ambrose, 17

Reikalauja
Perskirų

Joseph Gedman nuo Pearl
Gedman

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ŠĮ Vakarą Bus 
Paskaita

SUSIRINKIMAI
. ■ ___________ _______________ _________

Naujicnų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

iš-

Kriaučių Lokalo 269 A.C.W. of A. susirinkimas įvyks penktadie- ’
n į gruodžio 9 d. Amalgamated Centro Name, 323 S. Ash
land Blvd. 7:30 vai. vak. Taipgi bus Prelegentas. Nariai im-

f. kitę dalyvumą. —Valdyba
f-.D.l). 4 kuopas priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 8 d.

ketvirtadienį 8 v.v. West Side svetainėj, 2244 W. 23rd PI. šiandien
Malonėkite visi dalyvauti, nes turime daug dalykų aptar- matysit kokių stebėtinų barge-
Ii. Be to, bus ir musų kuopos valdybos rinkimas 1939 me- nil galėsit gauti. (Skelb.)

VBA.

Ramova Food Mart 
Naujose Rankose

BRIDGEPORT. — Plačiai 
garsinta buvusi Ramova Food
Mart, kuri randasi prie 3526 
S. Halsted St., dabar jau yra 
rankose naujų savininkų, kurie 
žymiai papildys buvusį biznį 
visais atžvilgiais/ ;” •*

Pirma negu viskas bus pri
rengta dėl formalaus atidary
mo įvyks prieš-atidarymo išpar
davimas visų tų prekių, kurias 
perėmė per bankroto teismą.

Tas išpardavimas prasidės ši 
penktadienį, gruodžio 9 d. Tė- 
mykit skelbimą, . kuris telpa 

ir pa-

šį vakarą Meno Instituto rū
muose Fullerton Hali, kai 6:30 
vai. įvyks įdomi iliustruota pa
skaita apie meną tema: “Ke
lione Viduržemio Juros Pakraš
čiais”. Paveikslais buk parody
tos įdomios vietos, įskaitant 
Algeriją, Tunisiją ir kiti Itali
jos ir Prancūzijos portai. Skai
tys p lė Helen Parker. Įžanga 
nemokama.

Kitą ketvirtadienį ir toj pa
čioj vieloj įvyks paskaita te
ma: “Bonnard ir Vuillard” 
(prancūzų dailininkai).

Naujienose”

»v 1

Brolių Motuzų
Filmos Chicagoj

Temoje Penkta Abelna 
ralystę. šita penkta Karalystė 
jau atėjo iš dangaus ir ji bus 
amžina. Ir ta Dievo Karalystei 
bus įsteigta čia ant žemės tuo- 
jaus po sunaikinimui esančių 
Šitų nedorų karalysčių. Dan.

SUSTOKIT davė 
savo vaikams blogo-sko- 

nio liuosuotojus!
Motina, tik pažvelk į savo vaiko vei
deli, kada duodi jam ką nors tokio 
netinkamo išvalyti jo vidurius! Vai
kams tos sargdinančios dozos nepa
tenka lygiai taip, kaip ir jums pa
tiems. Bet tam visai ir nėra reikalo!
Kada sekantį kartą jūsų vaikams bus 
reikalinga liuosuotojo, duokit jiems 
gardų Šokoladinį liuosuotoją — Ex- 
Lax. Jis jiems labai patiks! Ir Ex-Lax 
ju vidurius visiškai išlaisvins — be 
vidurių skaudėjimo ar jų sukrėtimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

Nemanykite, kad jus ką ži
note. šita tema yra be galo 
įdomi. Prašome visus ateiti 
pasiklausyti. Girdėsite tikrus 
faktus ir nurodymus visų pra-| 
našų. Kad tikrai gyvenime 
paskutiniose dienose senojo 
pasaulio.. Kalbės S. Beneckas. 
Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 11, 
Mildos Svetainėje, 3142 South 
Halsted St., Chicago, III. Pra
džia lygiai 3 vai. po pietų. 
Rengia ir kviečia Draugystė
Biblijos Tyrinėtojų. Įžanga vra naudlllROS. 

liuosa, nėra rinkliavos. -----------

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

PRIEŠ ■■ ATIDARYMO
IŠPARDAVIMAS

Po Nauja Vadovybe
RAMOVA FOOD MART, Ine.

Me sndrime pranešti, kad atpirkome visą atliekamą šlaką 
iš Ramova Food Mart per U. S. Dist. Court of Illinois. 
Pirm musų reguliario Grand Openingo mes atsidarysime 
Penktadienį, Gruodžio 9 pasiūlyti jums visas atliekamas 
prekes už negirdėtas kainas.

ŽIŪRĖK Į MUSŲ DALINĄ PREKIŲ LISTĄ

Tel. Victory 4985. 
STOGDENGYSTĖ IR. BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
>ilną apdraudę už darbus Leng- 
rųs išmokėjimai jei norite. 
3RIBGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

(RENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė
Willow Springs.

LIETUVOS NEPRI 
•KLAUSOMYBĖS

tams. Turėsime įvairių komisijų. A. Rainis, 4 kp. sekr. 
1-to Wardo Lietuvių Dęmokratų Organizacijos susirinkimas 

įvyks ketverge vakare, gruodžio-Dec. 8 d. 8 vii 
Auditorijoj 3133 S. Halsted St. Kviečiame v .sus narius ir [Biznyje 
jų draugus atsilankyti į šį svarbų susirinkimą. Bus renka- BRIDGEPORT. _  Alice Ya-
ma nauja valdyba 1939 metams, bus svarstoma svarbus or- nar ir Charles Venckus kiek 
ganizacijos dalykai tarp kurių ir metinis balius. Į laiko atgal turėjo taverną prie

Pranas Naujokas j Lietuvių Auditorijos. Paskuti- 
 1____________________________įnėms dienoms nupirko pusę ta- 

verno biznio, 3856 So. Union 
■ t»TA.LisHto iM« __ g Avė. Tokiu budu virš minėti

asmens turės biznį pusiau su 
p. John Švelniu. Patartina po
nios Yanar, pp. Venckaus ir 
Švelnio draugams ir pažįsta
miems prie progos atlankyti, 
kur turėsit progą smagiai lai- 

labiausiai priimtina kalėdinė dovana $ praleisti Alex.
sąrašas pačių populiariausių turimų F 
norimų gėrimų sąrašą statyti.

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

___  White Horse

DYKAI —
PRISTATYMAS iwexberg

ai. Lietuvių iNaujarn

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

Gruodžio 9 d. 7:30 vai. vak., 
šv. :P. Marijos Gimimo Parap,. 
salėje, 68th ir Washtenaw av.

