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250,000 KARIŲ SUKONCENTRUOTI ITALŲ 
LIBIJOS IR PRANCŪZŲ TUNISIJOS 

PASIENIU
Italijos vyriausybė oficialiai pareikš rei

kalavimą francuzų teritorijos
ROMA, Italija, gr. 8. — Vir- 

ginio Gayda, dienraščio “Gior- 
nale d’Italia” redaktorius ir 
Mussolinio artimas draugas, 
penktadienį pranešė, kad arti
moj ateity vyriausybė oficialiai 
paskelbs remianti italų reika
lavimus koncesijų iš Francu- 
zijos. Gayda taipgi sako, kad 
Italijos troškimai susilauks pil
nos Vokietijos paramos.

TUNIS, gr. 8. — Francuzija 
penktadienį skubiai gabeno ka
riuomenę iš Algerijos į Tuni
są, kur įtempimas tarp fran
cuzų ir italų gyventojų auga. 
Tunisijoj francuzų priskaitoma

apie 100,000, o italų apie 90,- 
000.

Tunise francuzų kariuomenė 
ir policija saugojo Italijos kon
sulatą ir italų bizniavietes.

Pranešimai nuo Tunisijos — 
Libijos rubežiaus sako, kad ru- 
bežius uždarytas. Generolas 
Italo Balbo pertvarkė kariuo
menę italų kontroliuojamo j Li
bijoj, ypač sustiprino, garnizo
nus arčiausiose francuzų rube- 
žiui vietose.

Apskaičiuojama, kad šian
dien 250,000 francuzų ir italų 
karių yra sukoncentruota Libi- 
jos-Tunisijos pasieniu. DETROIT, TEXAS. — Namas, kuriame gimė vice-prczidentas John Nance 

Garner. šiomis dienomis-prie to namo susirinko apylinkės gyventojai su iškabo
mis, kad Garner butų statomas kandidatu į prezidentus.

KLAIPĖDOS GUBERNATORIUS KUBILIUS 
REZIGNAVO

Busimu gubernatorium numatomas 
klaipėdietis

KLAIPĖDA, gr. 8. — Klai-| pateko Lietuvos kontrolėn 1923 
' • ’ į metais.

Kubiliaus rezignacija skaito
ma kaipo pradžia pilno pakei
timo Lietuvos vyriausybės nu
sistatymo Klaipėdos krašto rei
kaluose. Laukiama, kad Klai
pėdos seimelio rinkimų pasė
koj ateinantį sekmadienį, Lie
tuva aiškiai pradėsianti ieško
ti Vokietijos palankumo.

pėdos gubernatorius Juozas 
Kubilius ir jo pavaduotojas re
zignavo penktadienį.

Kaipo koncesija naciams, ki
tas Klaipėdos gubernatorius 
busiąs klaipėdietis. Tai bus pir
mas Klaipėdos krašto gyvento
jas užimąs gubernatoriaus vie
tą nuo to laiko, kai kraštas

HITLERIS ŠAUKIA KONFERENCIJĄ 
FRANCUZIJAI ATSAKYMĄ PARUOŠTI

PRANCŪZAI SIŪLO KOMPROMISĄ
ITALAMS; ITALAI NEPRIIMA JO

ROMA, Italija, gruod. 8. — atsilygindamas Mussoliniui už 
Pranešama, kad Mussolini pa- ' paramą gautą iš italų čekoslo- 
reiškęs Francuzijos ambasada-,vakijos krizės metu.
riui Francois Pąjjcet: _ “Tarp I Francuzų ambasadorius Ro- 
Francuzijos ir Italijos stovi Is- moję, ryšium su italų reikalą- 
panija”. Italija sutiksianti de- vimu Francuzijos teritorijosV 
rėtis su Francuzija, jeigu Ši! pasiūlė’ 
tuojau pripažins generolui 
Franco kariaujančiojo teises.

Bet gauti Tunisiją, Mussoli
ni mano, italams yra svarbiau, 
negu „ pripažinti Ispanijos su
kilėliams 
sės.

Bomoje 
ris remia

kariaujančiųjų tei-

kalbama, kad Hitlc- 
italų reikalavimus,

kompromisinį planą, 
būtent suteikti Italijai propor- 
cionalią reprezentaciją Suez 
kanalo operavime, pavesti Ita
lijai geležinkelį nuo Djibouti 
iki Addis Ababa ir garantuo
ti, kad Francuzija visai pasi
trauks iš Ispanijos, šitie pa
siūlymai nepatenkina Mussoli
nio, jis reikalauja Tunisijos.

ŽINIOS ŽINUTES IŠ LIETUVOS ŽEMUTES
(Musų korespondento

Lietuvoje)
(Tęsinys; žiur. gr. 8 d.)

Penktadieni prasi
deda Pan-Ameri
kos konferencija

Italai koncentruoja 
mi Francuzijos pa

sieniu Ispanijoj
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

8. — Francuzijoj plito žinios 
penktadienį, kad Italijos ka
riuomenės jėgos koncentruoja- 

Ispanijoj arti 
Iš čia 

italams butų netoli pulti Fran
cuziją, jei kiltų susirėmimas su 
franeuzais. šitie pranešimai 
betgi oficialiai nepatvirtinti.

Francuzijoj taipgi plinta gir
dai, kad italų reikalavimus 
Francuzijos teritorijos remia 
Vokietija.

LIMA, Peru, gr. 8. — Penk
tadienį čia prasideda Pan-Ame- 
rikos konferencija. Jungt. Val
stijų delegacija, vadovaujama 
užsienio reikalų departamento mos sukilėlių 
sekretoriaus Cordell Hull, at- Francuzijos rubežiaus. 
vyko į Lima trečiadieni. Hull 
tuojau pradėjo preliminarius 
pasitarimus su kitų respublikų 
delegacijomis.

Lotynų Amerikos atstovai, 
atrodo, rimtai žiuri į prez. 
Boosevelto pasiūlymus glau
džiau sujungti visų Amerikos 
respublikų veiklą. Tačiau Hull 
Jungt. Valstijų sumanymų kon
ferencijai iš karto nesiūlo. Jis 
stengiasi patirti kitų delegaci
jų nuotaiką.

Argentinos delegacija, tarp 
ko kita, ruošia konferencijai 
pasiūlymą uždrausti svetimų 
šalių propagandą Amerikos res
publikose.

Nesenai;, prieš du mėnesiu, 
Lietuva drauge su visu pasau
liu, pergyveno baisias karo 
siaubo gązdinimo dienas. Tai 
buvo visiems; žinomos vokie
čiais Čekoslovakijos pagrobimo 
dienos. Jei Vokietija taip greit 
ir akiplėšiškai pagrobė Čeko
slovakiją, kurią niekas neuž
stojo, tai ką bekalbėti apie Lie
tuvą, o ypač — Klaipėdą ir 
1.1. Senieji žmonės Lietuvoje, 
kurie karo baisenybes dar ge
rai atsimena, labai buvo susi
rūpinę. O jaunieji, kurie po 
karui suspėjo užaugti, laukė 
karo, kad galės pasižymėti, 
praturtėti ir t.t. Bet karas ne
įvyko ir visokios gyventojų 
aistros niekais nuėjo. Dabar 
Lietuvoje nepaprastai ramu ir 
tylu.

■Lietuvoje — atsitikimą, apie 
kuri tik laikraščiai rašė, žiū
rėk —- visi .žino, visi pasako
ja. Tai reiškia, kad visa Lie
tuva skaito laikraščius ir vi
so pasaulio įvykius seka ne 
mažiau, kaip diplomatai ir da
ro savo išvadas, kurios kartais 
esti'gana keistos ir juokingos. 
Bet čia kaip Ras išmano, taip 
sako, kaip kas supranta — taip 
sprendžia. Kiekvienas skaitan
tis ir šiek tiek galvojantis — 
politikuoja...

(Bus daugiau)

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

O ROMA, Italija, gr. 8. — 
Dienraštis “H Popolo dTtalia7\, 
paties Mussolinio organas, ket
virtadienį patalpino, kaip nu
žiūrima, paties Mussolinio pa
rašytą straipsnį, kurs įspėja 
Francuziją prisiminti Etiopijos 
ir Čekoslovakijos likimą ir 
siminus atiduoti italams 
kalaujamą teritoriją.

pri- 
rei-

Ježov rezignavo iš 
komisaro vietos

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

PARYŽIUS, Francuzija, gr. nežinojusi italų užsimojimo 
8. — Vokietijos užsienio reika- reikalauti Francuzijos teritorL 
lų ministeris Joachim von Rib- jos. Jis dagi pareiškęs, kad 
bentrop apleido Paryžių fr iš-j Italijos reikalavimas neturi 
vyko į Berlyną. Adolfas Hit- Vokietijos paramos.

Bet Bonnet paklausė katego-

kai Francuzija nesutiks atiduo
ti italams Tunisiją, Korsika, 
Nicą ir Savoją. Ribbentrop ne
turėjo autoriteto atsakyti taip

leris šaukia Berlyne konferen
ciją, kurioj dalyvaus jis pats, riškai, ar Vokietija kariaus Ita- 
Ribbentrop, feldmaršalas Goe- lijos pusėje, jeigu karas kiltų, 
ring, propagandos ministeris 
Goebbels, Gestapo policijos vir
šininkas Himmler ir armijos 
.Viršininkas gen. Keitei.

Nacių vadai tarsis dėl atsa-1 svarbų klausimą. Jis sugrįžo į 
kymo į francuzų klausimą, ką Berlyną, ir, manoma, nacių va- 
darys Vokietija, jeigu Italijos dų konferencija, kurią šaukia 
reikalavimas Tuniso 
Francuzijos teritorijų 
Viduržemio konfliktą.

Šį klausimą pastatė 
zijos užsienio reikalų 
ris Bonnet po to, 
Ribbentrop pasirašė francuzų--Bonnet atvirai painformavę 
vokiečių taikos paktą. Iš kar- vienas kitą, koki jų atstovau
to, sakoma, Ribbentrop užtik-Ijamų šalių 
rinęs Bonnetą, kad Vokietija'yra.

ir kitų Hitleris, paruoš franeuzams at- 
iššauktų sakymą.

Ribbentropo misija Paryžiu- 
Francu-Je, spaudos pranešimais, buvu- 
ministe I si sėkminga. Jis ir Francuzi-

kai jis ir jįos užsienio reikalų ministeris 
atvirai

artimiausi tikslai• SAN PEDRO, Cal., gr. 8. 
— Pakraščių sargyba pranešė, 
kad arti San elemente nežino
mame laive kilo eksplozija 
laivas buvo sudraskytas.

Rusai suvaržo japo
nų teises žvejoti Ru

sijos vandenyse
MASKVA? Sovietų Rusija, 

gr. 8. — Sovietų Rusijos kon
cesijos japonų žvejams žuvau
ti Rusijos vandenyse išsibaigia 
gruodžio 31 d. Nors japonai 
piktai protestuoja, Rusija ne
atnaujina koncesijų. Ji reika
lauja, kad japonai pirma su
mokėtų skolą, kuri rusams pri
klauso gauti iš Manchukuo val
džios už Kinijos 
kelį.

Tačiau Rusija 
ginti koncesijas
dėl žuvavimo koncesijų tebeina. 
Bet iš 380 žvejojimo apskričių 
40 bus uždaryta japonams.

vui 
yra 
nių

ir

8.• TOKIO, Japonija, gr 
Japonų pasažieriniam lėktu- 

teko nusileisti juroj, kur 
daug ryklių. Dešimt žmo- 
žuvo.

Streikas sidabro 
kasykloj

Jauonai sulaikyti 
trijuose frontuose
CHUNGKING, Kinija, gr. 8. 

— Kinų pranešimais, japonai 
sulaikyti pagal Vakarų upę, 
Cantono srity. Kitoj vietoj, bū
tent Hunan-Hupeh fronte, ja
ponai vargiai pajėgia atsilaiky
ti prieš kinus. Honan provin
cijos pietų daly kinų partiza
nų veikla privertė japonus su
stiprinti savo garnizonus.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gr. 8. — Sustreikavo 6,- 
500 darbininkų dirbančių sida
bro kasykloj miestelio Pachuca 
apylinkėje, Hidalgo valstijoj, 
ši kasykla yra didžiausia pa
sauly sidabro kasykla. Ji pri
klauso Jungt. Valstijų korpora
cijai.

• WASHINGTON, D. C., gr. 
8. —. Prez. Roosevelt tarėsi su 
Louis Brownlow, Luther Gu- 
lick ir Charles E. Merriam, ku
rie yra jo patarėjai valdžios 
departamentams perorganizuo
ti. Reiškiama nuomonė, kad 
prez. Rooseveltas planuoja at
einančiam kongresui įteikti vėl 
valdžios departamentų peror
ganizavimo bilių.

Baigiasi 1938 metai. Lietu
vos laikraščiai iš kailio nerda
miesi reiškia kovą už būvį — 
kuodaugiausiai prenumeratorių 
prisižvejoti. čia ir pažadų, ir 
visokių dovanų nesigailima, 
kad tik daugiau skaitytojų pa
gauti. Kartais ta jų konkuren
cija į negražų akiplėšiškumą 
pereina ir skaitytojams taip 
įgrįsta, kad kaikurie skaityto
jau akis ir ausis užsikimšę 
sprunka nuo visų laikraščių.

Kas kita su organizuotais. 
Jų neklausiama, kokių laikraš
čių norite. Mokėkite nustatytą 
mokestį-prenumeratą ir gausit 
laikraštį; o visai nesvarbu, ar 
jis tau patinka ar ne — gali 
ir neskaityti; tik užmokėk...

Ar šiaip ar taip imant, vis
gi dabar Lietuvoje, nors daug 
visokių laikraščių ir dienraš
čių esama, visgi daug ir skai
toma. Nerasi kaimo, kur ke
liolika laikraščių nepareitų, ne
rasi grinčios, kur šiokio ar to
kio laikraščio nebūtų. Skaito 
senieji, skaito jaunieji, skaito

Rytų Geležin-

sutiko pail- 
kol derybos

Vokiečiai remia ita
lų reikalavimus

Sukilėliai ruošiasi 
naujam ofensyvui
HENDAYE, Francuzija, gr. 

8. — Pranešimai taip iš suki
lėlių, kaip ir iš lojalistų Ispa
nijos sako, kad gen. Franco 
ruošiasi pradėti artimoj atdTty 
naują ofensyvą. Lojalistų pra
nešimais Franco koncentruoja 
didelę kariuomenę Ebro upės 
fronte.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

• LONDONAS, Anglija, gr. 
8. — Gen. Franco ištraukė iš 
cirkuliacijos 25 centisimų nike
lius, paleistus cirkuliacijon Is
panijos sukilėlių teritorijoj. 
Priežastis — nikeliuose paste
bėta išgraviruoti smulkučiai 
plaktukai ir pjautuvai, kitaip 
sakant, Sovietų Rusijos ženk
las. Nikeliai buvo nukalti Vo
kietijoj.

Reiškia, sugadino Franco ni
kelius.

O

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
8.
euzija ir Vokietija pasirašė 
taikos paktą. O jau trečiadienį 
1,000 Vokietijos “darbo fron
to” turistų dalyvavo Neapoly 
kartu su fašistais demonstra
cijoj prieš franeuzus ryšium 
su italų reikalaVimu Francuzi
jos teritorijos.

Vokietijos spauda užgiria vo
kiečių turistų žygį ir reikalau 
ja, kad- franeuzai patenkintų 
italų aspiracijas. O dienraštis 
“Voelkischer Beobachter”, Adol
fo Hitlerio organas, atnaujino 

Jo likvidavimui nemažai moterys ir vaikai. Ir kokį nors ’ vokiečių reikalavimą kolonijų 
pasaulinį įvykį, ar vietinį

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gr. 8. — Ketvirtadienį praneš
ta, kad paskilbęs sovietų ko
misaras Nikolai Je^ov, kurio 
žinioj buvo Rusijos politinė po- 

(licija, pasitraukė iš vidaus rei
kalų komisaro vietos. Ježov pa-

* leistas pagal jo paties prašy- 
’ mą. Jo vieton paskirtas Lav- 

renti Beria. Ježov pasiliko tik 
• vandens transporto komisaru.

Laipsniški “pasitraukimai” 
pirma iš vienos vietos, paskui 
iš kitos Rusijoj ne naujiena. 
Ježovo pirmtakunas, Genrikas 
Jagoda, irgi pirma pasitraukė

Daugiausia apsiniaukę; tem-'iŠ policijos komisariato ir ga- 
peratura žymiai nepasikeis; vo pašto ir telegrafo viršininko 
šiaurės vakarų iki šiaurės vė- darbą, o vėliau buvo sušaudy- 
jai; saulė teka 7:06, leidžiasi tas. < 
4:19 valandą. 1 pasidarbavo ir Ježov

Prieš porą dienų Frau 
Vokietija

• CHUNGKING, Kinija, gr. 
8. — Kinų karo vadovybė ket
virtadienį paskelbė, kad ji pra
dėjo didelį ofensyvą Cantonui 
atsiimti. Kinų jėgos susideda 
iš 600,000 karių.

• WASHINGTON, D. C., gr.
8. — Jungt. Valstiją užsienio 
reikalų departamentas paskel
bė, kad pakviestas sugrįžti iš 
Kinijos ambasadorius . Nelson 

Wagner, 78 metų senio. Mote- T. Johnson ir padaryti prane- 
ris mirė tvirtindama, kad ji t Šimą apie padėtį Tolimuose Ry- 
nekalta.

