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REIKALAUTA, KAD PREZ. SMETONA IR 
MINISTERIU KABINETAS REZIGNUOTU

Kviečia Voldemarą grįžti į Kauną. Girdai 
skleidžiasi, kad Lenkija taikosi anek 

suoti Lietuvą.
KLAIPĖDA, gr. 11. — Sek

madienį įvyko Klaipėdos sei
melio rinkimai. Kai ši žinia ra
šoma, Amerikoj dar nėra rin
kimų davinių. Tačiau rinkimų 
kampanijos dalyviai vokiečiai, 
pabaigę priešrinkimę kampani
ją šeštadienį, reiškė pasitikėji
mą, kad vokiečiai laimės 27 iš 
29 seimelio vietų. 1935 metų 
rinkimuose lietuviai gavo 5 vie
tas iš 29.

Vokiečių balsas šiandie do
minuoja Klaipėdoje. Ir vokie
čių nacių vadas, Willy Bertu
leit pareiškė, kad niekas nesu
laikys Klaipėdos prisijungimo 
prie Vokietijos, jeigu Lietuva 
nesuteiks tuojau kraštui pil
nos ekonominės ir kultūrinės 
autonomijos.

Užsienio korespondentų pra
nešimais, Lietuva valdo Klai
pėdą šiandien tik ant popie- 
ros. Lietuvos vėliavų kaip ir 
nematyti. * *-•

Nacių vėliavos plevėsuoja vi
sur. Plakatai ir iškabos ragina 
balsuotojus parodyti ištikimu
mą Reichui, t.y. Vokietijai.

Nuotaika lietuvių prieš vo
kiečius' nacius, o nacių prieš 
lietuvius aistri, 
laiku 
ti, o 
3,000

Paskutiniuoju 
du lietuviai buvo užmuš- 
vienas vokietis sužeistas, 
lietuvių pereitą penkta

daly vavo vieno užmuštų
jų lietuvių laidotuvėse.

Kitas dalykas atkreipė į sa- Vokietija susitarti.

ve gyventojų dėmesį. Kaune ir 
Klaipėdoj šeštadienį įvyko de
monstracijos. Demonstruotojai 
reikalavo, kad Lietuvos prezi
dentas Smetona rezignuotų. 
Jie taipgi reikalavo, kad rezig
nuotų naujai suorganizuotas 
Lietuvos ministerių kabinetas, 
kuriame premjeru yra kunigas c • 
Vladas Mironas.

Demonstruotojai priėmė re
zoliucijas. Jos ragina Augusti
ną Voldemarą sugrįžti iš Pa
ryžiaus į Lietuvą.

Daug demonstruotojų areš
tuota. Kai kurie demonstravu
sių buvo sužeisti.

Ir netik tai. Daromi kaltini
mai, kad demonstracijose buvo 
įsivėlę Lenkijos agentai. Sako
ma, Lenkija taikosi aneksuoti 
Lietuvą.

Nors į rinkimus Klaipėdos 
vokiečiai žiuri kaipo į plebis
citą, kaipo į krašto gyventojų 
pareiškimą, kur jų simpatijos 
linksta — Vokietijos ar Lie
tuvos pusėn — tačiatr, sako* 
Bertuleit, naciai nori tik, kad. 
jiems butų suteikta pilna kul
tūrinė ir ekonominė autonomi
ja.

Smetonos valdžia, užsienio 
korespondentų pranešimais, ne
deda pastangų savo žūvančiam 
autoritetui atsteigti. Vietoj to 
Lietuvos vyriausybė painforma
vo Vokietiją, kad ji yra pasi
ryžusi Klaipėdos' klausimu su

’PREZ. ANTANAS SMETONA. 
—Ryšium su įvykusiomis pereitą šeš
tadienį demonstracijomis Kaune jis 
išleido vėl nepaprastą šaliai apsaugo
ti įsakymą.

NACIAI PARUOŠĘ UKRAIN AMS BILIŲ

Tunisijos arabai 
įspėjo Mussolinį

Hull kviečia kovoti 
fašistų agresiją

LIMA, Peru, gr. 11. — Jungt. 
Valstijų užsienio reikalų sek re-

TUNIS, Tunisiją, gr. 11. — 
Šimtai raitųjų ir pėsčiųjų po
licininkų patruliuoja Tunisijos (torius, Cordell Hull, kalbėdamas 

šeštadienį Pan-Amerikos kon
ferencijai pareiškė, kad tinka
mas prisiruošimas gintis nuo 
svetimų šalių invazijos yra 
aktuali dabar gyvenamų 

‘problema šiaurės ir pietų Ame
rikoje.