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

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

Telefonas

lktūmO 4738
KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SARAŠAS

Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas, čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

Cr-am et Kentucky 
Old Quaker 
WUken Family 
Old Drum 
Calvert Special 
Schenley Red Label 
Go’den Wedding 
Black & VVhite

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

Radio Priimtuvai Ir 
Siųstuvai Cicero 
Policijai

Cigarų ir Cigaretų Specialai
Visi populiariškiausios rųšies cigaretai — 2 pakeliai už 

.25 centus ir degutukai dykai.

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Vynai — Likeriai Maisto Bargenai
2 metų senumo 90 Proof 

Old Chicago Bourbon .....
.............. -......... Kv. 990
Port, Sherry, Muscatel ....
.......................... 1 gal 990

WEXBER
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St.

policijos viršininkas 
L. Svoboda skelbia, 
metų pabaigą aš tuo - 
policijos skvadkariai 

dviejų pusių”

Cicero 
Theodore 
kad prieš 
ni Cicero
bus aprūpinti 
radio aparatais — priimtuvais 
ir siųstuvais.

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

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

Gruodžio 16 d. 7 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, 901 Lin
coln avė. (Waukegan, III.), t

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

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

Gruodžio 21 d. 7:30 vai. va
karo, šv. Jurgio Par. Salėj, 
32 Place ir Lituanica avė.

(Skelb.)

l/G gal, gero alaus .... 230

Daug kitokių bargenų, ku
rių negalima čia. sulistuoti. 
Rutinai ateikit ir pamatykit 
patys. Jus sutaupysit 
pinigų.

6 Silkes   ............ 230
10 s v. maiš. granui a ted cu
kraus  .............. 430
Obuolių sviestas, 18 unc. 
džar. ................... 2 už 9£
Macaroni — Spaghetti 1 
sv. bak................. 3 už 100
Borden’s Tip top Carmels 
........... ....... .......... 1 sv 100 
Tyra Vanilijos Extraktas 
2 unc. būt....... . 2 už 9*
Swift’s wool bath muilas 
...*...................  4 gab. už 90

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*12*50
UYDYMAS..................
LIGONINĖJE ....
RAUDONGYSLĖS 

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS 
greitai palengvinama

J NEUŽMIRŠKITE ■
; PENKTADIENĮ, GRUODŽIO 9 D. ■
■

ę Ramova Food Mart ę
! INC. :
■ 3526 So. Halsted Street "

$50-00
IŠIMAMA viena

c15-oo
»2-oo

VISAS LIGAS GYDOMA £1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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SVARBIOS MUSU BUSIMOJ U VEIKĖJU 
IR VADU SUKAKTUVES

“Bijūnėliui” Jau Dvidešimts Metų
• '-n rrm tfc

NORTH SIDE. — “Bijūnė
lio” draugijėlė jau pradeda 
dvidešimtus metus savb gyva
vimo.

Kiek aš dabartiniu laiku at
simenu, tai per Northsidiečių 
datbuotojų pastangas buvo įs
teigta ta draugijėlė arba cho
ras “Bijūnėlis”. Pirmutiniai 
steigėjai ir darbuotojai huvb 
K. Čepukas, K. Rugis; P. Bra
zis, J. Vilis, Kriaučiūnas^ Spe- 
tyla ir kiti.

Kurių vaikai jau išaugę į 
didelius vyrus bei merginas. 
Tas gražus darbas yra vėto
mas ir dabat tik, žinoma, kei- 
Čianties ir naujiems darbuoto
jams užimant Vietas.

Taip pat ir Bijūnėlio žiedai 
mainosi. Vieni nukrinta, po tų 
kiti auga ir taip metai bėga 
labai greit.

Nauja Pamokų Vieta.
Pradžioj ateinančių metų

lio’*. Tegul jie lavinasi dainų, 
visokių žaismių ir gražaus ap- 
šiėjiiho. Iš tb haudd btis dide
lė kaip valkMhis, taip ii le
vams.

Mokytoja p-lė O. ŠkevėfiUtė 
gabi ir nuoširdi dainų moky
toja dirba šu dideliu pdšišvėil- 
liinti, kad tUOš jamiUs “Bijū
nėlio” aUklėtiriiUs pfifehgti 
lietuviškam gyveriiihhi it pa
daryti juos gerais lietuvių dai
nos mėgėjais ir gerais lietu
viais. ....—A. V.

3

ra* a*

/

“Bijūnėlis” minės dvidešimt 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Bus kviečiami pirmutiniai Bi
jūnėlio auklėtiniai ir steigėjai, 
tai bus žingeidus ir gražus
prisiminimas.

Žinokite visi Bijūnėlio vai
kai ir tėvai, kad pamokų vieta 
dėl tūlų priežasčių yra pakeis
ta. Dabar pamokos ateinantį 
šeštadienį, gruodžio 10 dienų, 
įvyks p. Grigaičio svetainėje, 
3804 Arhiitage Avė., kaip ant
rų vai. popiet. Nepamirškite.

tėvai esate prašomi atvėsti 
savo vaikučius prie “Bijunė-

MADOS

kartoti; Nepariiirškit gruodžio 
11 d.; 4 vai. popiet Šokol sve
tainėje. 5jesivėiuokit, kas pir* 
mesrtiš; taš gMDš my
nę.

pasiimtyšito “ttetikotoj i”
~ VĖA;

“Rockfordas” At
vyksta Pamatyti 
Operą Perikolą

Dr. Bulatoff, St. Petrauskas 
ir palydovai

Sekmadienis jau netoli; visi 
kas gyvas ir mėgsta gerų mu
ziką ruošiasi dalyvauti svečiuo
se pas tiirutės Chorų; paihaty- 
ti komiškų Operą “Perikolų”.

Nepasilieka ir musų svečiai 
iš Rockfordo. Teko sužinoti, 
kad Rockfordiečiai atvykstą taip 
sakant, “Ėn Masse”. Vadinas, 
didelis būrys. Jų tarpe bus kar
tu ir Dh Bulatoff 
Retrausku ir visais 
ir palydovėmis.

Reikia pripažinti, 
fordiečiai visuomet
netik savb skaitlingu atsilan
kymu, bet jie ir moka svečiuo
tis.

Nekartų šiam fasejui teko 
parsinešti namo pilnų galva at
minimų, ir ilgai ėmė pakol jie 
išgaravo.