• COLUMBUS, Ohio, gr. 8. 
— Naktį į ketvirtadienį nužu
dyta elektros kedėje Anna Ma- 
rie Hahn. Ji buvo nuteista mir
ti dėl nunuodijimo tūlo Jacob

iš Francuzijos

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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BEPARDAVINEDAMAS ROMANUS SUKŪ
RĖ PIKANTIŠKĄ ROMANU

(Tęsinys) -----------
“Metropolio” programos pa- 

įvairintojai prie teismo 
stalo

Prieš karų Lietuvoje gyveno 
vienas didikas, valdęs ap’.e de
šimt lukstančių dešimtinių že
mes. Karo metu didikas suvar
go, žemes reforma atėmė iš di
diko miškus ir didelius žemės 
plotus, tačiau buvusiam didikui 
dar liko, o, be to, už nusavina 
tą žemę ir miškus gavo atlygi
nimų, taigi, prieškarinis didi
kas ir dabar gyvena taip, kad 
turi kuo retkarčiais atvažiuoti 
į Kaunu ir čia vakarais nueiti 
j “Versalį” ar “Metropolį” va
karo praleisti.

Didikas eidamas L. ai. susi
tiko senų savo pažįstamų.

Didikui prisiminė prieškari
niai laikai, meilė, svajonės, 
žvaigždėtos naktys dvaro par
ke su urėdo dukterimi... Jis 
lyg panoro tų gražių praeitį at
gaivinti, ilgiau drauge pabūti 
su savo sena pažįstama.

Buvęs didikas su pažįstama 
I . ai. pavaikštinėjęs, susitarė 
vakare nueiti į “Metropolio” 
restoranų vakarų praleisti ir 
programos pasižiūrėti, nes ta
da gastro’iavo šokikai ir faki- 
rai.

restoranų, tai ji nuėjo drauge 
su palydovu.

Visk trys Sėdėjo prie apskri
to staliuko, užsisakė vakarienę, 
vienų kitų grafinų degtinės, pa
skui krupniko su juoda kava.

Seni pažįstami l-r bičiuliai ge
rokai įsigėrė, o ponios palydo
vas ant kojų nesilaikė.

Jau buvo pirma valanda 
nakties, baigėsi programa, tik 
jaunuomenė šoko tango, šie 
trys seni bičiuliai irgi rengėsi 
namo. Paprašė sųskaitos. Kel
neris atnešė viskų surašęs. Bu
vo per. 60 litų.

Didikas pamatęs tokių su
skaitą, truktelėjo pečiais, o pa
skui išėmė iš piniginės 5 Lt ir 
pametė ant stalo.

Didiko buvusi simpatija nu
stebo, o kai didikas jau rengė
si išeiti, ji, dantis sukandus, su
šuko: “Chamas, chamas”!

Didikas pasijuto didžiai įžei
stas. Vis dėlto tai buvusi dide
nybė.

Jis iškėlė sugniaužtas kumš
tis aukštyn ir paskui abiem 
kumštimis kartu rėžė į stalų 
taip, kad indai pašoko, stikli
nės apvirto, kelios alaus bon- 
kos virsdamos viena į kitų su
skambėjo.

“Atsiimk žodžius!” suriko di
dikas.

(ACME-NAUJIENŲ Koto I

LONDONAS. — Majoras 
gen. Kari Bodenschatz, deši
nioji nacių aviacijos minis
tro Goėringo ranka, kuris 
slapta atvyko į Angliju kaip 
tik tuo metu, kai premjeras 
Chamberiain rengėsi vykti 
į Paryžių.

Ar liuosuotojo pagirti- Kraustė Kišenes, Va-se veikia viena maža PirteIf>
mas palieka jumyse

Nemalonų Jausmą?
žiuojančių Autobusais.

■ Praėjussių žiemų buvo keli 
“ “ k va-

Nes žiuoja miesto autobusais, bu- 
davo apvagiami. Vogdavo iš 

Ex-Lax veikia “taip, kaip reikia.” kišenių pinigines su
Jis nėra nei per švelnus, ir nei per Vagis pinigines su pinigais iš-

Per stiprus liuosuotojo veikimas yra atsitikimai, kad žmonės, 
dar blogiau, negu per silpnas. 
po to jus jaučiatės silpnais ir nusi
baigusiais — visiškai suvargintais.

kuri visų Šančių gyventojų hi
gienos reikalavimų negali pa
tenkinti. Be to, ši pirtis darbi
ninkams, kurių Šančiai daugu
moje yra apgyventi, yra 
brangi. Už pasinaudojimų

pinigais, timi ima po 1 Lt.

per 
pir-

Ofiw TeL Tarta 1921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos į uo 1-3 nuo 6:30-8:34 

Nedėliomis pagal sutartį.
Res. 4919 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107
Ofiso TeL Vlrginia 9036 

Residence TeL BEVERLY 8244
nepXkIrtaan«i&lS f®.’Jfe traukdavo ne tik iš palto, bet MAŽA MOTORINIŲ MAŠINŲ. T)J> T DUNDULIS
veikia lygiai, lengvai,, be. sudėtinio ir kelnių kišenių. Vienųsyk iŠ 
jus ■ ’ ’ ‘ i. * .
viduriu skaudėjimo. i
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi-

vidurių, be pasibiaurejimo ar „rof • Jodelės vagis ištraukė 
. J I uet 270 Lt.

Pagaliau vagį pavyko su
darių liuosuotojasĮ Dabar jis yra gauti. Tai buvo recidivistas ki- 
Mpkshskai Pagerintas, Ištikrųjų da- v»ovs-
bar jis yra daug geresnis, negu kada aeilvagls9 Jau irisyK uz vagys 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO- tęs baustas ir neseniai iš kalė- 

V yra D^UG jihio išėjęs Moiziejus Rozen-ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. J
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI 
ATSISAKYKI? JĮ 
PAKEIčIANčlŲJ

Gaminama tik vienas tiaras Ex- 
ilaxt Įsidėmėkit teisingą ant dė- 
j žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
(gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei- 
kalaukit tikrojo Ex-I■

• bėrgas.
Nei tardomas, nei apygar

dos teisme teisiamasis Rozen
bergas kaltu neprisipažino.

Apyg. teismas Rozenbergų 
nubaudė ketveriais metais 
sunk, darbų kalėjimo.

ŠEDUIKIAI, Svėdasų vaisė. 
— šio kaimo ir plačios apylin
kės ūkininkai jau nuo senai vis 
kasmet kulia javus tik. motori
nėmis mašinomis, bet jų tėra' 
Visai maža. Nors kūlimo dar
bus pradėjo anksti, bet dėl 
daugumo ūkininkų paskuti-

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232niams reikia kulti jau šalant ir j Rezidencija PROSPECT 6232 

sningant, šituo reikalu reikėtų ™ «”ter klSin
. ... x PHYSICIAN AND SURGEONsusirūpinti stambesniems ūki-' . t

ninkams ir nupirkti daugiau 
motorinių mašinų: tuomet ga
lėtų visi laiku iškulti javus, o

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

Kadangi didiko pažįstamai 
nepatogu vienai buvo eiti į

Susipažinkit
su įdomiai ir suprantamai 

parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE 

Kaina 25 Centai.

“Chame, juodnugari t” pakar
tojo ponia pasityčiodama.

Didikas pradėjo ponių keikti 
rusiškiai.

Ponia, pasijutusi įžeista, di
dikui skėlė į ausį.

Didikas lyg to butų ir lau
kęs: jis tuojau paleido į darbų 
savo kumštis. Poniai smogė į 
vienų žandų, į antrų. į dantis, 
į kaklų, o paskui pradėjo net 
Apardyti.

Didiko simpatija susmuko 
prie stalelio, apsipylė kraujais. 
O jos palydovas sėdėjo abejin
gas, snausdamas, giedodamas 
“lįože Caria chrani!”

Sumišo restorano svečiai, su
bėgo kelneriai, bufeto tarnau
tojos.

COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCĄHONTAS Mine Run $7.50

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

Kitos išeities nebuvo — te
ko šauktis greitųjų pagalbų, ku
ri sumuštų moterį nugabeno į 
ligoninę.

Po to moteris kreipėsi į gy
dytojų, kuris konstatavo, kad 
dėl sumušimo moteriai veide 
atsiradusi rožė.

Antras gydytojas pripažino 
nervų sukrikimų.

Moteris buvusį savo adora
torių patraukė tieson.

Kauno apygardos teismas- di
dikų pripažino^ kaltu, bet ne
nubaudė, nes nukentėjusioji 
veiksmu užpuolė kaltinamąjį, 
smogdama jam į veidų. Be to, 
teismas motyvuose jrašė, kad 
bylai turi reikšmės kaltintojos 
ir fizinė išvaizda, t. y. ji stip
raus kūno sudėjimo moteris ir 
jos smūgis suduotas didikui 
galėjo būti gana smarkus.

Buvo paduota apeliacija apy
gardos teismui, kuris aną dieną 
šią bylą ir sprendė.

.y Skundėjos, palydpyąs buvo 
’ššauktas liudytoju.

—Kodėl tamsta savo žmonos 
negynei nuo kaltinamojo/? — 
klausiamas liudytojas.

—Aš buvau taip girtas, 
savo žmonos neatskyriau 
primuso.

—Nuo kokio primuso?
—Kuris buvo pastatytas 

stalo po kavos puodu.
Kaltinamasis nesigynė,

ponią sumušęs, bet jis buvęs 
’abai įžeistas smūgio, taigi, jis 
buvęs lik nugalėtoju.

Apyg. teisnias kaltinamąjį 
pripažino kaltu ir nubaudė sep
tyniomis paromis arešto; be to, 
nukentėjusiai atiteisė 100 Lt. 
rivil. ieškinio.

Išėjus iš teismo salės nuken- 
dar grūmoja kaltina-

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

pas

; Automobilis nukirto 
elektros stulpą

kad
nuo

ant

kad

Spalių 25ji. Rozenbergo by- mašinos savininkams butų ne- 
Rozen- biOgas uždarbis, 

kaltu
lą sprendė Rūmai, čia 
bergas jau prisipažino 
ir prašė pasigailėti.

Rūmai apyg. teismo 
dimą patvirtino, bet 
bergui bausmę sumažino ligi 

: trijų metų sunk, darbų kalėj i- 
Imo.

spren-
Rozen- ADVOKATAI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

(Miesto ofisas—127 N. Dearborn St
Šančių darbininkai pra-

yyĮvFiaci Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
SV pildės Telefonas YARDS 0818.

------------- Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
KAUNAS. — Šančių darbi -1 pagal sutartį.

ninkai kolektyviai ir pavieniai, tTELŠIAI. — Spalių 25 d. ninkai kolektyviai ir pavieniai, t/YC1T1T>TT T /^DT0TT
nakties metu Telšių Kurijos kaip tenka patirti, kreipiasi į į JOSEPH J. GRISU 
lengva mašina važiavo į gele
žinkelio stotį su keleiviais ir 
lenkė vežimą ir kažkokiu budu statyta didelė pirtis, kuri kai I 
užvažiavo ant elektros stulpo, 
kurį visiškai nukirto.

Darbo rūmus ir prašo daryti LIETUVIS ADVOKATAS 
žygių, kad Šančiuose butų pa-| les/so^ASliLAND8 AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723nos atžvilgiu butų prieinama ir 

darbininkams. Dabar šančiuo

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ;

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' t 1 • •

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue
jrvni Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x -o ___ • koplyčios visose
Chicagos dalyse

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v, 
Suba+oj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4649 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimą 

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

AKIU SPECIALISTAI

JŪSŲ KALĖDŲ

mimai
NAUJIENOSE

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

o GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

tebia zaslrieliu!”

tėjusioji 
majam:
- —“Ja

Kaltinamasis surado liudyto
jus, kurie girdėjo kaltintojos 
grąsinimus ir teismui patiekė 
skundų, kuris prijungtas prie 
bylos. [“L. Ž.”}

(GALAS)

Gelbėkit nuo purvo!

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

P. ŠALTIMIERAS.

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.

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MŲSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIMU SAVO 
ATSTOVĄ.
a Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

RADVILIŠKIS. — Vasarų 
radviliškiečiai kvėpavo dulkes, 
nes niekas nelaistė centrinių 
gatvių. Tačiau dabar iš centri
nės gatvės į mažesnes gatve
les be ilgų batų ir nemėgink 
eiti, nes tuojau pasinersi į pur
vų.

Miesto s-bė ne per daug mie
sto tvarkymu rūpinasi. Užmies
čio ūkininkai akmenis atiduo
da iš laukų veltui, kad tik iš
valytų laukus. Bet niekas ne
sistengia tų akmenų sunaudo
ti kad ir tokiam būtinam rei
kalui, kaip išgrįsti Radviliškio 
gatves.

Kai kurie žymiai mažesni 
apylinkes miesteliai turi išgrį
stas gatves, ir iš tų miestelių 
atvykę žmonės stebisi, kad to
kioje akmenuotoje vietoje mie
sto gatvės skęsta purve.

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

G834 So. Western Avė.
1410 South 49th Go.urt

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ ir sūnus
2314 \Yest 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

j. UULEVICIUS
4348 S. California Avenue. Pfronę Lafayette 3572

' P. J. ridikas
3354 So. Halsted Street

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46lh Street Yards 0782

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehili 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

Km Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
t*'

■1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GFDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai 

8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Re» 6631 So. Californta Avenue 

Telefoną® Renuhllc 786?

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 288*
DR. BRUNO J.

ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

vakaro, trečiadksn’ais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonta HEMLO0K tlll

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4831 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Res. Telephone PLAZA l’49t
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KORESPONDENCIJOS
PINIGUS!Montreal, Kanada

HITLER’S EROKEN PROMISES

Kenosha, Wis

(APDRAUDA)

Cleveland, Ohio
NAMŲ NUO

am

ai-
re- 
in-

arc 
bis

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

in-
the

Iš musų padangės
Pereitų sekmadienį Clevelan- 

do lietuviai turėjo didelę šven
tę. Mat, tą dieną įvyko koncer-

it 
again thc 

see hovv 
Below 

pledges:

Kam ko reikia kreiptis

S. KIELA
.4841 W. 14th St.

Tai vienintelė paukščių įstaiga 
musų kolionijoj- Pačių lietuvių 
užlaikoma.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

France and Ger- 
impor ant to ex- 
promises of Hit- 
much their 

are some o f

ir 
ir žalios, arba juodos ir bal-

D. L. K. Vytauto Klubas ren
gia labai įdomų koncertą, kuris 
įvyks gruodžio 11 d., 6 vai. va
karo, adresu 2161 Ėst. Cathe- 
rine St.

Visi Montrealo lietuviai yra 
kviečiami atvykti į koncertą, 
įžanga tik 15 centų.

Dramos Sekcija.

Rengiamas puikus 
koncertas

Kenoshiečiai stengiasi neatsi
likti nuo kitų kolonijų savo 
veikimu. Žinoma, mes neturi
me tiek jėgų, kaip didmiesčių 
kolonijos, vienok darome visa, 
kas dabartinėmis sąlygomis ga
lima padaryti.

štai šiais metais Kultūros 
choras, kuriam vadovauja p. J. 
Steponavičius, pradeda visai 
neblogai gyvuoti. Gruodžio 18 
d. įvyks pirmas šį sezoną cho-

GIEDANČIŲ 
KANARKŲ 

KRAUTUVE.
Paukštukai ir jų Maistas.
TAIPGI IR KLETKOS.

ro koncertas German American 
Home svetainėje. Prasidės 4 
vai. po pietų.

Visi tiek vietos, tiek aplinki
nių kolonijų lietuviai yra kvie
čiami į koncertą atsilankyti. 
Juo labiau, kad programa bus 
itin įvairi. Be Kultūros draugi
jos choro, dalyvaus dar vietos 
Lyros choras bei waukeganie- 
čių Liuosybės choras, kuris tik
rai gražiai dainuoja. Prie pro
gramos išpildymo pasižadėjo 
prisidėti ir p-lė B. Malela, ži
noma Waukegano dainininkė. 
Begis, jis su savim atsiveš ir 
merginų kvartetą.

žodžiu, koncertas visais at
žvilgiais bus šaunus, o įžanga 
visai pigi. Todėl pasistenkite vi
si dalyvauti.

Šia proga noriu priminti, jog 
gruodžio 11 d. koncertą rengia 
Liuosybės choras Waukegane. 
Nėra abejonės, kad kaimyninės 
lietuvių kolonijos >tą koncertą 
parems. Mes (ikrai pasistenksi- 
nie būti. —Radavičiene

myn choras. Žmonių buvo su
sirinkę tarpe 4 ir 5 šimtų. Pir
myn choras, susidedąs iš apie 
60 narių po vadovyste Kazio 
Steponavičiaus išpildė visą pro
gramą. Po kiekvienos dainos 
aplodismentams nebuvo galo. 
Mat, choras yra taip susidaina- 

|Vęs, kad, rodosi, girdi kokį 
i profesionalų dainininkų chorą. 
Programa nors ilga, bet taip 
marga, kad visą laiką publika 
buvo tiesiog sužavėta, ir pasi
baigus. koncertui nenorėjo cho
ristų nuleisti nuo estrados. Prie 
choro yra labai gerų solistų,

IŠKILMINGAS

Atidarymas
Penktad. ir šeštadienį, Gruodžio 9 ir 10 d. d. 

| BB ŠVENTĖMS mėsos bliude- 
C°

j Su kas 50c pirkiniu ar daugiau-

BRIDGE MIX
ĮVAIRENYBIŲ ........... 14^0
GINGER SNAPS Sv. 91/>0
VANILLA t ~
VVAFERS 6 Ta «1|1
COCONUT g g /2.C
BARS g
FRUIT & “
NUT COOKIES

ČOKOLADU DENGTI
PECAN TOPS

15c sv
ŠVIEŽI SŪDYTI 1 Ar*
PEANUTS, ............... Sv. I U G

FILLED RASPBERRIES, ..............
COCONUT BUTTERCUPS, .......
CHRISTMAS BROKEN MIX, ......
PEANUT BRITTLE, 10c Sv........
CHOC. GOVERED BRAZIL NUT,

Sv. 13i/20
.. Sv. 150

Sv. 100
Sv. 150
Sv. 290

2

NAUJIENOS,rChicago, UI

DUODAME

GRYNŲ KIAUŠINIŲ 4 Ol/of*
NOODLES ........... Sv. I t **

Visu Dydžių.
JŪRIŲ
KERALAI
Puikiausi
ŠPAGETAI ar SV.
MAKARONAI

COKOLADO VYŠNIOS 4Qn 
Svaro Dėžė ...................... I v G

2sv 15c SODA KREKERIAI
lO’Ac

Oubow’s Food Specialties
4234 ARCHER AVENUE

i'iAuJlt.Nv-ACME 'Peloplioto
JANESVILLE, WIS. — 

Mary Gunningham, kurios 
kūnas buvo surastas auto' 
mobilyje. Tarfib pat auto
mobilyje buvo kūnas ir 
Gurtis Hanscn, kuris dirbo 
mergaitės tėvo farmoje. Ma
noma, kad Hansen nužudė 
mergaitę, o paskui pats nu
sižudė.

kurie pagražina programą.
Męs clevelandiečiai negreitai 

užmiršime šio koncerto ir norė
tumėm dažniau /tokių koncertų 
turėti.