Hull pasakė, kad nors 
Amerikos respublikos turi vei
kti bendrai, tačiau kiekvienai 
šaliai tenka nusitarti paskyrai, 
kokių priemonių ji turi imtis 
savo pareigai atlikti.

Kai dėl Jungt. Valstijų, tai 
Hull pareiškė, jos, kol užpuo- 

'.limo pavojus tebėra, palaikys

miestus, kuriuose rengiamos 
demonstracijos prieš italus. Pa
truliuoja, kad jos neišsivysty
tų į riaušes.

Alžerijoj arabai ir francuzaiĮ 
studentai surengė demonstraci
ją. Prie studentų prisidėjo ke
letas tūkstančių kitų piliečių. 
Minia šaukė: Sicilija ir 
nija francuzams, Italija 
karaliui! ... Sicilija ir 
nija yra italų žemės.

Daugelis arabų organizacijų 
pasiuntė pareiškimus francuzų 
pareigūnams Tunise, kad jos 
priešingos italų užmačioms gau-' pakankamas 1 apsigynimui armi- 
ti Tunisiją. Kai kurie tų pa
reiškimų sako, kad jeigu Ita
lija mėgintų užgriebti Tunisi
ją spėka, tai arabų gentės Ita
lijos kontroliuojamoj Libijoj 
sukiltų prieš italus.

Sardi- 
etiopų 
Sardi-

ORFI

dienų

visos

jos, laivyno ir oro jėgas.
Hull aštriai pasmerkė despo

tiškas valdžių formas.

Normandie laivo 
streikas pasi

baigė

LONDONAS, Anglija, gr. 
11. — Pranešimas tilpęs laik
rašty “Sunday Referee” sako, 
kad popiežius Pijus svarsto 
žinksnius Adolfui Hitleriui eks
komunikuoti. Hitleris yra gi
męs katalikų šeimoje.

© TOKIO, Japonija, gr. 11. 
—- Japonijos žinių agentija Do- 
mei praneša, kad japonų armi
jos ir laivyno vadai planuoja 
papildomų biudžetą, nes numa
to ir karą su Rusija.

Klaipėdos naciai sumušė 
Amerikos korespondentą
NACIAI LAIMĖJ? 26 VIETAS SEIME Iš 29

Prez. Smetona išleido naują įsakymą 
Lietuvai apsaugoti

• PARYŽIUS, 
gr. 11.
mą, kad Lenkija suteiktų jiems 
autonomiją, kai kurios srovės 
skaito kaipo jau senai prana
šaujamą vokiečių žygiavimą 
rytų link. Taigi opozicija klau
sia Daladierą, ar jis didžiuo
jasi savo politika pataikaujan
čia vokiečiams.

Francuzija, 
Ukrainų reikalavi-

šė į incidentą. Jie nusivedė 
Sellmerj į policijos nuovadą ir 
čia patys dar aršiau sumušė.

Didžiojoj Lietuvoj prez. Sme
tona išleido nepaprastą įsaky
mą valstybės apsaugai. Įsaky
mas liečia Kauną ir jo apy
gardą. Vyriausybė paaiškino, 
kad valstybės apsaugos įsaky
mas išleistas ryšium su pačių 
dešiniųjų Lietuvos elementų

KLAIPĖDA, gr. 11. — Na
ciai sekmadienį skelbė, kad jie 
laimėjo 26 vietas iš 29, nors 
balsai dar nebuvo pilnai su
skaityti.

Šimtai žydų šeimų pabėgo iš 
Klaipėdos į Didžiąją Lietuvą, 
bijodami nacių teroro.

Trys uniformuoti naciai už
puolė amerikietį, Ken žurnalo
korespondentą, ir skaudžiai su- veikla. Kiti pranešimai aiškina, 
mušė jį. Amerikiečio vardas kad nepaprastas įsakymas iš
yra Sellmer. Jis buvo sumuš- leistas taipgi pasėkoje antise- 
tas dėlto, kad neatsakė na- metinių demonstracijų, kurios 
ciams Hitlerio saliutu. Du po- įvyko Kaune pereitą šeštadie- 
licininkai, irgi vokiečiai, įsimai- nį.