Aš iš anksto galiu užtikrin
ti, kad “Perikola” rockfofdie- 
čiatns patiks, taip kaip ir vi
siems, kurie ją yra pirmihUs 
matę. “Perikola”, reikia pasa
kyti, tai piima dpėrA; kuri tiek 
daug visiems užiihponavb; kad 
rengėjai bti’Vo priVefršti ją pa-

su p. St. 
palydovais

kad rock-
pasižymi

Chicagos City

Didelius Nuostolius
Chičdgtts ORfelrjt Df-aŠb Ailkti

Nfežitti-iiil tlittelitj padidgjhiio 
publikos lilhkiiiiosi Įifer pUšta- 
ruošitts tris mėtitsi if- iiws pėt- 
nai daug šėdytiių, išpatduota iš 
ankšto; Chleagdš opėtbš paja
mos staigiai SUifiažėjb ir pFd- 

deftedns. 
padidėji- 
padehgi- 
pddidejiįį

“Gatvės Dalnh | Vienbalsiai Už 
SLA Perkėlimą 
Pitteburghan

nitikas” .r?.
-. .U.

Atitariąs Kamihskriš

CLASSIFIED A D S.H
legaL notices 
Legaliai Skelbimai

dėjo atsirasti didelis 
Reikalingas 10 nuoš. 
ino phrdavlmo vietų 
mui dėfičiib; Bbt tUs 
mas nepasireiškė.

ChicagdS publika 
geriausių operų ir už 
mažesnę kainų, negu moka 
New Yorkas ir San Fraticiscd. 
Chicagos operų lanko svečiai iš 
15 valstijų, kurie atvykstu vien 
tik tikslu pamatyti operų; O- 
pera buvd Suorganizuota kaipo 
įstaiga ne dėl peliioj veikianti 
visuomenės naudai. Ji yra ope
ruojama sti biudžetu, kuris su
daro tik mažų dalelę tų nuosto
lių, kokius opera turėdavo prieš 
1931 m.

Opėra neturi subsidijų ir jo
kių pašalinių pajamų, išėiifuš 
iš žmonių, dėl kurių ji tapo 
Suorganizuota ir ktirieiiis ji tar
nauja. Operos vedėjai mano, 
kad Chicago nenori būti be o- 
peros, bet tų palieka publikos 
iiuospi'cndžiui.

Chicago City Opera Fdunda- 
lidh prliiha atikas nuo tų, ku
rie nori palaikyti operų. Prii
mamu Utikbs htio $i ir daugiau 
ir Uukbtojų vardai skelbiami-. 
Iki Šiol gautos aukos siekia nūd 
$1 iki $100. Reikia įvertinimo; 
kdO OpferU yi’a visuotnėriiiiiš reL 
kates, kuriuo Cliicago gali du 
džiiiotiš, delbi ko pasidarytų 
platus i'ūhiiiiiaš didėlio škai- 
čiaus žmdnių, kud ir mažomis 
sumomis. TUda opera tikrai bu
tų paiuikdma publikos. Jei dar 
butų hfeikUlihgesiiė didesnė fi- 
hdhšinė pUgeibu, tai nebūtų 
sunkti jų Sukelti, jei tik bus rei
kiamas skaičius kooperuojan
čių joS palaikymui žmonių 
skaičius. . (B.)

luti kuo

Gabus ii visų ėhiedgfečių 
mylimas tenoras Antanas Ka
minskas, šį sekmadienį Vėl pa
sirodys scenoj. Jisai dainuos 
“Gatvės Dainininko” Pikillo ro
lę komiškoj operoj “Perikola”, 
kurių stato “birutės” Choras. 
Vaidinimas įvyks Sokolų salėj, 
netoli 23fd ir Kedzie Avėnue. 
Vaidiriihiaš bus rūpestingas ir 
gabiai priruoštas, o pats vei
kalas yra labai margas ir įdo
mite, tad Visi kas atsilankys, 
praleis tikrai smagų vakarų. 
Įžanga tiktai 75c. Pradžia 4:Š0 
vai. po pietų.

kUOpa 129 įstoja Apškritin
SLA 129 kuopa, gyvuojanti 

pdsfeldililigai IB-toj Apylinkėj, 
viėiibaismi 
tėlitfd pėrkėliilių Pittsbtirghan.

itiidpdš dariai teikė susiriii- 
kiiiią pereitos šaVaitėš pabaigoj 
ii* po ilgų diskusijų priėjo prie 
išvados, kad ėėiilrUl geriausia 
vieta — Uittšbuighe.

fcitopa šiartiė šttšilmkime 
taipgi išširiilkd valdybų 1939 
ttibtams, riuUnė įstoti į SLA 6- 
lų apskritį, idipgi pfrisidėti prie 
Ariierikbs Liėtovių Kbngreso 
Chicagos Skyriaus.

Naujos valdylios nariai visi 
tie patys, kaip ir pereitų metų 
Valdyboj. Kor.

irisfeakė Už SLA

Broliai 
Motuzai 
Praneša-

r

No. 4974—Elegantiška išėjimui 
suknelė augusiom moterim. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti thifefą if aii^- 
kiai parašyti baVo Vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-* 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sii Užsaky
mu. Laiškus reikia .adresuoti: 
Naujienos Patterh DepU 1739 
So. Ilalsted SU Chicago, I1L

CECILIA BRAŽInSKIENĖ, 
po tėvais Geshaitė.

PėrSiškytė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 4 ęl-, 5:45 valandą 
vakate, 1938 m., sulaukus
pusės airiž.j gimus Tauragės 
apskr., žygaičių parap., But
kų kaime. •

Amerikoj išgyVferio 26 rii:
Paliko didėliame nuRudime 

vytą Feliksą, dukterį Cecilią, 
2 sūnūs: Feliksą ir Alfonsą; 
vieną brolį Nikodemą Česną 
Brolienę Marijoną; 3 pussere- 
fes: Ceciliją Maliriauškienę^lu- 
liją Rastenienę, Oną Čepulienę, 
vieną pusbrolį Joną Gudijohą, 
2 švogerius: Ahtaną ir Step6- 
ną Brazinskiuš, jų šeimas ir 
daug kitų girhjmų ir draugų. 
Lietuvoj paliko 2 broliUs: 
Aleksandrą ir Leoną ir jų šei
mynas.

Kūnas pašarvotas 4612 S. 
PaulįnS St. Tfel. Yai-aš 6291.

Laidotuvės įvyks Pfenktad., 
Gruodžio 9 d., 9:00 vai. ryto 
iš namų į Šv. kryžiaus par. 
bažnyčią, ktiripje atsibus ge
dulingos pamaldos už velidnės 
sieną, o iš ton bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Cecilijos Brazins- 
kienės giminės, draugai irpa- 
žįštarrii ėsar huoširdziai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir stiieikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisvėikiriimą.

NuliuRę liekame.
Vyras, Dtikto, SU

Laid. Dį

Štihiis, Brolis 
kitos Giminės.

Lald. Dįr. ..J., F. .Eudeikis, 
telefonas YARDS 1741.