Po koncerto choristai biskį 
pasistiprinę skubinosi Chica-

pirmadienį prie savo darbo, o 
clevelandiečiai linksminosi bū
reliais ir dalinosi įgytais įspū
džiais.

Šia proga buvo atvažiavęs 
“Naujienų” Bendrovės vice-

simatyti su “Naujienų” skaity
tojais ir simpalizatoriais.

Iš jo sužinojome, kad “Nau
jienos” savo 25 metų jubiliejų 
apvaikščiojant rengia jubilieji
nį vajų, kuriame likis gauti ke
letą tūkstančių naujų skaityto
jų. Rodos, Clevelando pažan
gesnioji publika prižadėjo jam 
suteikti didelę paramą. Butų 
geistina, kad Clevelande butų 
nors 1,000 “Naujienų” skaity
tojų, tada mes tokius koncer
tus galėtumėme rengti daug 
dažniau ir bendrai visas pro
gresas pas mus pagyvėtų.

—Vietinis

The no-war” agreement just con- 
cluded befween 
many makes i 
amine 
ler to 
worth. 
broken

August, 1933: “As long as I 
Chaneellor there vvill be no war, 
save in the event of an invasion of 
our territory from \vithout.”

January 30, 1934: “The German 
government is willing and de- 
termined to accept in its inner- 
most soul, as well as external for- 
mulation, the pact of Locarno.”

May, 1935: “The Germany of Na
tional Socialism will never dis- 
honor itself and betray humanity 
by violating a pact it voluntarily 
signs.” •*

But March 7, 1936, Hitler violated 
‘ihe Treaty of Locarno by sondin? 
German troops into the neutralized 
zones of the Rhinęlaųd. On the 
šame day he tried to lull vvorld 
dignation by saying before 
Reich’.ag:

“Czechoslovakia, likę Poland, 
ways followed the policy of 
presenting their ovvn national 
terests. Germany does not ‘desire 
to attack those statės... After three 
ycars I believe I can today regard 
thc struggle for German eąuality 
as over. We have no territorial de- 
mands to make in Europe.”

May 21, 1935: “Germany has nei- 
ther the wish nor the intention to 
mix into internal Austrian affairs, 
or annex Austria.”

February 12, 1938: (Hitler to
Chaneellor Schuschnigg of Austria) 
“What is all this nonsense about 
your independence? Whether Aust-' 
ria is irtdependent or not is not the 
ąuestion. There’s only one thing to 
disęuss:, Do you vvant the Ansch- 
luss (union with Germany) brought 
about with bloodshęd or without? 
Take your choice?’ i £

Everybody knows what happened 
to poor Austria in .March, 1938, 
when she played the lanib for the 
nazi vvolf.

When assured that, vvithout fir- 
irig a shot, he would be given most 
of the valuable parta of Czechoslo
vakia and essential >cohtrol over 
what remained of that little nation, 
Hitler again tried to f lull world su- 
spicion by stating 
26, 1938: “The Su

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant lengvu 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.

j* - ’ 1 *

S7.95
ABU
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NE TUO ADRESU

labaiLordas Dubbertonas, 
išdidus anglų aukštųjų rūmų 
narys, 'vieną dieną patraukė 
provincijoje pasivaikščioti po 
pievas, kuriose ganėsi banda. 
Iš bandos atsiskyrė vienas jau
tis, kuris, tur būt, ir buvo ne
mažiau išdidus, ir ėmė baub
damas pulti lordą. Lordas dū
mė per pievą kiek tik kojos 
nešė ir jam pasisekė pasiekti 
tvorą, kurią kaip 
šoko. Už tvoros 
jaučio savininką ir

— Kaip tamsta
ti laisvėje tokį biaurų ir pavo
jingą gyvulį. Ir ar žinai, tarp 
kitko, kas aš esu?

Savininkas pakraipė galvą.
— Aš esu aukštųjų rūmų 

jiarys, lordas Dubbertonas!
— Tai kodėl, jūsų šviesybė, 

to nepasakėte anksčiau mano 
jaučiui? — atsakė savininkas 
su nuslėpta šypsena.

žaibas per- 
jis susitiko 
ėmė barti:
drįsti laiky-

PALYGINIMAS

INSURANCE

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

)n Semtember 
enland is the 

lašt territorial demand I have to 
make in Europe.”

With all those promises brpken 
except the lašt, and with that one 
in the process of being broken, it 
is enlightening to glance at the 
nazi timetable of conąuest. This 
timetable is said to have been found 
by the Czech authorities 
Henlein headąuarters in 
lašt Septembcr.

“Austria in the spring 
Czechoslovakia in autumn; 
in the spring of ’39, 
autumn ’39;
of ’40, Roumania
Holland, Belgium, Luxemburg, and 
Alsace-Lorraine in spring ’41; the 
Ukraine 
statęs in

i n the
Prague

of 1938, 
Hungary 

Polan d i n 
Yugoslavia in spring

in autumn ’40;
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kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

prieinamos; Moterų diena

and the Baltic Coastal 
autumn *41.”
Hitler wants, of course, 
“no war” agreement with 

to secure his vvestern

What 
from his 
France is 
frontier from attack (.vvhile he pro- 
ceeds with 
East. After 
and Poland, 
mania into 
Austria and 
will then
France and the other statos on his 
west.

In the light of his pledges ripped 
to pieces, and in the light of what 
he is now doing, with how many 
broken promises (seraps of paper) 
mušt Hitler dehige the \vorld be
fore the leaders of the demoeratie 
nations take the blinders from 
their eyes and see Gėrmany’s leader 
for vvhat he really is: a fanatic 
dietator determined to conąuer 
everything he can?

his conąuest in the 
be has got Hungary 
Yugoslavia and Rou- 
the bag along with 
Czecholovakia, Hitler 

turn his attention to

for cooking!
# Krajt American has a mellovv, 
full-flavored ricliness that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Checse to mėlt 
perfecdy.

0

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai 
utarninkais*

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. \

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Rudeninių Madų 
Knyga

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

GERAS VYRAS

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

neišprotė
žodj ištesėsi,

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

— Už tavo vieną bučkį aš 
pasirengęs numirti.

— Jei žinočiau, kad tu savo 
sutikčiau. .

AR BUS IŠTESĖTAS 
PAŽADAS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— tt• ŠEŠTADIENĮ- W. H. F.
• SEKMADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius
.   . . .. . ■

Jauna pora nuvyksta prie ju
ros.

— Kaip tau atrodo^ Jonai, 
jura, ar tu gali ją sulyginti su 
mažu vaiku; čia ji juokiasi, 
čia ji siunta.

— Taip... ir ji nuolat šlapia.

— Jeigu aš taip staiga su- 
sirgčiau ir numigčiau! Ką tu 
tuomet darytum, mano bran
gusis ?

— Tikrai ir nebežinau, šir
dele. Tur but, iš proto išsikrau 
styčia^u...

— Ir paskui, po mano mir
ties vestum kitą?

— O ne, brangioji! Tau 
smarkiai aš tikrai 
čiau

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGę, ILLINOIS
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Mareli 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1730 S. Italsted SL, Čhlcago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Vaikymo kilni:
Chicagoje -- paštu:

Metams______________
Pusei metų __ _
TriinS mMešitaiiS__ __
bvifem tnėneslhmš
Viekam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieha kopija 3c
Savaitei ..........-------------------- 18Č
Mėnesiui ........ ......................... 75c

Sdviehytose Všlltijose, ne Chicigoj, 
liaštu:

(Atpiginta)
Metams  ......—
Pusei metų -------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Liėtdvdjė it kitur užsieniuose
Metarhs ____ ;— ---------- $8.00
Pusei metų ---------- ---- ---- - 4.00
Trims inėneslams ......  2.50
Pinigus reikia siąsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.
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LIETUVIAI DARBININKAI 

KLAIPĖDOJE

&

Vietoje Ježovo, Beria
, • * — *• - -

$5.oo 
£.75 
1.50 
i.OT

Klaipėdoj veikia lietuvių dar
bininkų organizacija, vddind- 
ma Darbininkų Susivieūijimū. 
Dabdr, kai paaštrėjo Klaipėdos 
krašte kova tarp lietuvių ir vo
kiečių, toš organizacijos rolė 
pasidarė labui svarbi. Nes be 
darbinihkų kooperavimo lietu
viui nieku budu negali Atsilai
kyti prieš nacius.

Bet norint, kad" lietuviai dar- 
bihinkai eitų kartu su lietuviais 
darbdaviais, reikia, kad šiė dar
bininkų neskriaustų. O tuo tar
pu Klaipėdoje dedasi kitaip. 
Darbinihkų Susivienijimo pir
mininkas, Jonas Adomonis, 
“Lietuvos žinioms” pasakė štai

“Demokratiškiausio pasdūlyje” krašto piliečiai jau 
turi kitą Vidaus Reikalų komisarą ir žvalgybos viršinin-

Buvo Nikolai Ježov, prieš dvejetą metų pakeitęs 
Henriką Jagodą; kuris tapo sušaudytas. Dabar, vietoje 
Ježovo, yra paskirtas Lavrenti Respi Pavlovič Beria, ku
ris buvo Ježovo padėjėjas.

Beria yra, kaip ir Stalinas, gruzinas iš Kaukazo. La
bai žiaurus ir griežtas. Galima tikėtis, kad “draugo” Je
žovo rekordo jisai nesugadins.

Ar JežovUi irgi teks pabaigti savo “garbingą” kar
jerą taip, kaip ją pabaigė Jagoda, sunku pasakyti. Hen- 
rik Jagoda, kaip žinoma, buvo pasiekęs aukščiausias gar
bės viršūnes; buvo gavęs Lenino ordiną — o paskui stai
ga jį pašalino iš žvalgybos viršininko vietos, perkėlė į 
pašto ir susisiekimo komisariatą — ir sušaudė!

Ježovas, kaip praneša telegrama iš Maskvos, pats 
pasitraukė iš GPU. vadovybės ir tapd paskirtas Vandens 
'ransporto komisaru.

Bet galimas daiktas, kad Ježovas iš tiesų išėjo iš 
žvalgybos savo noru. Jisai yra ligonis — tik tokiu budu 
galima suprasti, kodėl jisai taip žiauriai naikino žmonių 
gyvastis. Jo viešpatavimo laikai bus bene kruviniausi vi
soje bolševizmo istorijoje. Jisai “išvalė” visą eilę garsiau
siųjų sovietų armijos gėherolų, visus laivyno adniiro- 
lus, kuone visų tautinių respublikų komisarus dr koniU- 
ilstų partijų vadus, daugelį diplo'itlAtų if fibšūskaitonią 
daugybę pramonės ir žemės ūkio viršininkų.

“Jau. kiek metų mes kovo
jame dėl darbininkų atlygi
nimo sutvarkymo Klaipėdos 
miesto įmonėse, kuriose in
vestuoti Lietuvos kapitalui, 
bet, tartum koks užburtas ra
tas, šis klausimas nesisuka it 
tiek. Argi ne gėda mums, 
kad kaip tik lietuviškose į- 
trtoilėse ir įstaigose darbinin
ką it tarnautojų darbo sąty- 
gds yra žymiai blogesnės, 
kaip kitose įntoriėsė ir įstai
gose? O juk gyvenimo stan
dartas visiems yra lygus.

“Ar galima iš tų žmonių 
reikalauti ir kaltinti juos dėl 
per maža rodomo entuziaz
mo tariamiems bendriems 
tautos it valstybės ‘idealams’, 
jeigu jų ekonominis būvis 
toli gražu nėra patenkina
mas?” 

t

Jonas Adomonis tačiau pa
reiškė, kad organiztiotieji lietu
viai datbininkai Klaipėdoje vis- 
tick Sdvo pareigas; kaipo lietu
viai, stengsis atlikti, — nors, 
sakp jfisąi; ‘-mes /esame karčiui 
apsivylę.”

Pirmesne žinia apie Ježovo liga
IC ALB ANT APIE NESĄMONĖS

Apie Ježovo ligų rašė rusų socialdemokratų laikraš
tis “Socialističeskij Vestnik” (kuris biria Paryžiuje) lap
kričio 10 d. laidoje. Tafrie pačiame laikraščio numeryje 
jau buvo pratiesta^ kad Ježovas, veikiausia, turės neil
gai trukūs pasitraukti ir jo vieton bus paskirtas Beria. 
Laiške iš Mdškvos Vienas “Socialističeskij Vestnik” ko- 
respohdehtas rašė:

“Sdkd, kad Jėzdv, toš (tetoro) politikos bendras 
su Stalinu aūtoriiis ir uolus Vykiiitojūš, fftifšth fttttt 
tūberkuliozo ir netrūkūs bus ir formaliai pakeistas 
savo vietoje gruzinų komunistu Beria, kuris dabar 
daktiliai eina jo pareigūs. Bet dėl Ježovo pdšltr&ūki- 
md niekas, žinoma, nepasikeis. Šeria; senas Stalino 
čebatlaižis, specializuojasi pastaruoju laiku Kaukazo 
darbininkų judėjimo istorijos falsifikavime, aukštin
damas sūvO ‘bosų’ — taigi jisai gali sukirsti ir Je- 
žovų I”

Kaip matome, to socialdemokratų laikraščio kores
pondentas būyp labai gerai painformuotas, jeigu jisai 
jau prieš trejetų mėnesių (laiškas būvo rašytas rugsėjo 
mėhesį) galėjo pranešti apie numatytų sovietų žvalgybo
je atmainų, kuri įvyko dabar.

ttejfe, tas pats korespondentas savo laiške piešia pa
sibaisėtinų politinių tremtinių padėtį šiaūrės poliuso sri
tyje, Sibire ir Vidurinėje Azijoje, ir sako:

“Tokioje pat padėtyje sėdi kalėjimuose šimtai ir 
tttkstaft&ai SOėialistų, mfenševikų, es-erų, opozicinių 
komunistų; sėdi baisiausiose susigrūdimo sąlygose, 
blogai maitinami; visiškai izoliuoti nuo pasaulio, pa
lengva miršta nuo silpniimd, suvargimo, badavimo, 
dėpasiliaiijadčio rtefvų tampymo. Gyvi palaidoti!...”

Tai šitokių “demokratiją” ir šitokį “socializmą” Sta
linas su Ježovu vykino Sovietų Sąjungoje.

Bet dar atsirandu žmbnių, vadinančių save “progrė- 
syviais” ir “darbininkų Užtarėjais*', kurie bando krėsti 
juokus, kuomet kas nors užsimena apie socialistų kan
kinimą sovietų kalėjimuose ir koncentfaėijos stovyklose! 
Visai atbuko jų žmoniškumo jausmai, bfetėisinūnt Jagd- 
dų ir Ježovų terorą. SHphūntamas dalykus, kad nauj&šiš 
žvalgybos viršininkas Beria bus jiems dar vienU skūišti 
žvaigždė bolševizmo padangėje

Rašydamas apie *‘istorineŠ 
tiėsąmoiieš”, J. Baltrušaitis tarp 
ko kilo papasakojo štai ką:(

“Anglijoj kūoniel darbinih
kų partija po pasaulio karo 
‘laimėjo’ parlamento didžiu
mą ir los partijos nariai nu
ėję pas karalių gavo nuo jo 
tėišę šūofgahižūoli ‘darbinin
kišką’ valdžią, tai tie Darbo 
Partijos vadai — McDonald, 
Šnowden ir kiti turėjo išsu 
nert iš darbininkiškų odų ii* 
amžihai prisigydyti sau lor
dų odas. Jo Didenybes (ka
raliaus) Valdžibjė negali bu t 
prasčiokai, turi būti )ik Ibt^ 
dai. Ypač ministeris pirmiJ 
ninkas turi būt pilnas lordas. 
Karalius tifems ‘darbinin
kams’ davė lordų tuntus* 
Turbut davė ir po dvarą, nes 
be dvaro nėra tikro lordo ti
tulo. Karalius juos įšvciitinO

Čia, iš tiesų, nepasišykštėta 
Ištorihių iiesąmohių. Nes Visa; 
ką čia J. Baltrušaitis papasako
jo, neturi nfeko bendfo nei su 
tiesa, nei su paprastu seiisu;

Netiesa, kad Anglijos valdžio
je gdli būti tiktai lofdai. Viši 
žino, kad ir dabartinis Ahgli- 
jos premjeras (apie kurp laik
raščiai rašo kasdien), nėra nei 
pilnas lordas, nei pusė lordo, o 
yra tik paprastas “Mr. Gham- 
berlain”. Visi taip pat žino, kad 
per eilę metų buvo Anglijds 
premjerii (pašūiilio karo metu 
ir pd karo) David LlOyd Geor
gu bbt jisai taip pat niekuo
met nebuvo “įšventintas” į lor
dus. Taipgi ir buvęs darbiečiį 
vadas, Ramsev J. McDonald* iki 
pa i sdvo fnirlieš paliko papras
tas “Mišter”. Lbtdo titulą, sa-

Sunkų tiesiog suprasti, iš 
kur tas nesąmones J. Baltrušai
tis paėmė. JTillt jisai turėtų ži
noti, kad Anglijos ministeriai, 
b ypač premjeras, paprastdi bū
na Atstovų Būto (Housė of 
Commons) nariai. Atstovų Bu
te jie turi duoti atsakymus į in
terpeliacijas ir, pagal dabartinę 
Anglijos tvarką, tik Atstovų Bu
tas f aklinai turi galią įhiriistė- 
rių kabihetą nuversti, išreikš
damas jam nepasitikėjimą. Bet 
jeigu premjeras butų “pilnas 
lordas” su dvaru, tai jisai ne
galėtų būti .Atstovų Būto narys 
ir net neturėtų teisės imti balsą 
Atstovų Bule. .t

Taigi Darbo Partijos vhdarns, 
kai jie sudarė “Jo Didenybės 
valdžią”, nėbūVo jokio reikalo 
išsinerti iš darbininkiškų odų ir 
patapti lordais. Priešingai, jėi- 
git jie būtų patapę lordais ir 
dargi gavę po dvarą, tai tuo 
patim jie butų pašalinę save iš 
valdžios, nes visam kabinetui 
patekus į Lordų Rumūs, nebū
tų palikę kas atsako į atstovų 
paklausimus ir apgina valdžios 
poziciją Atstovų Bute, kuris, 
kaip minėjome, šiandien vienas 
tik ir teturi galią Valdžią laiky
ti arba versti.