ZURICH, Šveicarija, gr. 11. jos prezidentui ir Ukrainos-Vo- 
— Pereitos savaitės gale Len- lynijos parlamentui, Vietinė 
kijos seimui buvo įteiktas bi-t valdžia eitų visas vyriausybės- 
Jjus . reikalaująs. . ^ąjjlonojnijęs, pareigas, išėjus armiją, užsie- 
Ukrainai, Pasięašė jf 15 ukrai-. nio reikalus- ir^finansuš. Len- 

: kų ir ukrainų kalbos turėtų 
autonominėje valstybėje lygy- 

ibę.
Sakoma, bilius buvęs paruo-, 

štas Vokietijos, nacių. Nesitiki- 
kad jį lenkų' seimas priim

tų. Tačiau Ukrainai ir vokie-

nų ir baltgudžių atstovų.
Bilius reikalauja • Ukrainos- 

Volynijos valstybę pripažinti.! 
Ton autonominėn valstybėnj 
pagal bilių, turėtų įeiti 8,000,- 
000 gyventoj^r.’,.

‘ • /. .F -r.A • • . ■

Ukrainų valstybė turėtų sagčiai tikisi pavartoti bilių kaipo 
vo parlamentą.; Ukrainų prem-į propagandos įnagį — nepasi- 
jeras butų atsakingas Lenki-^tenkinimui Lenkiją kelti.

t

Italijos spauda stai
giai aptylo

ROMA, Italija, gr. 11. — 
Virginio Gayda, “Giornale d* 
Italia” redaktorius ir Mussoli- 
nio draugas, pareiškė reikala
vimą, kad Italijai butų suteik
ta teisė kartu- su Francuzija 
ir Britanija kontroliuoti Suezo 
kanalą. Gayda įrodinėja, kad, 
po Anglijos, italų laivų dau
giausia plaukia kanalu.

Tačiau daugumoj kitų Itali
jos dienraščių ir laikraščių 
kampanija, reikalaujanti Tuni
so ir kitų Francuzijos terito
rijų italams, Staiga aptylo. Kai 
kurie užsienio korespondentai 
daro pastabą, Jogei Mussoliniui 
nepavyko išgąsdinti Francuzi-

Naciai įspėja Rumu
nijos karalių

BERLYNAS, \ Vokiętija,

Daladier reikalauja 
pasitikėjimo

gr.PARYŽIUS, Francuzija, 
11. — Penktadienį premjeras 
Daladier pasakė kalbą Fran- 
cuzijos atstovų rūmuose. Dala
dier pareikalavo atstovų rūmų 
pasitikėjimo.

Po jo kalbos atrodė, kad jis 
gaus pasitikėjimą 315 daugu
mos balsų prieš 235.

Arabai reikalauja
Tuniso nepriklau

somybės
LONDONAS, Angliją, gr. 11. 

— Pranešama, kad • arabų va 
dai, kurie renkasi Londone kon 
ferencijai Palestinos klausi
mais, parašė memorandumą 
Tunisijos reikalu. Memorandu
mas reikalaująs, kad taip fran
cuzai, kaip ir italai pripažintų 
Tunisijos nepriklausomybę. Me
morandumas bus įteiktas Fran
cuzijos premjerui Daladier.

LE HAVRE, gr. 11. — Fran-i 
cuzijos laivų darbininkų strei
ką0, kurs sulaikė išplaukimą 
Normandie ir kitų laivų, prak-Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra. “iiį^dU^tas‘’ šešta-
noaaii i o • _ . _našauja: dienj. Darbininkai sugrįžo dar*

Debesuota; lengvi ir viduti- ban, kai valdžia ir kompani- 
nio stiprumo vakarų iki šiau- jos sutiko nevartoti bausmių 
rėš vakarų vėjai; saulė teka prieš juos. Streikavo 2,800 dar- 
7:08, leidžiasi 7:19 valandą, bininkų.

n ilk JU i In AS,- vokiętija, gr. 
11. — Rumuhijoa vyriausybė, 
kurioje karalius Karolis vaidi
na kaip įr diktatoriaus rolę, 
jšiomis dienomis sušaudė kelio- 
liką savo krašto nacių. Daugy
bę kitų sukišo ;į kalėjimus. Vy
riausybe įr toliau varo atkak
lią kampaniją Rumunijos na
ciams likriduoti.