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

111 n rt M Myhnile«n»11 K K fl Vestuvėms, Ban-£p^:
GĖLININKAS ““
£180 Archer AVfehtte

atsiųsti man pavyzdį No i -h .a u

Mtetoi  per fctttftift

(Vardas ir pavardi) ■

(Adresas)

(Miestu ir TtlstiM

Suėmė Keturias 
Jaunų Piktadarių 
Gaujas ,

Po ilgo tyrinėjiino ir ieško
jimo policija Vakar ir užvakar 
suėmė 4-ias jaunų- piktadarių 
gaujas, kurių nariai papildė 
apie 150 apiplėšimų-. Viso po- 4 » - ♦ ■
licija areštavo tryliką jaunuo
lių. Vyriausias — 22 metų am
žiaus, jauniausias — 16.

• Jačqiieš Offeiibach’s “Pfe- 
rikola” will be presented for 
fhe second tiine in history to 
a Lithuahian audience when 
Ėitutės chorus goes into action 
at the Sokol ! Hali next Sun- 
day. r

The first ptesentation, made 
lašt spring by Birute in the 
šame hall, wą& a sellout, and 
so impressivė ‘ that those who 
were present eilher reųuested 
another šhd^ihg, or . asked 
their friends to add their words 
of praise to what they con- 
sidered the best presentation 
of an operetta before a Lith- 
uanian audi^nęę: in Chicago.

£ » a
® The cast for the return 

engagement is the šame that 
hiade the original presentation 
lašt season, with the exception 
of Heleh Vespfehdėr who, be- 
baiise of illhess, had to relin- 
ąuish her role. Anthony Ka- 
niiriškas, Eva Širvas, Jolin Ba
landa, Casimir Pazetskis; Whit- 
ney Tarutis and Bruno Brooks 
constitute the better known 
artists who are to enact chief

• • *

roles in the opus. John Byans- 
kas is the musical director and 

inGenevieve Giedraitis is 
charge of stage direction.

© tiirutė members

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

Charles Theodore Antušas, Jr.
r tu >11 ii Ii II I II II ■■■■I. I ii I —

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAlĖšKAU DARBO, bučernėj, 
tavernoj ūž bartenderį arba lunch- 
tobm. Ešu pilnai patyręs. 1843 So. 
Halštod St., Canal 6558. Klauskite 
John Miknis.

fifcLP vVantEd—IeMAlk 
Mbimiiį Reikia. .

■a&»

MERGINA 20 iki 30 bendram na
mų darbui, būti, patyrusi, gera al
ga. 1915 So. Harding Avė. Kleban, 
Rockvvell 2129.

RĖIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui be skalbimo—būti.

Larman Delicatessen, 
7458 West 14th St-

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į restoraną. 3856 So. Union Avė.

JAUNA MERGINA bendram na
mų darbui be virimo ir skalbimo— 
būti. Mrs. Charles Ginsberg, 1826 
So. Central Park Avė. Rockwell 
0898-

FARMS FOR SALE
- SMjį- PardavimiIi______

80 AKRŲ UKIS 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-FIKTURE F D R SALK 
Rakandai Ir JUisai Pardavimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

4S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

PARDAVIMUI visi baro fikče- 
riai, steam table, gasinis pečius, pi
nigų registeris, 21 kėdė, 8 stalai, 
ledaunė. Mike Visihi, 4360 Went- 
worth Avė-, 3-čias aukštas.

AUTOS—TRUCKS FOR SALK 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

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

Carl Wainora—Phone Victory 1717

were 
ralher stunned by the incon- 
sistency of the Lithuanian 
Uhivėrsity Club lašt Sunday... 
Afler asking the support of 
Birutės chorus, 
gladly given,
Starifcy Dligol, chose 
noiince an affair of 
organizalion for this 
entirėly ignoring the 
of oūr Chorus... 
communistic”
elito are ekpected to raiše a 
coihmotion over this apparent 
“faiix pas’ at the organization’s 
ribxt meėtihg.

Birutietis.

which was 
prexy, 

to an- 
another 
Sunday, 
offerįhg

Many “non- 
membėrs of the

LffltElKIS&Sd
KbStFMt

ALfeksAkbliAs j. ftiMkUŠ
, Persiskyrė suf Šiuo pasauliu 

Grlibdži'o 3 d.; 6:00 vdl. Vaka
rė, 1938 m., sulaukęs 27 m; 
amž-, gimęs Chicago, Iii.

Pabkp dideliame nubudime 
tėvuš Kažimiėrą, nidtirią Bar- 
bbrą, brolį Edfridhdib 'dėdę 
Joną Kiaunę, jo žmoną Stašę, 
dėdę Frančiškų kiaunę, jo 
žhibną Kdfūs& biocę Karoli
ną Skutienę ir jds vyrą Juo
zapą. jų šeimas ir daug kitų

kūnas ĮašarVoiaš 3363 So. 
LoWe AVė. LaiddtuVės įvyks 
Gruodžio 8 d., 1:00 vai. pb 
pietų. Iš. namų bus nulydėtas 
į Liet- TŪUtiŠKdš kapines.

Visi a. a. Alekšdndfb J. 
RlmkaUš glmirifeš, dtdllgai it 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kvifeči^m i 'ddiyVdtiti laidotu? 
vėse ir suteikti j ari! paskutiriį 
patarnavimą ir atsisveikihhną

Nubudę liekame,
TBVdf> Btbllš Ir kitdš gimihėš.

Lėid- blr. J, F. Eudfeikiš, 
Tel. YARDS 1741.

& fc. P. Mdltenseri, 86 m. 
iš Woo‘d$tock, III., susirgo ko
kliušu. Jis mano Užsikrėtęs li
ga riuo Savo Mažos anūkės.

Jife Paskutinį Kartų Chicagoj
Chicagos it' aplinkinių kolo

nijų lietuviams, kurie įdomau
tis pamatyti ar suorgdnizUbti 
i'odyinų intltų pdlVčžtų iš Lie
tuvos gyveninio judamų paveik
slų, pranešame, kad dėl tain 
tikrų aplinkybių šie paveikslai 
būt musų rodbilii paskutini 
kaltą. Paskutinį kartų mes Clii- 
eagoj, nes daugiau nebevažhle- 
si sii paveikslais po lietuvių ko-

PATYRUSĮ MERGINA pilnai pri
žiūrėti kūdikį, mažą apartinentą, 
suaugusieji dirba. . Išeiti. Nėra sek- 
maaiėnių. $7.00. Rogers Park 4045.

PARTNERS WANTED 
Reikia

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

Dėl smulkmenų atsišaukii:
CORYDON & OHLRICH 

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

r ,iu; r . .r , i u. v r .......... .