Anglijos Darbo Partija, pa
galios, niekuomet neturėjo di
džiumos parlamente. Didžiau
sias atstovų skaičihs; kukį jai 
pūv^ko pravesti į į>ai’lamėntą, 
btiVO apie 280, o visas parla
mentas (Atstovų Butas; suside
da iš 615 atstovų. Todėl dar- 
biečių kabjnetaš galėjo susida
ryti tiktai dėl to, kad liberalai ♦ ' — ,» , ‘ • «*’• r ••
parėmė Ųąrbo Partijos reikala
vimą pripažinti jai, kaipo skai
tlingiausiai partijai, teisę vntdv- 
ti; ir tiktai Su libėfalų parama 
dafbiėčių kabinėtas paskui ga
lėjo pasilaikyti. Kai liberalai 
paliovė darbiečius rėmę, tai jų 
kabinėtas nuvirto.

Antras MhcDonaldo kabinę- 
; tas, irgi neturėdamas dūugti- 

iiloš parlamente, suskilo, kiltis 
finansų krizei, hės viena kabi- 

i neto dalis sakė, kad reikia or
ganizuoti “nacioiialią valdžią”, 
suddfytą iš įvairių partijų at
stovų (šit tikslu išgėibcli ster
lingų svaro auksinį standardą), 
tuo tarpu kai kita dalis stojo 
už tai; kad Darbo Partija visai 
pasitrauktų iš valdžios.

i J. Baltrušaitis tlir būt “gir- 
dėjo skambinant, bet nežino, 
ktii’lojė bažnyčioje”. Jisai gir-

■ dėjo, kad buvęs darbietis Phi
lip Snowdęn buVd pakeltds į 
lordus. Bet tai įvykb po to, kai

■ Sh6wdėn pasitraukė iš iždo 
kanclerio vietos. O kai dėl ta-

i rlamų dvArij, kūritios karalius 
. bhk padovanojęs Darbo Parti

jos vadams kartu su “lordų” 
, titulais, tai šitą dovaną jiems, 
i matyt, tižfundijo iš savo geros
■ širdies (ir tuhlihgos vūižduo- 
i tėS) pats Juozas Baltrušaitis.

Įdoįriu, kad> šitokios rųšies 
, “dpšViėtų” ‘‘Vilnis” teikia savo 
; skaitytojams.

ATŽALYNAS■ > ■■■■■■■' ■■■ .......
KŪf tiSta taišVčSb •— Kaiį> teatras vaizduoja gyvenimo y- 

daSi — gyvenimas vietoje nestovi. — kai kinta vals
tybių it jjūttijų tttišlstatymaš. — Lietuvos laikraščių 
Hf ftžM 21   ______
Hš ttiH ftepaipi*asttti didelį pasisekimą.

(Mūšų specialaus korespodento Lietuvoje)
.

(Tęsinys)
Kazys Ėiiiklš savo veikale 

kūip tik iškėlė visaš taš mo
kyklos it šeimoš ydas. Tiesa, 
iaiitė Vėlkale tbš ydos pdlifestbs 
gand pdVifrŠŪtihiai, tik ptipuo- 
lattiai, neišsamiai ir gal grei
tomis, ries patsdi veikalas lite- 
rdtūrihe prasme nėra vienas 
geresnių ir pakankamai scenin- 
gas, bet jisai palietė įtemptą 
visuomenėje stygą, ją jautriai 
palietė ir ji suskambėjo.

Dalykas tas. Vieha inteligen
tą šeima pdsiėmė auklėti iš kdi- 
inb vieną našlaitį, giminės vai
ką. Tai valus, gabus vaikas, 
jau gyvenime kaip ką matęs ir 
norįs mokytis.

To inteligento žmona pasken
dusi tik išoriniame gyvenirrie, 
ieškanti visokių smaguriavimų 
ir noro tapti tikra ponia, pir
miausia ir tą vaikų aukli, kad 
jisai išmoktų visokių poniškų 
privalumų. Suprantama, kaimo 
vaikui visa tai svetima ir sun
kiai duodasi, juo labiau, kad 
tai jo protui ir širdžiai visa 

, nauja ir svetima, net juokiu-

Kaip teatras vaizduoja gyvenimo y- 
, — kai kinta vaisi

Kazio Binkio liaujas scenos veikalas, ku-

Paminklas Ištiki
miausiam Vyrui

Anglų spauda rašo, kad žino
ma Australijos dainininkė, Kot
ryna Sintits, šiomis dienomis 
Adelaidės mieste, Australijoje, 
gatvėje ties savo namais pra
dėjo statydinti šešiolikos met
rų aukščio paminklą savo vy
rui už ištikimybę. Jos vyro bu
tą tikrai nepaprastai ištikimo, 
nors ir jos pačios yra nemen
kesnė ištikimybė.

Savo karjerą kaip daininin
kė Kotryna Smuts pradėjo 

[prieš 16 metų. Anuomet, dar 
| jauna, gabi ir graži mergina, 

prancūzų ope-

REVOLIUCIJA PRIEŠ KĄ?
4 • '

BtOokiyho komunistų laik
raštyje A. B. rašo, kad lietu
viai, “sugrįžę iš (Ispanijos) ka
ro frontd . . . net nėpasilšėję 
Stoja vėl čionai j revoliucinės 
eiles.”

Prieš kągi jie čia ketina kel
ti revoliuciją?

Revoliucija rblškia eshllčioš 
Valslybėš santvarkos iiUvfettb 
rtiU; Bet AmeHkOš vištytes 
santvarka arba valdžios idriha 
yra demokratinė. Tai nėjkugi 
kOhiUniŠtUi dūbar JaU rehgiūši 
griauti demokratiją?

Demokratijos pamatus Ame-
kb, karalius jarti siūlęs, kai jiw riko j e knisa naciai ir fašistai, 
sai rezignavo, bet Jisai jo ne- kutų keista, jeigu komunįstai 
priėmė.

Teatras klega, teatras ūžia, 
teatras biurokratus smerkia. 
Jaunimas džiaugsmo kupinas, 
žibančiomis akimis nenoriai te
atrą apleidžia. Čia jie pamatė 
tikro gyvenimo atspindį. Čia 
jie atsikvėpė, čia jie turėjo pro
gos pasmerkti savo nejautrius 
pedagogus ir pagerbti gyvą 
žfnogų siuvėją, čia jie turėjo 
progos pasijuokti iš naujų Lie
tuvos ponų, kurių jie savo jau-1 ji buvo vienos 
na jautria širdžia gyvenime ros choristė. Atsitiktinai susipa-
taip nekenčia! žino su viehu laivo kapitonu.

I Pamilo kits kitą. Susituokė. 
į Tuoj po vestuvių nuvažiavo į 

savo Australiją ir ten apsigyveno. 
nuo" Deja, neilgai tetruko juodvie- 
ccn" jų laimė. Netrukus nuskendo 

.... . jos Vyro, kaip kapitono, vai-
veikalas eina teatre, teatras v.- ruojalIlas laivas. Buvo paskelb. 
suomei knnstinai prikimštas!L kad žuvusi vjsa lajv<) įgu. 
Juk, rodos, tasai veikalas |fl Vadinasi, turėjo žūti ir ka- 
smerkte smerkia tuos negyvus, pi|OIias K<)lrvna Snluts šir()in. 
žmones he sielos, be širdies pe-1 ai gedgjo savo ]nylinlo vyro 

ūgogus. ištisus metus. Nebėištekčjo
O jei tasai jaunimas taip daugiau ir gedulai pasibaigus, 

jautriai reaguoja, reiškia gyve- Tik gedului pasibaigus vėl ėmė 
nime taip yra. Reiškia, tie sa- dainuoti scenoje. Ėmė našlei 
votiški pedagogai, be širdies dainininkei nepaprastai sektis, 
žmonės, reiškia tie nauji ponai Pasidarė garsi dainininkė. Ta- 
blizgučiais ir tuščia garbe susi- čiau negalėjo pamiršti ir žuvu- 
rupillę, gyvenime slahkioja ir šio savo, vyro. Staiga š. m. va- 
jaunitną kaniuoja, tariamai sario mėn. pabaigoje, kai su
moko. Jei taip nebūtų; jauni- kako lygiai 16 metų nuo bai
mes nesirinktų šito veikalo žiu- S^)S žinios apie tragišką vyro 
rėti, jiems visa tai butų sveti- mirtį juroje, ji rado savo vy- 
ma ir nebūtų iš ko juoktis, ką ro lavoną šaligatvėje prie savo 
smerkti. namų durų... Lavonas tebuvo

Štai tašai menkas dalykėlis neseniai sustingęs. Jo kišenėje 
parodo, kiek Lietuvos gyveni- rastas laiškas savo žmonai, kū
me esama skaudulių! Paprastas ris ir atskleidė visą paslaptį, 
eilinis siuvėjas praneša pėda- Pasirodo, prieš 16 metų per 
į^ogus! laivo katastrofą jo nežūta. Sta-

Jis savo širdimi žymiai jaut- čiai stebuklingu budu butą iš- 
fesnis, mokiniams prieiname*J plauta į Javą. Deja, laive puo
lus, negu gimnazijų mokytojai, laiičių statinių butą sunkiai su- 
kūrie tik karjera ir savęs išlai- žeistas. Ilgai gydytųsi Javoje, 
kymu rūpinasi! bet galutinai ncišsigydyla. Pa-

Tai čia galėtume spręsti, kad bilil^t“ invali<ll‘ ir Paliegėliu. 
Lietuvos atžalynas, tasai jatmi- Bu<,a,uas. ,ois <1^
mas neseka senuolių, surembė- «alsSja,lt,al lla""'»llkc' i akis 
jusiu naujų ponų pėdomis. Jau- H sugadinti jai kar-
nimas veržiasi į laisvę, nori pa- Jcros' lač,au v,s« la,k?- l>rit 
žinti gyvenimų, nori mokintis dcn^'s l,ras,1,,,an-vla >>avarde lr 
ir trokšta tiesos, teisybės. Beiš- sunkiai vdkdanlas sav<> 'ar8"- 
kia, oficialioji Lietuva nesu. «o gJ’vemmo jungų, sekęs savo 
tampa su ta Lietuva, kuri kas- z,no,,<’s. karJer« ~ ,r ,lk ',,s 
r . . pasisekimai suteikę įam iėgudieniniu gyvenimu gyvena. \ .... . £dar taip ilgai gyventi. Galop, 

Tai džiugu patirti, tai džiugu I jausdamas nebeišvengiamą mir- 
stebėti. tį, atropojęs bent numirti prie

Šito veikalo autorius Kazys jos namų durų... Užtat ir dai- 
Binkis yra taip pat vienas iš iiinkė, dabar tapusi jau tikra 
tų, kuris spiove į savo praeitį našle, statydina jam net pa- 
ir pasuko oficialios Lietuvos ininklą ties ta vieta, kur jis tik- 
pėdomis. Kazys Binkis vienas Į rai mirė, 
iš datlgėlib tų rašytojų, kuris 
sehiaū ėjo su radikaliąja Lie
tuva, bet vėliau pasuko tauti
ninką pėdofnis ir jų visas gėry
bes pamėgo. Bet,' matyli, praei
ties šešėliai ir jam neduoda ra
mybes ir tame savo veikale įs
praudė gyvenimo tikrovės 
spindį.

Žinoma, jam jaunimas 
tdi dėkingas.

Lietuvos jaunimas jam 
lai žymiai labiau dėkingesnis 
už tą scenos veikalą, negu už 
jo dabarlinių Lietuvos gyveni
mo vairuotojų gyvenimo ap
rašymus, kurie skirti jaunimui, 
bet kufių jaunimas tikrai ne
skaito, rtots it švietimo minis- 
tefija ir tie patys 
atvaizduoti negyvi 
brukte bruka tūos 
aprašymus Skaityti.

Pačiam Kaziui Binkiui butų 
visai pravartu gerai Savo sce- 
tibš tą veikalą pasiskaityti ir 
daug jisai čia suras ir iš savo 
gyvenimo bruožų, kurie kai 
kuriais atvejais labai panašėja 
į tų pusgyvių pedagogų budo 
bruožus. 

• I

Toksai jdu Lietuvos vingiuo
tas ir ' kampuotas gyvenimas. 
Tasai gyvenimas ir nemaža 
žmonią jautrių širdžių sūžalo-

Nekenčia ir nusikratyti uoga- Į q 
Ii, tai štai nors teatre jie 
simpatijas visai atvirai, 
širdžiai, nesivaržomai, be 
zuros pareiškia. Ir kai

Mokykloje įvyksta vagystė. 
Didžiulis mokytojų ir mokinių 
susijaudinimas. Vienas moky
tojų biurokratų tiesiai įtaria ši
tą vaiką apsivogus. Tasai mo
kinys, norėdamas nuo visų ki
tų mokinių šitą dėmę nuimti, 
tbjė vagystėje vėik ir prisipa
žįsta. Žindiila, tokio mokinio 
karjera baigta. Jis išmetamas 
iš mokyklos ir jo nenori pri
imti buvę auklėtojai. Jam kita 
nieko nepalieka, kaip tik pa
čiam Surasti pragyvenimo šal
tinį. Kadangi jo tėvo butą siu
vėjo, tai ir jisai ėihū pas siu
vėją, kutib amato jau buvo 
kiek pramokęs, arba tikriau 
sakius; tašai amatas jam hebū- 
bo svetimas.

Vaikas pas tą siuvėją visai 
gerai jaučiasi, nes net pats mo
kinasi ii* svajoja mokslus kada 
nors baigsiąs. Siuvėjo butą taip 
pat jautraus žmogaus, žymiai 
jautresnio, įiegū gimnazijos 
mokytojai. Gal ir pedagogo ge
resnio, negu gimnazijos peda
gogai.

Įvyksta taip, kad pas tą siu
vėją užeina savo drabužių su
taisyti vieiias mokytojų. Senas 
vyras ir geras užuomarša, šito 
mokytojo pinigai tai ir buvo 
pavogti. Ir čia jisai susiduria 
su tuo pačiu mokiniu, kuris 
buk tuos pinigus pavogęs, bet 
tasai niokytojds buvo vienas iš 
IU, kuris priešinosi mokinio 
paliūbsaviiniū ir reikalavo, kad 
jis butų paliktas gimnazijoje, 
neš jis kaltėje kaip ir prisipa
žinęs.

Siuvėjas bevttl’ty darnūs 
mokytojo šėhuš dfabužiūs, 
Senėje suranda anuomet 
miršlus jo paties pinigus!

Vadinasi, to mokinio nebūta 
jokios kaltės, jis pinigų nevo
gęs! Jis tik savo draugų garbę 
gelbėdamas toje vagystėje lyg 
ir prisipažino.

Aišku, mokinys grąžinamas 
atgal į gimnaziją. Buvę jo 
auklėtojai vėl jį norėtų pasi
imti sau, juk jis dabar tikras 
didvyris, bet tasai mokinys pa
silieka pas savo draugą siuvė-

.o .Kai šitas veikalas valstybės 
teatre eina, žmonių pilna, o 
ypač susirenka jaunimas, visų 
rilokyklų mokiniai. Tik reikia 
žiūrėti; kaip jie širdingai žiuri, 
seka tą veikalą, kaip nuošir
džiai ploja. Tai tikras trium
fas! Tai vaikų džiaugsmo sce
nos ! Jei galėtų, tie jauni žiūro
vai, tai tą siuvėją ant rankų 
nešiotųl

KUR PROFESORIAI 
VALGO BE ŠA

KUČIŲ?
Uni-

at-
to 
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siotų jiems į talką.
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New Yorke, Columbia 
versity Mokytojų Koledže 
fesbriai kas metai ruošia 
metinę vakarienę. Kiekvienam 
asmeniui vakarienei duodama 
% kilogramo stoiko su toma- 
tais, raugintais agurkais, bul
vių saladų ir žaliais svogūnais. 
Prie stalo nėra šakučių, peilių 
ir šakučių —profesoriai turi
suvalgyti vakarienę tiktai su 
savo pirštų ir raumenų pagal
ba. Tokias originales vakarie-

savo

jb scenoje 
pedagogai 
gyvenimo

D. Streyer. Prieš 
profesoriai dilgina 
kroketų, ping-pongu 
bolu... Po vakarienės, visi gie
da populiarią dainą “Home on 
the Range” ir kalbasi apie 
universiteto vaidmenį klasių 
kovoje.

ir beis-

jęs ir patį Kazį Binkį gerokai 
suvėlęs.

Bet vis dėlto Kaziui Binkiui 
jau vien dėl šito scenos veika
lo parašymo daug kas yra at
leistina. —Romo Lituaniens.