Vokietijos spauda nepaten-, — _
įdnta Rumunijos vyriausybės danti iš penkių japonų, kuriems 
žygiais. Bendras nacių spaudos vadovauja admirolas Ken j į.
tonas yra, kad karalius Karo-įMaebara. Japonų delegacija no- 
lis žaidžiąs ugnimi. Kai kurie ri gauti Jungt. Valstijose. $45,- 
nacių dienraščiai pranašauja,'000,000 didelei lėktuvų įmone* 
jogei Karolio režimas neišsilai- Mancjiukuo valstybėje (Man
kys ilgiau, kaip tris mėnesius, ’džurijoje) statyti.

Japonai nori Ameri
kos pinigų lėktuvams

» l. • ' . ‘ .t*

LOS ANGELES, Cal., gr. 11.
— čia atvyko grupė suside-

• ST. LOUIS, gr. 11. — 
Prez. Rooseveltas, laiške rašy
tame dienraščiui w “St. Louis 
Post-Dispatcfy” reįškia viltį, 
kad' spaudos lajšvė kritikuoti 
jo vadovaujamą administraciją 
ir visas busimas administraci
jas išliks nepaneigta.

Daladier laimėjo 
parlamento pasi

tikėjimą
PARYŽIUS, Francuzija, 

11. — Francuzijos atstovų 
mai šeštadienį išreiškė pasiti
kėjimą premjero Daladier poli
tikai, kuri sulaužė generalini 
streiką, panaikino 40 valandų 
darbo savaitę, užkrovė šalies 
liaudžiai įvairių sunkumų ir 
ieško vokiečių prielankumo.

Daladier laimėjo pasitikėjimą 
315 balsų dauguma prieš 214 
balsų. Gauta dauguma suside
da iš 74 balsų. Pasitikėjimą iš
reiškė net patys dešinieji, 
šistiniai atstovai. Tai yra 
didelė dauguma.

Keliama klausimas, kaip 
gai Daladier pajėgs išlaikyti 
daugumą.

gr. 
ru-.

fa-
ne-

il- 
tą

Jungt. Valstijų am
basadorius apleido 

Londoną

TRUMPA KLAIPĖDOS KRAŠTO PRI
JUNGIMO ISTORIJA

Sausio 14 dieną francuzai 
padedami pra'dėjo derybas su lietuviais, 

krašto gyventojų, Sausio 15 d. francuzai iškėlė 
užėmė Klaipėdą sausio 11 d. baltą vėliavą. Lietuvos savano- 
1923 m. Anuo metu Klaipėdos riai paėmė Klaipėdą, 
kraštą saugojo, Tautų Sąjun
gos kontrolėje, 2’00 francuzų' ambasadorių komisija pripaži- 
karių. Susirėmimuose, apskai-'no Klaipėdą lietuviams. Klaipė- 
čiuojama, 80 žmonių, daugu- dai buvo vėliau suteikta auto- 
moj lietuvių, buvo užmušta. nomija ir seimas.

KLAIPĖDA, gr. 11. —. Lie
tuvos savanoriai, 
Klaipėdos

Vasario mėnesį nepaprasta

1,284 mokslininkai 
pasmerkė fašistus
NEW YORK, N. Y., gr. 11. 

— 1,284 Jungt. Valstijų moks
lininkai išleido manifestą, kurs 
pasmerkia fašizmą ir atsišau-

IŠ LIETUVOS
Galvijų veislės geri

nimas
ŠIAULIAI. — ž. u. rūmai

kia į visus mokslininkus, ra-Šiaulių apskrityje nupirko 21 
gindamas juos skleisti princi-;veislinį bulių, kurių 5 paliko 
pą, kad tik demokratija gali apskrities kergimo punktams 

veislei gerinti, o kitus išskir
stė į kitus apskr. Avių veislės 
pagerinimui Šiaulių apskrity 
įsteigta 10 avių kergimo punk- 

, tų.

išlaikyti intelektualią laisvę.
Pareiškimas sako, jogei mok

slininkų pareiga yra šviesti 
žmones, kad jie nepriimtų klai
dingų ir nepagrįstų doktrinų, 
kurios yra siūlomos jiems kaip 
neva moksliškos.