Išbuvę Lietuvoje ištisus me
tus, atsivežėm iš viso net pen
kiom valandom rodyti vien 
spalvotų filmų, kurias padali- 
iioili į dvi ddlis. Pirmųjų dalį 
po Chiėago ir apylinkes irody- 
sihi šio gruodžio mėnesį. Antrų
jų , dalį sadsio mėnesį. Ilgiau 
sausio menesio pabaigos niės 
jokiu bildu negalėsim čionais 
užtrukti, lies bsame pasižadėję 
iipsilUiikyti ir rydtiese valstijo
se.

Todėl prašome nepraleisti ne- 
paniatę niiisų filmų, nepamatę 
dabartinės Lietuvos gyvenimo 
tuksiančius' vaizdelių. Praeis il
gesnis laikas iki kas nors ki
tas galės atvažiuoti į Chicagų 
ir palodyti filmų hpic Lietuvą.

Pamalę nesigailėsite. Pa
klauskite tų, kutie jau mate.

Broliai Motuzai,
6839 S. MapleWood Avė.

FOR RENT—IN GENERAL
_________ Rendai—Bendrai_________

WEST. SIDE MODERNAS 6 
kambarių su vana tiktai $12.00 mė
nesy. šaukti Real Estate Office, 
1100 W. Harrison St-

BUSINESS CHANCES 
______ PardavimuiBizniai______

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

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

6302 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
priežastį patirsite ant vietos — Ge
ras biznis- BlLL’S TAVERN, 6068 
So. State St-

RĘAL ESTATR 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.

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—tnes 
galime patarnauti gerai — it su
taupyti jums šitmtus dolerių.

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

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
męs imšime jūsų seną karą kaip 
įmokėjfmą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, nfe- 
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. Nortli Avė.
prie California.

La Šalies — Packards — 
— Grahams — Willys —

Stropiai Ruošiasi 
Pirmų Sukaktuvių 
Bankietui

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

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

RoselUndiečiai Minės Laisva
manių Judėjimo Atgijimų
ROSELAND. ~ Eina stro

pus prisirengimas prie paminė
jimo viėhų metų sukaktuvių 
tilto Amerikos Lietuvių Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos konferencijos, kuri įvyko 
Roselande 4—5 gruodžio 1937 
m. po antrašu 10413 S. Michi
gan avė;

Ten buvo sukviestas A. L. L. 
E. K. D. suvažiavimas ir suva
žiavo delegatai iŠ Chicagos, 
Detroito ir Clevelando. Toj 
konferencijoj buvo priimta ir 
patvirtinta įstatai; išrinkta cen
tro valdyba ir bhvo svarstomi 
kiti svarbus LaisVartlanių cėn- 
tbo reikalai.

Taigi, gerbiamieji; paminėji- 
imli šių sukaktuvių, A.L.L. 
E.K.A. 1 kuopa rengia didelį 
banketų su ptdgramu ir šo
kikis, kufris įvyks sekmadienį, 
gHiodžio 11 d., 1938 m., 6 vai. 
vak;; Lietuvių Darbininkų sve
tainėj, 10418 So. Michigan Avė. 
Bilietai visai pigus; tik 50c. 
Gatisit skanių vakarienę it ge
rą programą, o šokiams tik 15c. 
Musų gerbiamos barės, ponios 
Dambrb ir G. Ručinskienė pa^ 
gamins labai skanią vakarfeną.

12 APARTMENTŲ 6—4—6—5, 
rendos $4700 metams. Kaina $16,- 
500—$3500 įmokėti. 2—6 kambarių 
apartmęntdi. Garu šildomi, tiktai 
$4000—$500 įmokėti. Veik greitai- 
Kreiptis 4006 DiVlsion. Spaulding 
7f1rŠT ŠTATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

MUSICAL kNstR’NTS FOR SALE 
.,Ihš tru men tai_____
ibob švenčių bArgenų Muzi

kos INSTRUMENTUOSE 
SaxapHones ....... $10.00 iki $100.00
Trumpets ............... $15.00
Clarinets .................. $5.50
Drums ir Drum

Prietaisai ............. $18.00
Jūsų seną instrumentą 
mainus. Drum Heads 
belaukiant. 

GOLDSTEIN MtlŠIC 
914 Maxwell St. 
1 ............Uf.'.Vit ii *

iki 
iki

$65.00
$35.00

$65.00i iki
imsime Į 

perdedame

STORE 
Canal 6114

.............................................. .......
HATCHMaKER—JEU’ELER 

Laikrodininkas ir AUksakalis.

BIZNIERIŲ AT YDAI!
Geras tavernas, biznis su muro 

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

Marųuette Parke. TUri 
savaitę arba

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
I II' iii .......  - I ..................  .N*

TAVERN Parduodu—Biznis iš
dirbtas per 6 metus. Nauji barai— 
renda pigi, štymu apšildymas- Prie
žastį patirsite ant vietos. 6425 So. 
Ashland.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

BONDHOLDERIAI AUKOJA mo
derną 3-flatį, tiktai $10,000. 7316 S. 
Rockwell St-, 8 metų senumo, 6—6 
ir 6 kambariai, 3 karų garažas. Ga- 
ru Šildoma—plieno konstrukcija. 
Pusapvalios ugnaviečių angos. Nau
ja General Electric refngeracija, 
Stalo viršais pečiai. Del susitarimo 
šaukti. Stewart 2500 Dooley, 819 E. 
79th Siret.

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

6 ROOM MODERN bungalovV, 2 
karų garažas, arti 108lh ir Wabash. 
Kairia $5000. $1006 čash. Likusius 
ilgais terminais 5% morgičium, 
$38.00 per mėnefeį. S. A. Van Dūk, 
5443 So- Halsted St., Yards 3360.
=====ž===š=s=============
Abs yla kelis sykius gahiinę to
kią vakarienę ir nesuvylė pu
blikos. Tą gerai žino tie, kurie 
dalyvavo tose vakarienėse.

Komisija širdingai užkviečia 
publiką dalyvauti kuo skaitlin
giausiai ir paremti Laisvama
nių judėjimą.

Senas Laisvairianis.

Ar Ieškot
• PIRKTI» parduoti

pagarsinkit
ŠAVO bAhGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
Viši SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJ AUS
CANAL 8500

Mušą apgarsinimą kainos prl- 
eihamos. Už pakarto j i m a s 
duodame gerą nuolaidą.