(GALAS)
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Istoriniai Kražiai
Apie garsius sentėvių žy-| Kražių vardaš minimas jaū 

gius, apie didingą musij tau-,pačiose seniausiose kronikose, 
tos praeitį liudija šiandien pi-net prieš septynius šimtus me- 
liakalniai, pilių griuvėsiai ir,tų. Pirmoji žinia, kurioje mi
kitos panašios senovinės lie-'nimi Kražiai, siekia pirmojo 
kanos. Apie sunkią ir liūdną Lietuvos karaliaus Miųdaugo 
musų liaudies buitį, daug ko laikus. Tai 1259 metai, kuriais 
pasako musų liaudies dainos, Mindaugas Kražių apylinkę 
daug ko paroda bebaigiu jau padoVanojo kardininkams, ta- 
nykti pakrypę pakelėse rupin- čiau jiems valdyti jų neteko, 
tojėliai. Į tuos du dalykus įlie- Narsus žemaičiai nepasidavė, 
jo anuomet liaudis visą savo 
sielą; visus savo rūpesčius ir 
džiaugsmus.

Tačiau dar ne vien tai gali buvo 
byloti apie praeitį. Lietuvoje Kražių ir kitas gretimas apy- 
yra daug miestelių, bažnytkai
mių ir net kaimų, kurie dau
giau ar mažiau prisidėjo prie 
istorijos, palikdami joje dides
nę ar mažesnę reikšmę. Bet 
laikai keitėsi, o istorija vers
dama lapą po lapo, stūmė tai 
tolyn ir tolyn, kol pagaliau ir 
žmonių lupos baigė juos už
miršti. Prie tokių miestelių, 
kurie savo laiku buvo kraš
tui švietimo ar politikos cen
trais, bet ilgainiui, aplinky
bėms keičiantis, liko užmiršti 
ir Kražius. Apie juos esam 
daug ko girdėję, bet jų pra
eitis plačiau nėra žinoma. O ji 
yra garsi ir įdomi.

1377 ' metais vyriausias vo
kiečių ordino magistras Vin- 
rikas su savo riterių būriais 

įsiveržęs į Viduklės,

linkės, viską per ištisų savai
tę žudydamas, plėšdamas ir 
gaisrais naikindamas.

Vytauto Didžiojo laikais 
Kražius valdė Žemaičių seniū
nas Mykolas S’kęsgaila, kuris 
pats pirmas savo tėviškėje pri
ėmė krikštų. Kaip žinome, že
maičiai pasikrikštijo 1413 me
tais, o štai net po 3 metų Kra
žiuose jau stovi pastatyta me
dinė bažnyčia, kuriai duotas 
Skęsgailos Patrono šv. Mykolo 
Arkangelo vardas.

Kai 1421 m. popiežiui Mar
tynui V patvirtinus Žemaičių 
vyskupijų, visas Žemaičių kraš
tas buvo padalintas į parapi-

, . .... kAUjlfeNV-AČltf^ Teiopiibtb
ČOLUMBUS O. — Ošcar Hdhn, trylikos mėtų ber

niukas, ir adv. H. C. Bolsiiigfef apleidžia kalėjimų, ku
riame sėdi nuteista mirti Hahllo motiną; Alma Marie 
Hahn buvo pasmerkta mirti už ilUntibdijimų kelių vyrų. 
Mirties bausmė bus įvykdyta šiandien
. .. ..... .. ............ . —
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jas, tada ir Kražiai gavo pafa-fJis pirmasis žeiliaičiuosė įtai- 
pijos teises, o šv. Mykolo baž- sė cukraus dirbtuvę, taip pat 
nyčia virto parapijine. Bbt 
1475 metais ji sudegė,, o naiiją 
tepastatė po 20 metų kleboilas 
kunigaikštis Jokūbas Giedrai
tis. Bet ir vėl nelaimė. 1638 m. 
ta bažnyčia sudegė. Trečią 
kartą bažnyčia pastatyta kle
bono Mykolo Barkausko rū
pesčiu, kuriam mirus ,pb šim
to metų šitą bažnyčią, kaip se
ną ir sutręšusią, nugriovė ir 
iš naujo atstatė klebonas To
mas Uvainius. Vėliau Žygi
mantas Augustas už brange
nybių įkaitą Kražius atidavė 
Anglijos politiniams pabėgė
liams—kunigaištienei Suffolk- 
ai ir jos vyrui Ričardui Ber- 
thei, kurie, kaip sąmokslo 
prieš įžengusią Anglijos sos- 
tan karalienę Mariją dalyviai, 
gelbėjosi pabėgdami į Lenkiją, 
iš kurios vėliau ir atvyko į 
Lietuvą. Kai Anglijoj perse
kiojimai pasibaigė ir tie bėg
liai ramiai galėjo grįžti į savo 
tėvynę, Vilniaus etmonas My
kolas Radvila atpirko Suffol- 
kos brangenybių užstatą ir 
1565 metais paėmė Kražius sa
vo nuosavybėn. Čia jis ant 
Kražantės upės kranto pasta
tė stiprią pilį, aplink ją iškaso 
gilų griovį ir prileido vandens. 
Dar pastačius ant pilies sienų 
patrankas, pilis buvo tiesiog 
nepaimama. Nuo to laiko ir 
kunigaikštis Radvila vadinosi
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Nr. 153. LITHUANIA.

Smarkiai plintant Lietuvoje 
protestantizmui, ano meto 
vyskupas kunigaikštis Merke
lis Giedrditis, matydamas, kad 
kad krikščionybei gresia pavo
jus, pasikviečia į kražius jėzui
tus. čia jiems 1613 metais pa
stato mūrinį dviejų aukštų na
mų, kuris ir šiandien dar te
bestovi, bylodamas apie anuos 
laikus. 1773 metais panaikina
mas jėzuitų ordinas, todėl jie 
turėjo uždaryti visas savo mo
kyklas, jų tarpe ir Kražių. Vi
si ordino turtai atiteko valsty
bei. Tam tikra komisija Vil
niuje buvo įsteigusi Kražiuose 
mokyklų ir atidavusi jų ku
nigams karmelitams, tačiau to
ji mokykla greit vėl teko pa
sauliečiams, kurie čia įkūrė 
gimnazijų. Nuo to laiko Kra
žiai tampa viso Žemaičių kr. 
kultūros ir švietimo centru. 
Kražių gimnazija buvo gerai 
sutvarkyta. Joje dėstė žinomi 
ir garsus pedagogdi. Kražių 
gimnazijų baigę daugelis sto
davo į Vilniaus universitetų, 
kurį išėję tapdavo aukštais 
valstybės vyrais ir visuomenės 
veikėjais. Mes taip pat negali
me užmiršti, jog čia mokėsi 
mums visiems gerai žinomi 
anb meto lietuvių—žemaičių 
poetai Simanas Stanevičius ir 
Dionizas Poška. Toje gimnazi
joje mokslų ėjo taip pat ir 
Adolfas Precišauskas, vėliau ta-

drobės audyklų ir net žemai
tukų žirgynų. Kražių gimnazi
joj mokėsi ir Antanas žemė
ta, didelis rytų kalbų — per
sų, turkų ir arabų — žinovas, 
Lietuvos tyrinėtojas Liudas 
Jucevičius ir kiti, begalima 
nepaminėti ir mokytojų, ku
rie anuomet gimnazijoje 
dėstė. Tai gerai žinomas, 
daugelio lotyniškųjų žodžių 
autorius Sarbievius, kuris, 
kaip pasakojama, kitas odes 
graižydavęs net ir Medžiokal
nio ąžuolo žievėse. Negalimi 
tylomis praeiti, nepaminėjus, 
jog čia kurį laiką buvo kape
lionu ir mušą beletristikos tė
vas kunigai Motiejus Valan
čius, vėliau f į tapęs žemaičiu 
vyskupu?- Tačiau rusų valdžia, 
bijodama, kdd * čia nepradėtų 
kilti lietuviškumo dvasia, įsa
kė dėstyti rusų kalba visus 
mokslo dalykus, išskyrus tik 
tikybą. Bet supratę, kad šitas 
įsakymas nebus vykdomas, 
gimnaziją perkėlė į Kauną.

Nuo to laiko Kražiai nustd- 
jo savo pirmykštes reikšmės 
ir visų pamirštami. Tik štai 
1803 m. lapkričio 11 d. Kauno 
gubernatorius KlingenbergO 
suruoštos baisiosios skerdynės 
nuaidėjo garsiu aidu per pd- 
saulį, tuo parodydamas despo
tišką ir> žiaurią rusų caro val
džią. Milinis žeinaitis hepabugo 
pasipriešinti ginkluotoms ka
zokų gaujoms, nors už tai jam 
skaudžiai tbko nukentėti.JUOKAI

nusteėiMas

Audrurias užeina pas 
kaimyną, gyvenantį gretimame 
bute, atsiprašyti^ kad pereitą 
naktį, getl ,but5 drumstė jam 
ramybę:

— žiiibte, vakar pas inane 
biivo minima žirginio sporto są
jungos dešimties metą sukak
tis, — aiškinasi Audrunąs. — 
Atsiprašau, jei mes truputį pd- 
triukšmavome.

— Tifesa, paš tamstą, pone 
Attdrunaij visą naktį buvo gir
dėti tfiiikšmds, — atsakė kai- 
myiidš. — Bėt pasakykite rhan, 
kaip jŲš galėjbte žirgtiš įves
ti pas sa'Ve Į butą. DidŽidusis 
žvengimas buvo gifdčti.
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KOtĄ ATITIKO

Profesorius studentai: Tdtn- 
šia visiškai hegabuš. Alėksari- 
dras Makedbhiėtls, būdamas 
tamstos amžiaus, pusę pasau
lio buvq nukariavęs.

— įet dovdnbkitė, p6hė prd-
__ _______ T____ , ___ _ . Jį^kedohiėcid moky - 
pęs Raseinių pavieto maršalu, tojas buvo Aristotelis.

fėšoridu
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VALGIŲ IŠPARDAVIMAS
. .. PUIKIAUSIA KOKYBĖ

...ŽEMIAUSIOS KAINOS
IŠPARDAVIMAS! t»ENKt. IR SĖST., GfcUOb. 9 ir 10

“DOMINO” ar “C & H” Grynas lendrių 

CU KHOŠ 5 sv- kartonas
• - .: .* > • f C ’ , - •„ % . •

26c
“JUSTICE” TOMATO
CATSUP did. būt. 2 už 19c
“NEEDMOR” fruit SALAD Mik
Kriaušiu ir Pyčių did. ŽYt ken 15c
SPAGHETTI af MACARONI
FOULDS’ pak. 5y2e
“BLUE LABEL”
KARO sYRUPas n/2 sv. ken. 10^
MAZOLA ViHmiii alyva paintės ken. ŽŽįį

“SALADA” Brown Label
Juoda Arbata maži 9č sv.
---r-r' --------- *7 -- -■ - - ...  ’ VI f

pak. ISe
“d’Uit GOAL” Fdncy Cdfn No. 2 ken.
- - -L __a_____ ______La. • ■ ■ ____ ’ • '— ’ • r___ :_______

2 už 19c
pulkus pjaustyti Barščiai No. 2 ken. 2 už 15c

“ELMDALE” Kapoti žali žirniai No- 2 ken. 2 už 17c

“MIDVVEST” Puikiausia extra dideli shritnpsai No. 1 ken. 15c

CALIFORNIA FRUIT CAKE
“GRENNAN’S’* 18 unc. 25c
SWEET FLORIDA
Grandžiai did. 176 miero tuz. 19c
PUIKUS TEXAS GRAPEFRUITAI 8 už 25c
“RIchlTER’S“ Virtas Kumpis
L_2—... k - ■ • r - % •- . __

Yz s v. 27 c
“iJBbY’S” TOMATO SUNKA 3 ken. 200
“VALMOLlVfc” Muilas 4 už 23c
“ŠUPĖR StlDS” did. mėlynas pak- 20c
“OLIV-ILO Muilas 3 už 16c
“CLOROX” kvortos biitelis 23c
kitcMfc'N kLfcNZEB ken.
“AUTOMATIC” Soap Flakes pak. 15c
Mažds pdk. už tiktai 1c su
GOLD DUST did. pak. 17c Abu už 18c 

--- ———     —--------- ;  ------- ; :----- -—
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS.1 .. _______ uĄ—----- —.■-..  ■ ; , ■

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

Kalendorius
SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS.

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

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

1739 SO. HALSTED STREET 
Chicago, III.

- , ■ ...........—■ ■ —-............  i. i

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

(i

PlRK NUO iMlbU'Ė NES PIGIAU

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia liėtuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar dau^iaii gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšikiS vienon didelėn ir gražion šeimy- 
nori. Dabar eina SLĄ. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel- 
hb, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
bėgti apdraudą. Susivienijimas veikia kultu- 

i-inėjfe dirvoje, stiprina lietuvybę Atnerikoje it rūpinasi bendrais
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi- 
žatoriiį. Kdi viends tų organizatorių disilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N, Y.
’ • • . - * r - - »

♦ ... . __

Naujaja Gadynę**?
“iNAtrjOJl GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik dti doleriu metams.

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNE” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir Jbiit jos Skaitytoju.

_ “NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street) Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

&a pHsiuričiū $........  už “NAUJĄJĄ GADYNĘ“ ir
ftičldžiu ją si tinti nė ti sekamu adresu:

1 Vatdas
>• a-

it ghtVČ
.■ ...4 A- ■ , . '

Miestas ir

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla dc Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

M

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jį j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors • 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

I Know Kelies on 
LISTERINE 

FOR 
dandruff

...i.

CtinlcS prove Liittrint Anliteptic 
reachei and kilis dandruff germ

There is no oasler, more dolightful, or 
cffective way of keeping dandruff under 
control than with Listetine Antlseptlc, 
famouB for more than 25 yoars as a mouth 
v. ash and gargto. Just rub it in and follow 
vvlth prolongod massage.

Llsterine Ąhtiseptjė gets rld df dandruff 
breause it kilis ihe germ that causos dan
druff—the quėer llttle bottle-shaped bac- 
teria (Pltyrosporum ovale) that žurrounds 
the hair and covers the acalp.

Don’t waste timę wlth nemecUes that 
merely attack symptbms. Usb Llsterlno 
Antlseptlc, the nroved treatment that gets 
at the cause. The oply treatment we know 
of th&t is backed by ten ve&rs of rosearch 
and a cllnical record of success in the 
groat niajority of casos.

Lambcrt Pharmacal Co.. St. Louit, Mo.

LISTERINE
THE ntOVEb TREATMENT FOR

DANDRUFF
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
NAUJIENOSE”
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Diena Iš Dienos
DIDŽIAUSIAS BRIEDIS PAS 
JUOZĄ AŽUKĄ

BRIDGEPORT. — Jeigu ki
ti gali kepti briedį, tai kodėl 
ne Juozas A Žukas? Anuo kart, 
kai buvo nuvykęs į Michigan 
girias briedžio medžioti, tai ir 
parsivežė didžiausį raguotį. O 
šį šeštadienį tas raguotis bus 
iškeptas ir paguldytas “ant 
lentos”. Valgysim, bet ne visi, 
tik tie, kurie atsilankys j brie
dienos parę.

P-s Ažukas užlaiko savo se
niausią visam Bridgeporte ta
verną prie kampo 33-čios ir 
Lituanica Avė. Tai yra tas pats 
tavernas, kurį jo tėvas užlaikė, 
kada aš dar nebuvau užgimęs.

— VBA.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•NIAUJTFNTOSh”

Liet. Laivakorčių 
Agentų Sąjungos 
Suvažiavimas
Rengs penkias ekskursijas Lie

tuvon. — Ragins lietuvius 
važiuoti į N. Y. Pasaulinę 

e Parodą

Ši organizacija yra suorgani
zuota, kad pasekmingiau patar
nauti lietuviams keliaujantiems 
Lietuvon ar iš Lietuvos, taipgi 
ir į kitas šalis. Ji stengiasi iš 
reikalauti iš laivų bendrovių, 
kad jos tankiau siųstų savo lai
vus į Klaipėdą ir, bendrai, pa
gerintų susisiekimą su Lietu
va.

Laiks nuo laiko sąjunga tu
ri suvažiavimus ir pasitaria 
apie aukščiauš minėtus tikslus.

Paskutinis suvažiavimas įvy
ko spalio 17 d. 1938, kuriame 
nutarė: platinti Lietuvos pro
duktus Amerikoje; įstoti į A- 
merican Steamship and Tourist

Agents Ass’n.; raginti lietuvius 
dalyvauti Nevv Yorko Pasauli
nėje Parodoje; suteikti pagalbą 
įsigyti nupigintus ge’žkelių bi
lietus ir laivakortes; atvyku
sioms parūpinti prieinamoji! 
kainom viešbučius.

Taipgi nutarė surengti se
kantiems metams šias ekskursi
jas:

' Gegužes 13 
pa”, į Kauną, 

Gegužės 31 
sholm” tiesiai

Brže’io 14 
taria”; z

Liepos 1 d. ”Gripsholm” į 
Klaipėdą su persed.mu;

Liepos 13 d. Laivu “Staten- 
dan” per Rotterdamą į Kau

Kiek Žmonių Reikia 
Suvalgyti Vieną 
Briedi? v

SUSIRINKIMAI
_____ _ _  • ‘ ....... .....-

Naujiem] Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Kriaučių Lokalo 269 A.C.W. of A. susirinkimas įvyks penktadie
nį, gruodžio 9 d. Amalgamated Centro Name, 333 S.’ Ash
land Blvd. 7:30 vai. vak. Taipgi bus Prelegentas. Nariai im

kite dalyvumą. —Valdyba
Lithuanian Democratic Club priešmetinis posėdis įvyks šį vaka

rą 8 v.v. Vengeliausko svetainėje, 4500 S. Talman Avė., to
dėl visų narių pareiga būtinai dalyvauti, šis posėdis yra 
gan svarbus. Bus renkama valdyba 1939 metams. Valdyba 
ir komitetas išduos raportą iš pereito baliaus. Klubui yra 
reikalinga naujų darbščių narių, neužmirškite pasidarbuo
ti ir surasti naujų narių klubui. —Korespondentas

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 11 d. 1938 m. p-no J. Jus 
kos (Hollywood) svetainėj, 2417 43rd S t. Pradžia 3 
vai. po pietų. Kadangi šiam susirinkime bus renkama k’iu- 
bo valdyba ateinantiems metams ir bus daug reikalų ap
svarstyti, tai prašoma visus narius susirinkti laiku ir atsi
vesti nors po vieną naują narį prisirašyti. Tą pačią dieną 
įvyks ir kliubo vakaras (Barn Dance). 6 va1, vakare taip 
kad iki to laiko būt galima susirinkimą užbaigti.

B. Vaitekūnas, rast. 
“Bijūnėlio” choro pamokos naujoj vietoj. Nuo šio šeštadienio 

persikeliama į J. Grigaičio svetainę, 3800 W. Armitage avė.,
kur buvo per paskutinius 3 metus. Pamokos įvyks kiekvie
ną šeštadienį, nuo 2 iki 5 vai. po pietų. Mokytojauja p-’ė 
Ona Skeveriutė — dainavimo, kalbos, žaismių ir vaidini
mo. Kviečiame visus tėvus atvesti savo jaunuolius, nuo 5 
iki 16 metų amžiaus, ir prirašyti į “Bijūnėlio” chorą.

—Valdyba 
‘ Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo prieš- 

metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 11, 1938, 
lawler Hali,* 3929 W. Madison S4. 1 vai. po piet. Visų at- 
si ankymas yra būtinai reikalingas, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir bus renkama valdyba. Nepamirški!: užsi
mokėti visus užsilikusius mokesčius. M. Medalinskas

Draugystės Lietuvos Vėliavos 1 Amerikoj įvyks priešmetinis 
susirinkimas sekm., gruodžio 11, Antano Česnoj svetainėj, 
4501 So. Paulina St. Bus daug svarstymo ir valdybos rin

kimai. Charles Davis, pirm.

GRAŽUS MEZGINIAI SERVETKĖLEI.

CROCHETED DOILIES PATTĘRN 1796

No. 1796— Lengvas, gražus dezenis servetkelėm.

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1796
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 

J
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
J Vardas ir pavardė ..........-.....  — |

1 Adresas ---------- -----------------------------------------—..... -..........  J
I I
I Miestas ir valstija .................... -......... -.....................................  •

d. Laivu “E iro 
gelžkeliu;
d. Laivu “Grip 
į Klaipėdą;
d. Laivu “Aqui-

Naują valdybą sekamiems 2 
melams sudaro: pirmininkas J. 
Ambraziejus; vice-pirmininkas 
A. Rypkevičia; sekretorius J. 
Sekys; iždininkas A. S. Trečio
kas; iždo globėjai: P. Bartkevi
čius ir P. Molis; spaudos ir pro
pagandos komisija: Juzė Leo- 
naitė ir K. S. Karpius.

Sekantis suvažiavimas įvyks 
New Yorke, parodos metu.

L. L. A. S. A. narys.

Gražus Draugijų
Bendradarbiavimo
Pavyzdys
Morning Star Kliubo sidabri

niam jubiliejui praėjus

NORTH SIDE. — Morning 
Star Kilubas surengė 25 metų 
jubiliejinį balių lapkričio 26 d. 
Northwest svetainėje, 2403 W. 
North avė.

Aš, kaipo komisijos narys, 
turiu patėmijimą apie aprašy
mą to baliaus, kuris tilpo Nau-

dalyvavo, tur 
rašytojas ne- 
o tik svečias, 
Auna”.

Ten nebuvo teisingai paduo
ta kokie kliubai 
bu t, dėl to, kad 
buvo kliubietis, 
pasirašęs “Musų

Taigi aš su geresniu paaiški
nimu. Kartu'dėkoju ' kliubams 
ir publikai, atsilankiusiai ba
linu.

Pirmiausia, Raudonos Rožės 
Kliubas įteikė gražų bukietą. 
Po to Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras padainavo keletą gražių 
dainų. Toliau VVhite Star Kliu- 
bas pridavė gražią dovaną — 
tropėją su užrašu atminimui 
25 metų gyvavimo Morning 
Star Kliubo. O Andrejevo šokė
jai pašoko gražius šokius.

Po to svetimtaučių kliubas, 
užvardintas S. I. U. L. marša- 
vo po vadovyste L. Striupo, 
maršavo ir Humboldt Park 
Lietuvių Politiškas Kliubas, ku
ris pasirodė labai skaitlingai 
su dideliu buriu narių. Taipgi 
ir Brighton Parko Atletikos ir 
“Pleasure” Kliubas pasirodė 
skaitlingai.

Baigiant programą, Morning 
Star Kliubo pirmininkas A. 
Shimkus padėkavojo visiems 
kliubams ir publikai už atsilan
kymą ir parėmimą Morning 
Star Kliubo ir pridūrė, kad ir 
musų kliubiečiai nepamirš ki
tų kliubų parengimuose daly
vauti. Aš, kaipo komisijos na
rys, taipgi dėkoju visiems už 
atsilankymą.

A. Lungevicz.

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro 
Atydai

Kodėl Toks 
Pasisekimas

Kiekvienam labai svarbu ži
noti kas yra pasisekimas, kas 
.padaro atskirą žmogų ar įmo
nę pasekmingu ir kas šian
dien veikia pąsekiningiausiai.

Pasisekimas reiškia ką nors 
nuveikti arba atsiekti geriau 
negu kiti. Nors kiekvienam iš 
musų yra skirta tam tikros 
pareigos atlikti, bet ne visiems 
lygiai tatai- pasiseka. Ir tas, 
kuriam geriausiai pasiseka tos 
ar kitos pareigos atlikti, susi- kol briedį papuolė nušauti, o 
laukia geresnį atlyginimą, ir 1 
tokį pratę esame vadinti pa
sekmingu, arba jo darbą — 
pasisekusiu.

Kas yra atskiro žmogaus gy‘ 
venimas, tas pats tinka ir pre
kybiniame. Čia tos pačios run 
gtynės už geresnį, už pasek- 
mingesnį darbą, tie patys pa
gyrimai kaip ir atskiro žmo
gaus gyvenime, žodžiu gyveni
mo taisyklės visur tos pačios. 
Ir nežiūrint kokia butų preky
bos rųšis: didelė ar maža, pa
sisekimas laukia lygiai kiek-| 
vienos įmonės. O pasisekusiam 
leista gyvenimo keliu pirmuo-; 
ju žygiuoti, kitiems kelią ro-1 
dyti. Taigi, pasisekimas yra 
atlyginimas gausiai, o tatai nė
ra galima be to ką mes vadi-, 
name našesniu patarnavimu/ 
bei sugebėjimu tatai atlikti.

Midwest Stores krautuvės 
jums kai tik yra puikiausiu 
pavyzdžiu. Tai organizacija, 
kuri apima virš keturių šimtų 
atskirų krautuvininkų, susi' 
jungusių tikslu visuomenei su
teikti geresnį patarnavimą, pa 
teikti geresnes prekes, žemes- 
niomis kainomis. Ir štai kaipo 
paseka tų pastangų, ta orga
nizacija skaitoma Chicago je 
geriausiai žinoma, ir kuri tei
kia geriausį našesnį patarna
vimą.

Taigi, norint pirkti ekono
miškiau, nepamirškite Mid- 
west Stores, šiandien telpa jų 
skelbimas, atidžiai perskaity
kite ir įsitikinkite. Skelb.

tadienį, gruodžio 10 d., Masko
liūnas Tavernoje, antrašu 3503 
S. Halsted St.

Kaimynas.

11Šį sekmadienį, gruodžio 
d., Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras pildys radio programą 
Progress Rakandų Krautuvės 
valandoje. Taigi, visi daininin' 
kai, vietoj į svetainę, susirin
kite į radio stotį, lygiai kaip 
10. vai. ryto. Radio stotis ran
dasi prie Madison ir Western 
gatvių kampo.

Daugeliui dainininkų, vieta 
jau yra gerai žinoma, nes ne
kartą teko ten dainuoti. Tai
gi, vyrai, nesivėluokite.

Choro koresp.

Vieno šūvio Tereikėjo 
Nušauti

BRIDGEPORT. — Tas klau
simas bus atsakytas šį šešta
dienį, kada visi draugai ir pa
žįstami • susirinks pas Jokūbą 
Maskoliūną paragauti briedžio 
mėsos.

Daug vargo teko nukęsti pa-

dabar dar daugiaus vargo bus 
tą briedį išdalinti šmoteliais.

Prieš savaitę laiko Masko
liūnas ir V. B. Ambrose užsi
manė briedžių medžioti. Na, ir 
abu patraukė į Šte'vens Point, 
Wis. Nagi, nei patys nesitikė
jo, kaip iš pirmo šūvio papuo
lė briedį nudėti.

Dabar visi, kas turi gerą api- 
tetą, galės paragauti tikro 
briedžio kūno.

Briedžio Parė įvyks šį šeš-

I

3-čioji Didi Savaitė.
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
/ veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St.

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

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

.JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

... $6.00

... $6.00

.... $6 00

.... $5.75

... $5.00
ŠAUKITE

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

PIRKIT DABAR!
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Šiuomi pranešam savo draugams ir pažįstamiems, kad 
mes turim taverną naujoj vietoj, būtent, 3856 So. Union 
Avė. Todėl visus savo draugus ir pažįstamus kviečiame 
atsilankyti ALAS YANAS

CHARLES VENCKUS 
JOHN ŠVELNI S

3856 So. Union Avenue

W ESTABLISHED IM4

DYKAI
PRISTATYMAS 7WEXBERG S |

iLIOUOSSj
Telefonas

CANAL 4738

KALĖDINIŲ (PIRKINIŲ SĄRAŠAS
Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas. Čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

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

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 rankandus 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.

Boston Avalynės 
Krautuvė Duoda 
Dovanas

Kas tik užeis į Boston Shoe 
Store, 3435 So. Halsted St. ir 
nusipirks porą batelių, absoliu
čiai dykai gaus kalėdinę dor 
vaną vertės $2.00 ar daugiau. 
Ta dovana yra 24 karatų auk
suotas kristalo setas. Ją duo
dama su kiekvienu pirkiniu už 
$2.98 ir aukščiau. Specialės do
vanos teikiamos ir

Todėl, kiekvienas 
ginamas dalyvauti 
dovanų šventėje.
Boston Shoe Store radijo pro- 
gramo, kuris įirdžiamas kas 
šeštadienį 10:15 'vai. ryte iš 
W.H.F.C. stoties.

vaikams.
esate ra
tų puikių 
Klausykite

VBA.

Brolių Motuzų 
Filmos Chicagoj:

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

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

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

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

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

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

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-i 
karti, Šv. Jurgio Par. Salėj, 
32 Place ir Lituanica avė.

(Skelb.)

» of Kentucky
Irt Old Quaker
Irt Wilken Family
irt Old Drum
S Calvert Special
g Schenley Red Label
g Golden Wedding
? Black & White

RosesFour
Mattingly & Moore 
Seagram 
Seagram 
Kessler 
Seagram 
C &G 
Hill & Hill

5 Crown
7 Crown
V. O.

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

| WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St.

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.

į Boston Shoe Store
3435 Šo. Halsted Str.

Žiūrėk į 
musų 

langus

DYKAI!!
Kalėdoms

DOVANU
žiūrėk į 

musų 
langus

I MUSŲ 
Permodeliavimo Batų Išpardavime 

Visiškai Dykai
24 Karatų Paauksuotas

GOLD CREST CRYSTAL SETAS
Vertės $1.00 ir $2.00 ir daugiau 

su kiekviena pora

BOSTON’S BETTER SHOES

*

ir aukšč.Nuo

batų

Turime Pilną Pasirinkimą
vaikams pigiai kaip už $1.00 ir aukšč., taipgi berniukams ir mer
gaitėms pigiai kaip už $1.99 ir aukšč. Visi tvirtos odos.

BOSTON SHOE
STORE

3435 SOUTH HALSTED STREET
Klausykite Boston Shoe Store Radio Programų šeštadieniais iš 

ryto 10:15 iš stoties W. H. F. C.

moteriškų ar

ATEIK ir GAUK SAVO DOVANA

f Dovanas gausite perkant ir Red Cross irFlorsheim batus Į

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kartos 
skelbiasi Naujienose,

• LIGONINES- 
HOSPITALS

. SVEIKATOS KLINIKAS
fONSILAI IŠIMAMI Jjg.SO
GYDYMAS....................... ŠC A. 00
LIGONINĖJE ... ..............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje *15 00
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lavrndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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LIETUVIŲ UNIVERSITETO KLUBO DAI 
NOS IR DRAMOS VAKARUI PRAĖJUS
Pilna Auditorija Publikos Gėrėjosi Jų 

Pastangomis
Rašo—NORA

Lietuvių Universiteto Klubo 
“Dainos ir Dramos” programa 
praeito sekmadienio vakare pa
rodė, kad “it can be done”, ta
riant žodžiais, to populiario A- 
merikos poeto, Edgar A. Guest. 
Amerikoje gimęs ir augęs jau
nimas gali visai savistoviai 
veikli ir įnešti gražius įdėlius į 
Amerikos lietuvių kultūrinį vei
kimų.

Parode mums, kad jie yra 
rimti ir ideališki jaunuoliai ir 
geri lietuviai. Parode, kad jie 
jau ne taip praeinami ir pavir
šutiniai žiuri į lietuvių gyveni
mų, kaip praeities, taip ir šių 
dienų. Parodė, kad jie būdami 
jauni ir skaisčios dvasios žmo
nės, stengiasi dirbti kultūri
niam visuomenės pakilimui ir 
pagelbėti kitiems, kad galėtų 
atsiekti tobulumo, vėliaus irgi 
gerinus prisirengę prisidėti prie 
tokios veiklos.

Toliau parodė, kad tarp jų 
randasi įvairių talentų, kurie 
trokšta pasireikšti. Ir taip, jie 
patys parašė savo veikalų, su
kūrė kelis muzikalius numerius, 
sutvėrė savo baleto šokius, žo
džiu, supynė dainos ir dramos 
vainikų, kuriuo apsiautė mus ir 
nunešė į savo skaičios padan
gės pasaulį.

boj pasako, J<ad P6 “sėmė į- 
spudžius iš lietuvių istorijos pa
davimų ir iš dabartinio lietuvių 
Amerikoje gyvenimo aplinky
bių” ir sukuriu visiškai origi-' 
nališkų veikalų “Lietuviai Per 
Amžius” ir jį pateikė musų 
malonumui. Ir dėl to, kad jie 
aiškiai pabrėžė, jog jie sėmė 
tiktai įspūdžius iš lietuvių isto
rijos, tad negali būti argumen
to, ar jų Krivių-Krivaičio karū
na buvo tokia, kaip prieš 500 
metų dėvėjo; ar vaidelyčių kos
tiumai buvo tiktai balti, kaip 
mes iki šiol papratę matyti; ar 
anų laikų kriviai dėvėjo tokias 
kopturas; ar aukuras visuomet 
buvo vienodo akmens ir kokia 
buvo tų kelių šimtmečių atgal 
muzika.

Kiekvienas iš mus turime Sa
vų interpretacijų ir sukuriam 
vaizdų, kuomet skaitom kokių 
knygų arba žiūrime paveikslų. 
Kokius juk kiekvienam skirtin
gus vaizdus nupiešia saulutė be
sileisdama toli, toli už Vilijos 
krantų, arba tie balti kaip snie
gas debesėliai, kurie plaukioja

daug lengviau, tie jaunuoliai, 
turėdami kūrybinius pašauki
mus ir gabumus, patys studija
vo, dirbo, rašė, mokinosi ir mo
kino, negali užginčyti, kad sa
vo užduotį gražiai atliko. Svei
kinimai jiems visiems.

Vaidintojų tarpe dar labai 
gražiai pasižymėjo Algirdas Ra
lis, kuris visuomet taip labai 
nuoširdžiai vaidina kiekvienų 
savo rolę; Edgardas Fįrantas 
.(Kunigaikštis), Stasys Kubilius 
(George), Bella Pozer (Julia) 
ir visi kiti vaidintojai mažesnė
se rolėse, kurios buvo rūpestin
gai prirengtos ir visai gerai iš
pildytos. Wenetta Grybiutė, kai
po vyriausia vaidekŲė, kuri, šo-1 
kį prirengė ir baletų sumokino, 
kartu su vaidelutėm, Eugcnia 
Greičius, Bella Pozer, Biru ta 
Rutkauskas ir Pearl Juzėnas,, 
sukurė švelnų paveikslų, ati
duodamos dievams aukas už 
derlingus metus. Sveikinimai p- 
lei Grybiutei už bandymų eiti 
platesniu keliu savo artistinių 
gabumų ir linkėjimai vis pro
gresuoti.