■



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pasveikinimai ir dovanos
——t HUI II t ■ ,| ................... ... ......... II ..„....■įKlIlI

NAUJA LIETUVIU PAŽIBA
Ketvirtad., gruod. 8, 1938

Nuo vieno gero “naujieniečio,” kuris skaito 
“Naujienas” nuo jų gimimo dienos, atėjo malo
nus laiškas, adresuotas Redaktoriui P. Grigai
čiui su pašto perlaida $50.00 vertės. Laiško auto
rius prašo neskelbti io vardo, bet žada atvykti į 
“NAUJIENŲ” JUBILIEJINĮ KONCERTĄ, kovo 
12 d., ir tenai atidengti “paslaptį.” Jisai rašo:

$50.00 “Naujienų” namo fondui

“Naujienoms

“čionai prisiunčiu M. O. nietis” aiškina, kodėl jisai nu- 
(Money Order) ant 50 dole- tarė pasveikinti “Naujienas” su 

auka.

REMS “NAUJIENŲ” 25 METU JUBILIEJŲ 
KIEK TIK IŠGALĖS

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo Darbuotė

rių, kurį malonėsit perduoti 
‘Naujienų’ namo fondui.”
Ir toliau tas draugas rašo 

taip:
“Jeigu aukočiau mažai, tai 

biskį panašus į skoč- 
nes per tuos 25 nu
turėjau daugiau sma- 
negu kad galėčiau da-

Kodėl jisai aukoja
Jisai savo laiške sako;

bučiau 
maną, 
tus aš 
gumo,
bar nupirkti.”
Taip rašo ne koks nors tur

tuolis. bet paprastas darbinin
kas. “Naujienos” džiaugiasi ir 
didžiuojasi, turėdamos šitokių 
nuoširdžių draugų, ir šiuomi 
Redaktorius taria laiško auto
riui gilios padėkos žodį už jo 
sveikinimą ir už jo gausią do
vaną.

Bet ne vienam bus įdomu iš-

“Mano filosofija tokia. Jei
gu bučiau katalikas — pa- 
rapijonas, tai kasmet man 
kaštuotų apie 12 dol., na, ir 
visos kitos aukos — gal, kiti 
12. O jeigu bučiau komunis
tas, tai tenai irgi nuolatos vi
sokios aukos. Bet ‘Naujienas’ 
skaitau jau 25 metus ir dar 
nė sykį neaukojau, nes jos ir 
neprašė. Tai šia 25 metų Ju
biliejaus proga nuoširdžiai 
sveikinu dienraštį ‘Naujienas’ 
ir jų redaktorių, drg. Grigai
tį.”

Bus malonu paspausti jam ran- 
___ ką kovo 12 dienos Jubiliejaus 
naujie-1 koncerte.

Didelis Gaisras
Mokykloj

Saugumo
Pastabos

Kitam Gaisre Sudegė Vyras, 
Apdegė Moteriškė

Vakar anksti rytą gaisras 
beveik sunaikino Colman pra
dinę mokyklą, prie 4655 South 
Dearborn gatvės. Liepsnos su
naikino daugybę kambarių ir 
triobėsio sienas su stogu. Gais
rą gesinant vienas ugniagesys 
buvo sužeistas. Nuostoliai sie
kia apie $100,000.

Kitame gaisre, kuris sunai
kino dviejų butų medinį namą 
prie 1613 Huron gatvės, sude
gė 68 metų chicagietis, Robert 
Dohringer. Jo 54 metų žmona, 
Della Dohringer, buvo sunkiai 
sužeista. Sūnūs išsigelbėjo, iš
šokdamas iš namo per langą.

• Alkanas žmogus gali jus už
mušti šiandien tarp 5 ir 7 v. v., 
nes tuo laiku daugiausia auto
mobilių nelaimių būna. Namo 
važiuojantys automobilistai tu
rėtų atsiminti, kad geriau yra 
keliomis minutėmis pavėluoti 
vakarienės, negu keliais metais

įrodinėti, kad 
yra greičiau-

Lietuviškos

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čeki kartu su užsakymu.

Kalėdų
pasveikinimo

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

» » »
• Dabar yra žiemos sezonas. 
Naktys ir trafiko mirtys pasi
darys proporcionaliai ilgesnės 
ir skaitlingesnės.

•' Jums nereikia 
jūsų automobilis
sias kelyje. Ligoninės yra pil
nos motoristų, kurie patyrė, 
kad daktarai yra užinteresuoti 
tik savo profesionaliu darbu, o 
ne greitumo pasižymėjimais.

» » »
• Važiuokite visuomet atsar- /•
giai, pataria Illinois Automobi
le Club, nes nors jus esate at
sargus, bet gal būt kitas 
mobilistas nėra atsargus, 
dagumas ant kelio daug 
deda prie sumažinimo 
mių.

17 Dienų 
Iki Kalėdų

N

auto- 
Mah- 
prisi- 
nelai-

Tik 17 dienų beliko iki Kalė
dų.

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

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

1 nomis.
Ruoškitės Kalėdoms, siųskite 

tuojau dovanas Lietuvon ir pir
kite Kalėdines dovanas lietuviš
kose krautuvėse.

Garsinkitės “N-nose”

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos valdyba: (iš kairės į dešinę apačioje): 
Dr. J. J. Kowarskas, vice-pirm 
pirm.; iš kairės į dešinę 
raštininkas.

Nežiūrint į tai, 
statymų mes kaip 
nos tautos nariai _____ v

. . . . ... tina ir gerbia, kad sumanė su-me, bet gyvenime būna tokių „. . . . , . . . .’ . ruošti specialų jam bankietą ir
valandų, kada mes paliekame vįSų narių vardu garbės
nuošalyj visus tarpusavius ne-'pažymėjimą, šitoj srityj ban- 
susipratimus ir pasistengiame kieto komisijos pirmininkas Dr. 
bent svarbesniam klausimui iš
kilus sutartinai veikti bei su
skilusias jėgas suvienyti. Deja, 
tokių atsitikimų nedaug tepasi
taiko. Musų gyvenimas nieka
dos nestovi ant vietos, bet nuo
latos kunkuliuoja ir laiks nuo 
laiko, nustebina mus kokiomis 
nors naujenybėmis ar asmeni
mis, pasitarnaujančiais tik vie
nos saujelės žmonių naudai ar
ba visos visuomenes gerovei. 
Tikrai savo srityse atsižymėję 
asmens, neatsižvelgiant į jų pa-: 
saulėžiuras ir rases prigulėjimą! 
užsitarnauja visų sveikai pro
taujančių žmonių pagarbą. O 
jei dar tokie asmens atsirastų 
iš musų tautiečių tarpo, tad no
rim ar nenorim, bet mes in
stinktyviai pergyventume džiau
gsmingumo jausmą,' paliktume 
išdidus ir progai pasitaikius ne
susilaikytume kitataučiams ne- 
pasigyrę. Nereikia nacionaliz
mo ar šovinizmo šalininku bū
ti, kad taip pasielgus. Neper
žengiant tolerancijos ribas, 
kiekvienas iš musų savo sielos

Dr. George A. Wiltrakis ir Dr. Kazys Draugelis, 
Viršuje: Dr. J. Kelia, iždininkas ir Dr. Br. J. Zubrickas,

kokių misi-
atskiri vie-

prisilaikytu- lartI Draugi D ant liek iver"

žiumi palyginamai jaunutis. Ne 
veltui Amerikos Lietuvių Dak-

P. Zalatorius yra daug pasidar
bavęs ir rūpinęsis iškilmingos 
puotos pasisekimu. Su juo kar
tu dirbo ir. daktarų draugijos 
valdyba, kuri šiais metais daug 
pasidarbavo ir parodė tikrą su
gyvenimo pavyzdį.