NAUJIENOJ Chicago, BL

Operetes ir 
Operos Lietuvių 
Chorams
Nauji Garsių Veikalą Vertimai 

Nuomojimui

“Nepamainomas Asmuo
Musų dailės veikloje Elena 

Pečiu kaitė darosi tikrai nepa
mainomas asmuo. Kur tiktai ei
na iš tikrųjų rimtas meno dar-

Savo Užduotį Gražiai Atliko
Todėl ir buvo {domu pamaty

sit vo programos įžanginėj kai-

MADOS

musų L.U.K. narių. Ir neabejo
ju, kad gal su maža išimtimi, 
visi atsilankiusieji sutiks kad 
tenka atiduoti daug kredito vi
siems, kurie prisidėjo prie pa
rašymo šio veikalo, sukūrimo 
muzikos ir šokių, ir vaidinto
jams. Aišku, daugiausia kredi
to priklauso tiems kurie ne lik 
parašė veikalų, bet patys dabai 
vykusiai vaidino, kaip tai Jo
nas Balanda, Antanas Stelmo
kas ir Btinni Savickas. Kuomet

« t . « • r J • O

pamąstau, kad vieton pasiimti 
kieno kito parašytų veikalų ir 
muzikų, kas žinoma butų buvę

PERSONAI 
įsmeuą Uttu

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 

RakandaiirĮtaisaiPardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

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

Dėl smulkmenų atsišaukit: 
CORYDON & OHLRICH 

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

IEŠKAU PARTNERIO eiti į ta- 
verno biznį su mažais pinigais. Ge
roj vietoj- Atsišaukite greitai. Ra
šykite, 1739 So- Halsted St. Box 
910-_________ _________________

Aš IEŠKAU GERO ŽMOGAUS. 
Ar ieškote pirkti karčiamos biznį? 
Gal jums trūksta pinicų paimti 
gerą vietą. Aš turiu planą, kuris 
jums patiks. Jeigu turite $500 ar 
ir daugiau suprantate karčiamos 
biznį, prašau atsišaukti subatoj po 
7 vai. vakaro- Nedėlioj—10 v. ryto- 
Mr. Thomas, 931 W. 35th Place, 

(užpakalio flatas)

NETURIU ŽINIŲ, kur gyvena ir 
ar gyvas Viktoras Ališauskas, pra
šau atsišaukti. Jei kas žinote nuo
širdžiai prašau pranešti. Angliškai 
jis vadinasi Victor Alis. George 
Ališauskas, P- O. Box 667, Oakvil-Chicagos Lietuvių Choras 

“Pirmyn” per kelis paskutinius 
metus paruošė keletą naujų 
scenos veikalų, tinkančių cho
rams pastatyti. Tai garsių ope
rų ir operečių vertimai,

“Pirmyn” Choras pirmuosius 
tris veikalus jau pastatė, o ki- 

| tus du pastatys artimoj atei
tyj.

“Pirmyn” Choras mielai su
tiks lietuvių chorams tuos vei
kalus išnuomuoti su pilnu vi
sų dainų, kalbamų , žodžių ir 
instrukcijų pastatymui tek
stais, bet be orkestracijos. Tarp 
nuomuotinų veikalų yra šie:. 

, “Oro Bangomis' 
rinio 2 aktų operetė;

“Hulda of Holland”, taipgi 
lengva 2 aklų operetė;

“Meiles Eleksyras”, Donize 
tti’o 2 aktų komiška opera;

“The Bohemian Giri”, Balfe’s 
3 aktų opera. (Laikinai nuo- 
muojama tiktai už Chicagos.)

“Martha”,
(baigiama 
nuomuojama 
gos.)

“Pirmyn” 
repertuarui, 
sezonui, du 
veikalus, šiuomi padarydamas j 
pranešimų apie tai, Choras nuo
širdžiai prašo Chicagos lietu
vių chorų juos, kartu ir “Mar
tha”, nestatyti. Tie du muzi
kaliai kuriniai yra,

“Blossom Time”, Schubert’o- 
Romberg’o operetė, ir

“Parduotoji Nuotaika”, 
kompozitoriaus Smetanos 
ra.

Šie du kubiniai nebus 
muojami iki ..^teinančių metų.

Nuomuodajrųųs.i aukščiau pa
duotas operas- ir operetes, “Pir
myn” Choras**im£ tiktai mažus 
honorarus išlaidų apmokėji
mui, nes ChoYo tikslas yra ne 
pelnų darytis, bet pagelbėti vi
siems chorams, ypatingai už 
Chicagos, kurte nuolat jaučia 
muzikalių veikalų trukumų.

Dėl informacijų prašom 
kreiptis i Choro pirmininkų ir 
vertėjų, Antanų S. Vaivada, 
1739 South Halsted street, Chi- 
cago, Illinois, arba į Choro ve
dėjų, Kazį Steponavičių, 4142 
Archer avenue, Chicago, III.

“Pirmyn” Choras.

■ ""AT" .’Į’i'BJ.'T," „J.J.'SSĮ
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
JAUNAS. VYRAS paieško darbo 

bučernėj,. Turi patyrimo. Dirbs už 
prieinamą kainą., Rašykite 1739 So. 
Halsted St., Box 909.

PAIEŠKAI! DARBO, bučernėj, 
tavernoj' už bartenderį arba lunch- 
room. Esu pilnai patyręs. 1843 So. 
Halsted St-, Canal 5533- Klauskite 
John Miknis.

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.

lengvo tu-

...-f- .... ..
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
MERGINA 20 iki 30 bendram na

mų darbui, būti, patyrusi, gera al
ga. 1915 So. Harding Avė. Kleban, 
Rockwell 2129.

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui be skalbimo—būti.

Larman Delicatessen, 
7458 West 14th St-

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

PATYRUSI MERGINA pilnai pri
žiūrėti kūdikį, mažą apartmentą, 
suaugusieji dirba. Išeiti. Nėra sek
madienių. $7.00. Rogers Park 4045.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrokai 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 1717BUSINESS CHANCES 
PardavimuiBizniai

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

.6302 So. Kedzie Avė.
PARSIDUODA TAVERNAS — 

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

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge- 
rai įrengtas su namu, 3 flatai, 3 
karų garažas, šalia 
toj pačioj vietoj 
įmokėjimu.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

. 2828 W. North Avė.
J I I I t

prie California.

Flotow’o 4 opera 
ruošti ir laikinai 

tiktai už Chica-

' REIKIA MASAŽISTĖS, DOUG- 
LAS BATH, 3516 W. Roosevelt Rd-

ji nebus rolėje dainininko ar
ba vaidintojo, tai bus rolėj mo
kytojo, akompanisto ar užims 
pianisto rolę orkostroj operetiš- 
kuos vaidinimuos. Bet šiam dai
nos ir dramos vakare, Elena 
pasirodė kaipo kompozitorė vi
sos eilės dainų, kurios buvo į- 
vairios ir įdomios. Turėdama 
gausų gabumo ir talento, “kuris 
yra sujungtas su aukštu išsila
vinimu muzikoje ir šiaip moks
le, jos dalyvavimas programoj 
visuomet yra užtikrinimas rū
pestingai išstudijuoto ir tikrai 
artistiškai prirengto dalyko. 
Klubo nariai įvertindami p-lės 
Pečiukaitės pastangas jų veik
los naudai, įteikė, jai didelį 
pluoštų gražių>raudonų rožių.

Ii* aš neabejoju, kad ne vie
nas lietuvis sekmadienio skait- 
meningoj publikoj savo širdyje 
jaute kažin kokį džiaugsmo be
siveržiantį jausmų, pamalęs, 
kad Amerikoje gimęs ir augęs 
jaunimas įvertina tų laisvės, 
brolybės ir taikos trejybę, už 
kurių lietuviai per amžius sto
vėjo. Džiaugsmo ašaras reikėjo 
sulaikyti kiekvienam senosios 
gentkartės nariui, kuris kariais 
susirūpinęs galvoja, kad musų 
jaunuoliai išlautėja, išgirdus tų 
pačių jaunuolių pareikštus žo
džius, kad “Mes Esam Pirmiau
siai Amerikiečiai, bet Visados 
Lietuviai”.

taipgi ruošia savo 
1939-1940 metų 

kitus muzikalius

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyyepimui^Kambariai

RENDON 2 KAMBARIAI: kuk- 
nia ir miegamasis, dėl ženotos po
ros ar 2 vaikinų. 4058 South 
Campbell Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

lotas- Biznis 
24 m. su mažu 

Priimsiu mainais. Ga
lima pirkti Taverną, duosiu lysą. 
Savininkas M. K. Zacker, 3437 So. 
Union Avė., Yards 5548, Chicago, 
Illinois.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė geroj vietoj, moderniški fix- 
turiai, 4 kambariai pagyvenimui, 
garažas, biznis išdirbtas 20 metų. 

4501 So. Talman Avė-

tėvais
Sta- 

žentą

senatvės 
gimęs Raseinių ap- 

Viduklės parap. ir

Metinės Mirties Sukaktuvės

ANTANAS BEINORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 dieną Gruodžio mėn., 1937 
m., sulaukęs žilos 
amžiaus, 
skrity, 
mieste.

Paliko

čekų
ope •

nuo-

4972 r— Smagi sporto 
Sukirptos mieros 
taipgi 34, 36, 38 
krutinę.

suknelė. 
12; 14, 16, 18, 20, 
ir 40 colių per

vieną ar dau-Norint gauti 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept, 1730 
So. Halsted SU Chicago, DL

dideliame nubudime 
moterį Rozaliją, po 
Petrokaitę, 2 dukteris: 
nislavą Roženskienę, 
Mikolą ir jų šeimyną ir Ele
ną, 2 sūnūs Felix, marčią Ele- 
anor ir Antaną ir jų šeimy
nas, brolį Louis, anukus ir 
anūkes; 3 seseris: Veroniką 
Jablonskienę, švogerį Antaną, 
Prancišką Kasmauskienę, švo
gerį Stanislovą, Antaniną Bei- 
noraitę, švogerius Antaną Pet- 
roką ir Antaną Beržinskį ir 
jų šeimynas ir daug kitų gi
minių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus yyro ir tėvelio bus 
laikomos Šv. Mišios Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje 10 d- 
Gruodžio, 1938 m., 8 vai ry
to. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave at
eisime. Lauk mus ateinant! * 

Nuliūdę liekame,
Moteris Dukterys, Sunai, žen
tai, Marčios, Brolis, Seserys, 

švogeriai ir Giminės.

“Žvirbliai”, “Katės” 
“Šunes” Bus Pas 
Joniškiečius
Joniškiečių L. ir K. Kliųbas 

rengia ką tai nepaprasto.

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, O.

un

SLA 36 Kuopos 
Susirinkimas

TAVERNĄ PARDUOSIU arba 
priimsiu pusininką. Vienai moteriai 
perdaug darbo. 6600 So. State St.

už

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
roj vietoj—biznis gerai išdirbtas— 
priežastį patirsite vietoje. 7322 So. 
Damen.

Daugumas narių pasisakė 
Centro kėlimų į Pittsburghų

Gruodžio' 7 d. įvyko SLA 36 
kuopos susirinkimas, 
narių dalyvavo per 70. 
tai buvo priešmetinis 
kimas, kuriame turėjo 
rinkta kuopos valdyba.

Valdybos rinkimas, 
ti, gana greit praėjo, 
kai kurie viršininkai 
jokios opozicijos išrinkti. Va
dinasi, buvo tik po vieną kan
didatų. Kitiems metams liko 
išrinkta valdyba iš šių asme
nų: A. Zalatorius pirmininku, 
V. B. Ambrose 'vice pirm., M. 
Vaidyla raštininku, J. Balčiū
nas finansų raštininku, Juoza
pavičius iždininku, Dr. Graiču- 
nas daktaru kvotėju ir t. t. 
Tokiu budu valdyba šiek tiek 
pasikeitė, būtent, nauji valdy
bos naria yra Ambrose, Bal
čiūnas ir Juozapavičius.

Paskutinis susirinkimo punk
tas buvo balsavimas dėl SLA 
centro perkėlimo į bet kurį 
Pennsylvanijos valstijos mies
tą. P. Grigaitis platokai paaiš
kino, kodėl centras reikia kel
ti iš New Yorko ir kodėl Pitts- 
burghas centrui yra parankiau
sia vieta. Tuo klausimu kalbė
jo dar vienas kitas, bet ben
drai centro kėlimui opozicijos 
kaip' ir nebuvo. Pareikšta bu
vo tik mintis, kad gal tai per
daug greit daroma. Esą, reikė
tų Centro valdybai patiekti pla
ną: kokiame mieste geriausio
mis sąlygomis butų galima Įsi 
gyti centrui namą ir kiek toks 
namas atsieitų. Tąsyk nariams 
butų geriau susivokti ir. nerei
kėtų balsuoti akių plotu.

Pagaliau išdalinomos iš Cen
tro prisiųstos balsavimo korte
lės, kuriose yra sužymėti mie
stai Centrui kelti. Didelis dau
gumas narių pasisako už Pįtts- 
burghų. Būtent, Pittsburghas 
gauna 51 balsą, o kiti miestai 
visai mažai. Kažkas iškerta ir 
savotiškų s išdaigų, atseit, špo • 
są: j karčiųkę įrašo Maskvą. 
Vadinasi, : 
SLA centras 
Maskvą..

PARDAVIMUI TAVERNAS.
Priežastis liga. 720 W. 35th St

Iš viso
Mat, 

susirin- 
būti iš-

palygin- 
kadangi 
liko be

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

MES MOKAME aukščiausią kai
ną už jūsų nekilnojamo turto bon- 
dsus, stakus, depozitų certifikatus 
ir defaultuotus morgiČius. Pirma 
pamatykite mus.
Community Bond & Mortgage Co.

134 No. La Šalie St., Room 720 
Randolph 6650.

CO.
MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 

Muzikaliai Instrumentai

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

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

1000 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 MUSIC 
914 Maxwell St

iki 
iki

$65.00
$35.00

$65.00iki 
imsime į 

perdedame

STORE 
CanaI 6114

BONDHOLDERIAI AUKOJA mo
derną 3-flatį, tiktai $10,000. 7316 S. 
Rockv/ell St-, 8 metų senumo, 6—6 
ir 6 kambariai, 3 karų garažas. Ga
ru šildoma—plieno 
Pusapvalios ugnaviečių angos. Nau
ja General Electric refrigeracija, 
stalo viršais pečiai. Del susitarimo 
šaukti. Stewart 2500 Dooley, 819 E. 
79th Stret.

konstrukcija HATCHMAKER—JE1VELER 
Laikrodininkas ir Auksakalių

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

■. *
Miss Stėlla Mickevičiūtė, 

Kliubo finansų raštininkė, ir 
jaunuolis R; Karnų šas, kų tik 
įstojęs kliuban, sumanė, o kliu- 
bas rengia nepaprastų šokių 
vakarų. Kaip čia jį pavadinus: 
“Kūtės” ar “Daržinės šokius” 
(Baru Dance)..

Pranešė man, kad tas paren
gimas įvyks Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St. sekma
dieniui, gruodžio 11 d. Pradžia 
6 vai. vakare, su įžanga 25c 
ypatai.

Busiu šauni Swing Mas terš 
muzikantai šokiams, o taipgi 
busiu šieno, kornų, “šunų”, 
“kačių”, “žąsų”,. “vištų” ir gal 
būt “žvirblių”. Gi rengimo, ko
mitetas pranešė, kad bus duo
dami ir “door prizes”.

Rengėjai pilnai pasirengę 
atsilankusiųš svečius maloniai 
priimti ir pavaišinti. Joniškie
čiai atsilankiusių svečių niekad 
nesuvilia, nesųvils ir dabar.

Dėdė B. Vaitekūnas.

ANTANAS IVASKEVIČ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 8 dieną, 12:13 vai. 
popiet, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Šiaulių apsk-,. 
Kuršėnų parap.

Amerikoj išgyveno 33 m-
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Reginą po tėvais Ja- 
kavičaitę, 4 dukteris: Kazi
mierą, Petronėlę Winslow ir 
žentą Thedore, Bronisląvą ir 
Zofiją, 2 sūnūs: Antaną ir 
marčią Pauliną, Joną ir mar
čią Zofiją; 2 pusseseres Do
micėlę Einorius ir šeimyną, 
Kazimierą Didjuris ir šeimy
ną, ir pusbrolį Kazimierą Ma- 
šaitį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6944 So. 
Maplfewood Avė., Tel. Repub- 
lic 3814. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, ' Gruodžio 12 die
ną, 8:30 vai. ryto iš namų į 
Gimimo šv. Pan. Marijos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vęlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a- Antano Ivaskevič 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę Uekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentas, Marčios, Pusseserės, 
Pusbrolis ir giminės.

Laid. Dir. Albert V. Petkus 
ir Eudeikis, Tel. Lafayette 
8024.

BARGENAI, bizniavas namas 
gražioj vietoj, parsiduoda su biz
niu ar be biznio. Taverno - biznis 
išdirbtas per daug metų. 2956 Eme- 
rald Avė- Antras namas su taver
no biznio daug išdirbtas biznis. 
1901 Canalport Avė- Trečias namas 
su trimis storais ir 10 flatų, viskas 
išrenduota. Turiu parduoti iš prie
žasties vyro ligos, kuris dabar ran
dasi ligoninėj Arizonos valstijoj. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Šaukite Canal 0936 Emily Maezes.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

ROOMING HOUSES bargeno kai
nomis North Sidėj, $650 pajamų, 
kaina $2750. Lincoln Pk- 46 kam
bariai, pajamų $550. Kainą $3000. 
Daug kitų visokio didumo. 2839 N. 
Clark St. Ar Ieškot

• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

KAS KĄ TURITE MAINYTI? 
5 kamb. mūrinis bungalow- Kaina 
$3300. Mainys į bizniavą namą, 
priims biznį už pirmą įmokėjimą— 
taverhą arba kitokį biznį. Turim 
visokių kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69 St. Tel. Grovehill 0306

FĄRMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

-

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

(Adresai) —

Garsinkites “N-nose”Street
Remkite tuos, kurio 

r si nas i

ėlea
Telegrama

atsiust! man pavyzd) No.
Mieros

(Varda* ir pavardl)
L0VEIK1S Visas P

Dalis.
KVIETKININKAS

rekomenduoja, kad 
butų keliamas į 

Narys.

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

HANSON-OSBOHN, 
Hart, Mkhigan.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri- 
•ioamos. Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.



NAUJIENOS, Chicago, UI. •
* Penktadienis, gruod. 9, 19S8

Atsišaukimas
Kadangi sekančiais metais “NAUJIENOS” švęs 25 

METŲ JUBILIEJŲ, tai yra rengiamas “NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS KONTESTAS, kuris prasidės sausio 1 
dieną, 1939 metais.

šiomis dienomis buvo išsiuntinėta į visos kolonijas 
laiškai kviečianti “Naujiemj” draugus prisidėti prie ge
resnio šio kontesto pasisekimo.

Draugai! Jus žinote, kad laikraščio gyvavimas ir pa
sisekimas priklauso nuo jo išsiplatinimo ir skai y to jų pa
ramos.

Kadangi “Naujienos” per 25 metus tarnavo plačiai 
lietuvių visuomenei ir /platino apšvietę, padėdamos visuo
menės darbuotojams vesti kovą prieš visokius atžagarei
vius, tai manome, kad kiekvieno apsišvietusio lietuvio pa
reiga yra kuo galima prisidėti prie jų dar didesnio išpla
tinimo, kad ateityje ta kova butų lengvesnė!