Nors Dr. G. W:ltrakis užima 
gana daug alsakomingų vietų 
ir yra įsigijęs keletą garbės 
laipsnių, tačiau jis jokių puiky
bės ženklų neparodo, bet visuo 

iinet paneka kuklus, maloniai 
jšypsojantis ir simpatingas as
muo. Trumpas ar ilgas su juo 
pasikalbėjimas sukelia tikrą 
malonumą ir džiaugsmą. Jis at
viras ir nuoširdus savo išsireiš- 
kiniuose, taip kati kiekvienas 
draugas ir net pažįstamas jau
čia savotišką Pjrįe jo pritrau
kimą. Besikalbant su Dr. G. 
Wiltrakiu vienas dalykas yra 
itin charakteringas ir krinta 
kiekvienam į akis, būtent, kad 
jo kalbos nepasižymi gausiais 
ir nuolatos tais pačiais pasi
kartojančiais žodžiais, bet jos 
yra trumpos savi! turiniu, griež-

jo, girdi, negalėjęs įsivaizduoti, 
kad dėl jo butų surengtas tok
sai puikus pagerbimo bankie- 
las. Toliau jis kukliai išsireiškė, 
kad nedaug dar tenuveikęs, bet 
pasižadėjo ateityje dar daugiau 
pasidarbuoti ir visuomet kaip 
ligi šioliai pasididžiuoti savo 
lietuviška kilme ir pasilikti iš
likimu Amerikos Lietuviu Dak
aru Draugijos nariu. Aš ma

nau, kad šių metų gruodžio mė
nesio trečioji diena pasiliks Dr. 
G. VViltrakiui gilioj atmintyj, 
nes tai buvo tikrai jaukus, 
draugiškas ir įspūdingas poky
lis, kokio gal ir jis pats nesi
tikėjo iš Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos puses susi
laukti.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiš
kas Kliubas laikė savo prieš- 
metinį susirinkimą gruodžio 
2 d. Nariais buvo stebėtinai 
skaitlingas, nes buvo daug 
svarbių dalykų palikta tam 
priešmefiniui susirinkimui, kas 
narius, matyti, ir sutraukė.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, kad kliube viskas tvarkoje.
- Ligonių lankymo komisijos 
narys, K. Valaitis, paliudijo 
už ligonius, kurie buvo užsi- 
maldavę ir Kliubas pripažino 
jiems priklausančias pašalpas.

Komisija metinio Baliaus, 
kuris įvyks sausio 15 d., Lie
tuvių Auditorijoje, paaiškino, 
kad bus perstatytas veikalas 
“Sveikam Ligą Neįkalbėsi”. 
Nariai stengiasi tikietus įsigy
ti iš anksto, nes apsčiai jų 
ėmė.

Mes lietuviai gydytojai, iš tie- 
>ų, džiaugiamės turėdami tok] 
narį musų tarpe. Džiaugsmas ir 
garbė lietuvių tautai turint iš
eivijoj bent vieną atstovą, ku
ris be apsirikimo galima pasa
kyti yra didelė viltis ir ateičiai 
daug žadąs. Tikimės, kad jis

tųs ir didžiuotųs sužinant vie
ną kitą tautos narį įstojusį į 
atsižymėjusių žmonių eiles. 
Kad įrodžius tokio asmens pa
gerbimą ir išaukštinimą tam 
tikslui draugai, kliubai, organi
zacijos c te. praneša visuomenės 
žiniai per spaudą parašydami 
panegirikas arba suruošdami 
specialius parengimus. Ir štai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijai keletą mėnesių atga
lios teko išgirsti labai malonią 
žinią apie vieną jos narį Dr. G. 
Wiltrakį, kurs buvo priimtas į 
American College of Surgeons 
organizaciją ir gavo “Medical 
Records Honor Certificate”.

Dr. G. Wiltrakis yra trečias 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos narys kurs tapo gar
sios Amerikos chirurgų organi
zacijos nariu.
reikia pažymėti

Iš pi ūmesniųjų 
Dr. S. Biežį ir 
Iš tikrųjų mes 
kuo pasigėrėtilietuviai turime

ir pasididžiuoti. Nėra abejonės, 
kad turime gerus chirurgus, ku
riuos net svetimtaučiai yra pri
pažinę ir garbės pažymėjimais 
apdovanoję. Bet tuomi dar ne
sibaigia Dr. G. Wiltrakię dar
bai. Jis užima aukštą ir atsa- 
komingą vietą Elgin State li
goninėje, mokytojauja Loyolą 
Medical School, duoda paskai
tas * Chicago Post-Graduate 
School of Surgery, yra prezi
dentas Physicians . Association 
of the Department of Public 
Welfare of the State of Illinois, 
atsargos karininkas U.S.A Me
dical Corps ir, be to, aktingas 
narys Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos. Kaip matome, 
jis žmogus tikras dvasios dar
bininkas, visapusiškas, labai e- 
nergingas ir ambicingas, o am-

temos ir labai įtikinančio po
būdžio. Iš šalies besiklausant 
gaunamas įspūdis, kad jis vi
siškai nepretenduojąs į orato 
rius, bet mylįs mąstyti, dirbti 
ir leidžiąs atliktus darbus už 
save šnekėli.

Taip iš tikrųjų ir paaiškėjo 
suruoštam pokyly j gruodžio 
mėn. 3 dieną,, kuriame draugai 
kolegai ir svečiai labai gražias 
kalbas apie jį pasakė. To va
karo kalbėtojais buvo: Dr. P. 
Zalatorius, Dr. Graičiunas, Dr, 
S. Biežis, Dr. S. Jakulis, Dr. M. 
Strikol, Lietuvos Konsulas Chi
cagoje Daužvardis, Dr. L. Drau
gelis ir pagaliau pats garbės 
svetys Dr. G. Wiltrakis. Iš ko
legų itin gražią ir įspūdingą 
kalbą pasakė Dr. S. Biežis, kurs 
tarp kitko ragino jaunąją gy
dytojų gen (kartę nenuilstamai 
dirbti ir gilintis į savo profesi
ją, nes, girdi, diplomo įgijimas 
neturėtų reikšti studijų paliau
bas, bet priešingai paakstinti 
kiekvieną apleidusį mokyklos 
suolą tobulintis įr specializuotis 
savo mėgiamoj medicinos ša
koj. Konsulas Daužvardis nors 
iš profesijos i>ė medicinos dak
taras, o tik^ teisininkas ir diplo
matas, bet pritaikė atitinkamą 
kalbą, atseitr pabrėždamas lie
tuvybės svarbumą. Paskutiniu 
kalbėtoju pasirodė vakaro sve
tys Dr. G. AViltrakis, kuriam 
programai įpusėjus Dr. K. 
Drangelis Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos vardu įteikė 
garbės pažymėjfmą. Trumpa ir 
aiški buvo jo kalba; kurioj jis 
padėkojo visiems savo kole; 
goms ir ypatingai Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai už 
suruoštą jam bankietą. Pradžio-

.kleisti lietuvių tautos vardą po 
/iso pasaulio kampus ir kartu 
prisidės prie bendros žmonijos 
kultūros pakėlimo. Linkiu Dr. 
G. Wiltrakiui geriausio pasise
kimo užsibrėžtam darbe. Lai 
kiekvienas jo mokslinis užsi
mojimas atsiekia savo tikslą ir 
patarnauja visos žmonijos ge
rovei.

—Dr. Br. J. Zubrickas

Prieš Auditorijos Reorgani
zavimų.

Toliau sekė raportas Chica- 
gos Lietuvių Auditorijos rei
kalų, dėl kurių kliubas turėjo 
net ekstra susirinkimą, kad 
pareikšti savo nusistatymą — 
ar perorganizuoti ar “forklo- 
zuoti”. Kliubas pasisakė už 
“forklozavimą”.

Toliau sekė Tautiškų kapi
nių raportai, šios komisijos 
raportai visados yra puikus, 
nes išgirsti, kad puikiai kapi
nės auga ir kasmet didėja ir 
grožėja. Net kliubas turi savus 
lotus, kuriuose yra palaidoti 
keli kliubiečiai, tarp jų ir T. 
Martuzas.

Ar jaunų Lietuvių Am. Tau
tiškas Kliubas liks SLA. kuo
pa? Šis klausimas tai ir buvo 
svarbiausias. Komisija paaiš
kino, kad buvo net nuo pus
metinio susirinkimo gvildena
mas klausimas, kur kliubui

tą visą laiką buvo numatoma, 
kad likti SLA. kuopa yra ge
niausia ir, kad plačiau apibu
dinti tą klausimą, buvo pa
kviestas organizatorius Dr. A. 
Montvidas.

“Mussolini Nenori 
Kolonijų, Jis 
Pavydi Hitleriui”

Nariams plačiau susipažinus 
su tuo klausimu, pasirodo, kad 
bus atsiekta susitarimas—kaip 

tik bus galima gauti iš 
Centro aiškesni planai 

organizacijos priėmimą įapie 
SLA.

ir istorikas, 
skaityti pas-

dabartinius

Garsaus Italo Mokslininko 
Nuomone.

Vakar Chicagos universitete 
kalbėjo žymus italas moksli
ninkas, Dr. Gaetano Salvemi- 
ni, ekonomistas 
Jisai čia atvyko 
kaitų seriją.

Prisimindamas
Mussolinio “grąsinimus” Fran- 
cijai atiduoti Italijai visą eilę 
kolonijų, Dr. Salvemini parei
škė, kad Mussolini visai neno
ri tų kolonijų, jam svarbu at- 
steigti savo prestižą ir gauti 
reklamos. Jisai dabar kelia 
triukšmą ir draskosi, kadangi 
jo vardas labai nupuolęs ir jis' 
pavydi Hitleriui. Hitlerį Mus< 
solini visuomet skaitė savo 
mokiniu, o tas mokinys pasi
grobė Austriją, Čekoslovakiją, 
“mokytoją” Mussolinį nustum
damas užpeČkin.

Tas, anot Dr. Salvemini, ir 
dar kitas faktas, kad Hitleris 
turi nustelbęs jį spaudoj, Mus- 
solini’o labai ambiciją užgavo, 
ir jis dabar vėl nori prasimuš
ti į priekį. Diktatūros “scenoj 
jisai nori būti priešakyj ir 
lošti vedamąją rolę, o ne tu
pėti užpečkyje.”

O jeigu Francija nesutiks 
atiduoti kolonijų, (o nėra abe
jonės, 'kad Francija Mussoli- 
ni’o grąsinimų nepaisys), tai 
Italija jokiu budu nedrįs eiti 
kariauti. —R.

Rems “Naujienas.”
Toliau, atstovai dalyvavę 

posėdyje “Naujienų” 25 m. ju
biliejaus reikalu, raportavo 
Pasireiškė gyvas pritarimas 
padėti tą jubiliejų švęsti kiek 
tik Kliubas išgalės.

Užsiminus apie ateinantį 
Am. Lietuvių Kongreso posė' 
dį, liko nutarta dalyvauti ir 
buvo išrinkti atstovai: Are- 
Šiunas, Pauzolis, Kazcliunas ir 
Šulcas. Einant prie susirinki
mo pabaigos, atrodė, kad di
džiausias kliubo darbas bus 
valdybos rinkimas ąteinan- 
tiems, 1939 m. Bet pasirodė, 
kad jis visai buvo lengvas, nes, 
valdybai su nariais per metus 
kooperuojant, ir susirinkimus 
vedant sklandžiai, visi nu
sprendė, kad senoji valdyba 
yra tinkanti vesti -kliubo rei
kalus ir toliaus ir vienbalsiai 
ją paliko dar vieniems me
tams.

Valdyba 1939 Metams.
Valdybą sudaro: pirm.—J. 

Rūta; pirm. pag.—P. Pauzolis; 
Nut. rast. —S. Kunevičia; ka- 
sierius—J. Balčiūnas; Finansų 
rašt.—F. Kasparas; Kont. rašt. 
—W. Dulevičia; Kasos globė
jas—J. Arešunas; Ligonių lan
kytojas— K. Valaitis; Kores
pondentas—Paul J. Petraitis.

Su valdybos rinkimais susi
rinkimas buvo uždarytas. Lau
ksime metinio susirinkimo 
sausio pirmą penktadienį, Lie
tuvių Auditorijoj.

—Paul J. Petraitis, 
Kliubo korespondentas.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa
siųsti Lietuvon Kalėdinius ir 
Naujų Metų sveikinimus tele
gramomis.

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.

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

VARDAS

ADRESAS

.....

_ $8.00
__ $5 00

IŠPILDYK1T ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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

i