Todėl, draugai, kurie mylite apšvietę, stokite į šį Ju
biliejinį Kontestą užrašinėti “NAUJIENAS” tiems, ku
rie dar jų neskaito, taipgi paraginti ir senus skaitytojus 
atsinaujinti savo prenumeratas.

Kontestantams už sugaištą laiką bus atlyginta, pa
gal jų pasidarbavimą, o skaitytojams kontestui pasibai
gus bus duotos gausios dovanos.

Jeigu kurie nebūtumėte gavę specialių pakvietimų 
stoti į kontestantų eiles, prašomi atsiliepti, prisiųsdami 
savo paveikslą, kurį laiks nuo laiko talpinsime NAUJIE
NOSE, kad Tamstą geriau supažindinti su jūsų apielin- 
kės lietuviais, kas, be abejo, pagelbės pasekmingiau dar
buotis.

t ACME-NAUJIENV Eolui
LOS ANGELES, CAL. — 

Nancy Dixon reikalauja iš 
Peter Balma $75,000 už 
priežado sulaužymą. Vadi
nasi, už pasižadėjimą ją 
vesti, bet to pasižadėjimo 
netesėjimą.

Kritikuoja Tris 
Radio Stotis 
Už Cenzūra £
Uždraudė žydams Garsinti Fil

mą apie Vokietiją

MENO
ŽINIOS

Rašo MIKAS ŠILEIKIS

Paskaita 
šeštadienį

Ateinantį šeštadienį, kai 3:30 
vai. popiet Meno Instituto rū
muose Fullerton Hali, įvyks 
įdomi paskaita apie japonų 
dailę. Skaitys p-le Helen Gun- 
saulus. Įžanga nemokama.

Stato operą “Perikolą”

Jeigu jau jokiu budu negalėtumėte apsiimti būti 
kontestantų, tai labai prašyčiau iš savo tarpo draugų re
komenduoti vieną darbštų vyrą ar moterį, kurie nepa
tingėtų pasidarbuoti šiame Naujienų Jubiliejiniame Kon- 
teste.

Kaipo kontesto vedėjas, suteiksiu visokią pagalbą, 
kad jūsų darbas butų kuopasekmingiausias.

Su pagarba,
T. RYPKEVIČIUS,

Naujienų Jub’liejinio Kontesto Vedėjas

Atrado Kas
“Alice” Yra

Tai Mrs. A. Okulainis

Prieš keletą dienų pranešėm, 
kad prie Wcstern ir Chicago 
gatvių policija atrado atminti 
praradusią moteriškę, kuri sa
kė esanti “Alice”. Pasirodo, 
kad ji yra Mrs. Sidmund Oku
lainis, nuo 1644 N. Marshfield 
avenue. Policija tai patyrė juo 
jos vyro, kuris atsišaukė, pa
matęs žmonos paveikslą laik
raščiuose.

Mrs. Okulainis buvo atiduo
ta proto ligų ligoninėn obser- 
vacijai. Ji yra apie 42 metų 
amžiaus.

-o

| Lietuviškos

? Kalėdų
pasveikinimo

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 ĮSPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

100 ” .......................... $3.00
Prisiųskit money orderi arba 
čeki kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Areštavo Aštuonis, 
Sužeidė Du 
Streikierius
Mušeikos ir Policija Apdaužė 

Hearsto Laikraščių 
Pikietininkus

Vakar prieš piet du C.I.O. pi- 
kietininkai buvo skaudžiai su
žeisti, ir astuoni buvo areštuoti 
laike neramumų prie Hearsto 
laikraščių redakcijos, Madison 
ir Wacker. C.I.O. uniją paskel
bė abiejų laikraščių, American 
ir Herald and Examiner, redak
cijose ir kituose skyriuose strei
ką, protestuodama prieš nuola
tinį darbininkų atleidinėjimą ir 
“terorizavimą”.

Pikietininkus užpuolė laik
raščių iŠvežiotojai, kurie pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos, ir policija. Fede
racijos darbininkai, kurie suda
ro didžiumą laikraščių spaustu
vėse ir išvežiotųjų skyriui, te
bedirba, Federacijai nutarus 
neprisidėti prie C.I.O. ir strei
ką laužyti.

Du sužeistieji pikietininkai y- 
ra Stabley Sandel, 27 m., nuo 
1508 N. Larrabee ir Charles 
Cain, nuo 3843 Addison Street. 
Tarp areštuotųjų yra C.I.O. li
nijos, Newspaper Guild, sekre
torius Don Stevens, jo žmona, 
Harry Wohl, unijos Chicagos 
skyriaus viršininkas, etc.

16 Dienų 
Iki Kalėdų...

Tik 16 dienų beliko iki Kalė
dų. t

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

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

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

Žymių chicagiečių komis’ja 
vakar pasiuntė protestą Federa- 
lei Susisiekimo Komisijai, kuri 
prižiūri radio stotis, protestuo
dama prieš stočių W.G.E.S., W. 
C.B.D., ir W.S.B.C. “cenzūrą.”

Komitetas sako, kad tų sto
čių viršininkas Cane T. Dyer, 
uždraudė garsinti filmą apie 
Nacių Vokietiją, kuris bus ro
domas Orchestra Hali salėj, ki
tą trečiadienį, gruodžio 11 d.

Filmas atvaizduoja dabartinį 
gyvenimą Vokietijoj ir jį pa
gamino žymus fotografas Ju- 
lien Bryan. Majoras Kelly bu
vo uždraudęs filmą rodyti, bet 
vėliau draudimą atšaukė. Vaka
ro pelnas yra skiriamas Vokie
tijos žydų naudai;

* X

Filmų rodymo komitetą su
daro tokie žymus chicagiečiai 
kaip Pulk. Frank Knox, Daily 
News leidėjas; R. M. Hutchins, 
Chicagos universiteto viršinin
kas, R. Dili, Northvvestern univ. 
prezidentas, etc.

Komitetas nurodė valdžiai, 
kad vartodamas “cenzūrą”, sto
čių viršininkas Dyer tarnauja 
“fašizmui”. Atsakydamas į už
metimus Mr. Dyer pareiškė, jog 
jis norėjo, kad pranešimas a- 
pie filmus butų “sušvelnintas” 
ir nieko nesakytų apie Vokie
tijos žydus. —R.

Netikros Dešimkės 
Chicagoj

Šiuomi norime perspėti visus 
lietuvius biznierius Chicagoj, 
kad apyvartoj vėl pasirodė ne
tikros “dešimkės”. Galima ne
tikrąsias banknotas pažinti pa
gal Aleksandro Hamiltono pa
veikslą vienoj banknotas pusėj. 
Netikrose “dešimkėse” tas pa
veikslas labai neaiškus.

Gavę negerą banknotą šauki
te federalį agentų biurą, WAB. 
9207.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

■. / . *» ‘ •_

Per “Naujienas” galima pa
siųsti Lietuvoj 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- 
įtus galima gauti “Naujienose”. 
I ADM.

Naujos Dailės 
Parodos

Katharine Kuh meno salo
ne, 540 N. Michigan avė., atsi
darė nauja dailės paroda, at
seit, meksikiečio dailininko 
Rufino Tamayo. Parodoj jis 
turi aliejinės ir akvarės tapy
bos filosofiškus savo kurinius. 
Taip pat architektas Nelson, 
turi moderniškų namų modelį.

\ j

Chicago Galleries Associa- 
tion, 215 N. Michigan avė., 2 
aukšte dabar yra suruošta ga
lerijos narių mišrios dailės 
paroda. Paroda labai įdomi. 
Įžanga į sakytas parodas ne
mokama ir katalogas dykai.

Stevens viešbutyje tebėra 
Ali Illinois Society of the Fi
ne Arts narių meno paroda. 
Ši paroda yra labai skaitlinga 
įvairiais eksponatais. Trečia' 
me aukšte paroda užima il
giau Jus viešbučio koridorius 
ir sales. Ten ir vienas lietuyis 
turi savo eksponatus.

Laikas j parpdą nėra apri
botas—visuomet atdara. Įžan
ga taip pat lyūnpkama ir ka
talogas. • 4 •
Ruošias priė 
Pasaulinėj Parodos

Prieš porį savaičių New 
Yorko Pasaulinės, Parodos me
no skyriaus" administracija iš
siuntinėjo čirkflliorus ir apli
kacijas Amerįjįos dailinin
kams. Ji nurodo kokiu budu 
bus suruošta fa didinga meno 
paroda. Sako, kad tilpsią per 
tūkstantį eksponatų tam tiks
lui pastatytoj auditorijoj. Be 
to, kiekvienoj valstijoj yra iš
rinktos tam tikros jury komi
sijos, kurios spręs eksponatus 
tik savoj valstijoj.

• • •

Archeologiniai 
Trupiniai

Archimedas: buvo didysis 
graikų matematikas ir išradė
jas. Jis gimė Syracuse mieste, 
Sicilijoj, 287 m. prieš musų 
erą.

\ • • •

Archiminas: Rymiečių isto
rijoj yra pažymėta, jog tuo 
vardu buvo vadinamas vy
riausia vaidyla (klaitnas) lai' 
dotuvių procesijose.

Archonas-. klasiškoje Grai
kijoje tuo vardu buvo vadi
namas vyriausis magistras 
(teisėjas) elinams teisti, ypa
čiai Atėnuose. Magistrus patys 
karaliai skirdavo.

■ ■ ■ .' į '

• • •
Archytosr. IV amžiuje Kris

tui negimus, šituo vardu gyve
no graikų filosofas, gamtos 
tyrinėtojas, (Pitagoro mokslo 
sekėjas ir Platono draugas. Jis 
buvo geras karininkas strate- 
gikas ir bendrai gabus žmo
gus. Jis išrado barškantį žais
lą, kuriuo linksmindavo savo 
vergų vaikus. Mirė 347 m. p. 
Kristų.

• • •

Akrostolijonas-. Yra toks 
ornamentas, kurį vartodavo 
vežimo arba laįvo stiebo sker- 
smeniut

...
j Chiaroscuro: šis žodis reiš

kia lygsvaros “tobulumą” švie
sose, spalvų tanuose ir šešė
liuose tapyboje* ?

Jonas Byanskas, Birutės vedėjas
Rašo — NORA

“Pianistas Jonas Byanskas 
padarė pasekmingą debiutą 
kaipo Birulės vedėjas”, skam
bėjo antgalvis Naujienų laidoj 
iš 18 d. balandžio, 1933 m. “Ir 
dainavimo ir , vaidinimo atžvil
giu operetė “Raganius” buvo 
vienas geriausia pastatytas kū
rinys šių metų lietuvių sceno
je”, rašė tas pats koresponden
tas.

Kokia buvo pradžia pono 
Byansko darbuotės kaipo Bi
rutės vedėjo, taip gražiai ir su 
kiekvienu Birutės pasirodymu 
augo ir jo rimtas atsidavimas 
šiam ide'ališkui darbui ir jo pa
žymėtini rezultatai.

Vien lik su didžiausiu malo
numu ir giliu pasigerėjimu pa
žvelgiu į tuos didelius darbus, 
kuriuos Birutė atliko pono By
ansko vadovybės laikotarpyje.
LIETUVIŲ PATI 
PIRMOJI OPERA

Iš visų didžiausias buvo pa
statymas Miko Petrausko ope
ros “Eglė, Žalčių Karalienė”. 
Ši yra musų lietuvių pati pir
moji opera, ir tik vieną sykį iš 
viso buvo vaidinta prieš Biru
tės pastatymą. Tai buvo Bos
tone, pačiam Mikui Petrauskui 
vadovaujant ir dalyvaujant Žal
čio rolėje.

Visi tie, kurie atsilankė šios 
operos pamatyti 8 d. balandžio, 
1934 m., sutiko, kad tai buvo 
labai didelis užsimojimas iš Bi
rutės pusės, kurio rezultatai 
buvo žavėtini, ir kuris bus mi
nimas ateityje, kaipo istoriš
kas įvykis. Kaip visuomet, Bi
rutei tada atėjo pagelbon to
kios gabios artistės jėgos kaip 
musų mylimas poetas, Kleofas 
Jurgelionis, kompozitorius Pet
ras Sarpalius, musų dailinin
kai Mikas Šileikis ir Petras Ka
čerauskas, ir eilė kitų dailės 
mylėtojų, nekalbant jau apie 
pačius artištus-dainininkus.

Tas tai jau buvo antras p. 
Byansko triumfas su Birute.

Ir taip kas sezoną p. Byans
kas stengėsi padidinti Birutės 
liaudies dainų repertuarą, ku- 
riuom Birutė iš tikro gali pasi
girti, ir pastatyti muzikalius 
veikalus, visi kurie aiškiai pa
rodė p. Byansko aukšto kalib
ro meninį skonį, muzikalį išsi
lavinimą ir gabumą kitus mo
kinti ir nešė vien kreditą Biru
tės veikalai.
PERIKOLĄ

Visuomet norėdama teikti 
*

savo publikai tiktai įdomius ir 
geriausia prirengtus muzikalius 
veikalus, Birutė praeitą sezoną 
pastatė Offenbacho komišką 
operą “Perikolą”. Kadangi pri- 
rengimas tokio didelio veikalo 
reikalauja nemažai laiko ir be
galiniai daug darbo ir išlaidų, 
ir dėl ta dar, kad ši opera su
kėlė tiek daug entuziazmo savo

pirmu pastatymu, ir publikos 
prašoma, Birutė suliko pakar
toti ją šį sezoną.

Kaip jau buvo savo laiku ra
šyta, ponia Vanda Byanskienė 
parvežė “Perikolą” iš Lietuvos. 
Kadangi veikalas buvo rank
raštyje, senas ir daug vartotas, 
ir negalėdamas gauti kopiją 
šios operos nei vienoj muzikos 
įstaigoj Amerikoje, p. Byans
kas daug vargo su perrašinėji
mu daugelio dalių to rankraš
čio. Už tad būdamas Paryžiuje 
praeitą rudenį, susiieškojo lei-
dejus šio kurinio ir nuvyko 
pirkti spausdintą kopiją.

“Atvykęs muzikos krauluvėn 
ir paklausęs, ar galima gauti 
kopiją Offenbacho operos “Pe- 
rikola”, gavau atsakymą — 
“jau nesiranda nė vienos kopi
jos, seniai išėjus iš spaudos”, 
pasakoja man p. Byanskas.

“Bet, ponuli, aš esu ameri
kietis, vedėjas seniausio Lietu
vių choro Amerikoje, ir man 
labai reikalinga tokia “Periko
los” kopija”, atsakė jam p. By
anskas. Tada pardavėjas ir vėl 
ęjo ieškoti po krautuvę ir už 
kokių 45 minutų sugrįžęs atsi
prašo ir labai apgailestauja, 
kad neturi tokios knygos. P-as 
Byanskas vis dar nenusimena 
ir pasako, kad nori matyli pa
tį aukščiausią krautuvės perdė- 
tinį. Nuvyko jo raštinei! ir iš
dėstė savo reikalą. Matomai p. 
Byanskas gerą įspudį padarė 
ant šio žmogaus, nes jis tuo-

jaus įsakė savo darbininkams, 
kad tikrai gerai išieškotų visą 
įstaigą. “Gali suprasti, kaip nu
švito mano akys, kuomet už 
geros valandos laiko atnešė 
man kopiją ‘Perikolos’, ” sako 
man p. Byanskas. “šioje spaus- 
dintoj kopijoj randasi dalių, 
kurios nebuvo rankraštyje, ir 
šiaip dalykų, su kurių pagelba 
manau galėsiu dar pagerinti 
musų sekmadienio spektaklį”, 
linksmai pareiškė man Birutės 
vedėjas.

Šios p. Byansko ypatybės, jo 
pasiryžimas atsiekti ką nors, ir 
nepriėmimas jokio atsakymo, 
kad “negalima, per sunku, šiaip 
taip atliksime, bile atliksime”, 
kartu su jo inteligentiška ir 
simpatinga asmenybe, padaro 
jam ir jo vadovaujamai Biru
tei daug draugų ir rėmėjų.
BYANSKO ŠEŠTAS
SEZONAS SU BIRUTE

Ir tikrai yra giliai įvertina
mas tas didelis kultūrinis dar
bas, kurį p. Byanskas neper
traukiamai jau šeštus metus 
dirba Birutei vadovaudamas. 
Jis turi pavydėtiną rekordą bū
ti pirmas mokytojas vesti Bi
rutę lokį ilgą laiką be pertrau
kos.

Už jo tokį nenuilstantį dar
bą ir pasišventimą musų kultū
rinėj veikloj p. Byanskas užsi
tarnauja visų lietuvių aukš
čiausios pagarbos ir padėkos.

Ilgiausių metų, geriausios 
sveikatos ir pasekmingiausios 
darbuotės, Jonai.

-----------------

Prasideda Pieno 
Monopolio Byla

Pieninės Nori Taikytis

Vakar prieš teisėją Wood-
ward kaip ir “prasidėjo” pieno 
monopolio byla, iškelta 43 as
menims ir 14 pieno korpora
cijoms. Asmenys ir korporaci
jos yra kaltinami monopolio su
darymu ir prekybos varžymu.

Kaltinamųjų advokatams pra
šant, teisėjas laiką atsakymams 
į kaltinimus paduoti prailgino 
iki sausio 25 d. Kaltinamųjų 
teisme nebuvo, vien 20 advo
katų būrys.

Teismo kambariuose plito 
gandai, kad kaltinamosios kor
poracijos nenori su valdžia by
linėtis ir daro pasiūlymus gin
čą likviduoti taikiu budu. Bet 
prokuroras Tierney, kuris ve
da bylą, tam griežtai prieši
nasi.

Tarp apkaltintųjų yra ir Dr. 
H. Bundescn, Chicagos sveika
tos departamento viršininkas.

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 .................. $8.00
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje ..................  $500

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:

VARDAS ___________________________________________________

ADRESAS