Pasak mokslininkų, mokslas 
nepriklauso nuo nacionalių ru- 

|bežių, rasių ir tikėjimų, jis ga
li tarpti tik taikai ir intelek
tualiai laisvei bujojant.

Estija ruošia darbo • 
stovyklas

TALINAS, Estija, gr. 11. — 
Artimoj ateity Estijoj bus 
įrengtos darbo stovyklos. Jos 
parūpins darbo nedirbantiems

LONDONAS, Anglija, gr. 11. 
— Jungt. Valstijų ambasado- 
rius Anglijai, John P. Kenne- asmenims, kurių amžius siekia 
dy, šeštadieni apleido Londo- nuo 18 iki 60 meO- Kitose sto
ną. Vyksta Kalėdų atostogoms vykiuose asmenys nubausti dėl 
į Jungt. Valstijas.

Washingtone jis padarys pra
nešimą apie padėtį Britanijoj, 
kaip kad ji atrodo jam. Gal būt! 
jam teks pasiaiškinti, kodėl jis’ 
gyrė premjerą Chamberlainą ir penkt. įvykstantieji turgai 
skelbiantį reikalą nuolankauti charakteringi savo medinėmis 
diktatoriams. Kitas pasiaiškini- (klumpėmis, kurias dirba spe- 
mas jam veikiausia teks pa- cialųs meisteriai, žemaičiai 
daryti ryšium su Britanijos sau klumpes perkasi gatavas, 
valdžios cenzūra Amerikos fil
mai čeko-Slovakijos krizės me- daug pigesni, nekaip šiauliuo- 
tu.

mažų nusikaltimų kalėti galės 
atidirbti bausmės laiką.

Klumpių turgus
TELŠIAI. — Telšiuose antr.

Produktai Telšių turguje

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

se.
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IŠ LIETUVOS
i TRECIĄ AUKŠTA BE SUSTOJIMO

Socialinių Reportažas.
Kai ant lauke tūnančios kai** 

vos auga ir žaliuoja rugiai, 
niekas negalvoja, kad iš tos 
vis vartomos žemeles molingo 
podirvio galima pastatyti gra
žiausius rumus, kurių vienas 
butas šiandien duoda Kaupe 
iki 400—500 Lt per mėnesį pa
jamų.

Kauną puošia didingi Karo 
muziejaus pastatai, Lietuvos 
banko, Žemės banko, pašto, 
gimnazijų įr eilė privačių di
desnių ir mažesnių namų. Šie
met statomi klinikų, Veterina
rijos instituto, Darbo rūmų, 
Karo mokyklos klasių ir eilė 
kitų pastatų. Prie šių statybų 
plaukė ir tebeplaukia tūkstan
čiai plytų—

musų “raudonojo aukso”.
Plečiantis statybai, plytos ga
vo tikrai budingą vardą “auk
sas”, nes už 1000 jų sezono 
metu teko mokėti iki 120 Lt. I

Kol iš podirvio išvilktas mo
lis perdirbamas į plytas ir iš 
jų pastatomas rūmas, jis iš 
darbininkijos išspaudžia daug 
sūraus prakaito, sunkių atsi\ 
dusimų ir raumenų pavargi
mo. Molis minkomas arkliais 
arba motorais. Per darbininkų 
rankas plytos jau patenka į 
krosnis. Plytos atvažiuoja į 
miestus ir vėl pasikaria ant 
darbininko pečių, kad jas už
neštų į statomų rūmų vįršuti- 
nius aukštus. Rupiuose jos iš 
abiejų sienos pusių nutinkuo
jamos taip, kad savininkas ne
mato jų grožio ir stiprybės.

Kai vietoj ošiančių miškų 
beliko atžalymai ir kelmai, su
sirūpinta sumūryti Lietuvą. 
Dabar kas statoma

plytų. Mokyklos—tik murinės, 
tvartai — krečiami iš molio, 
pagaliau, iš
medžio niekas nebeskaptuoja 

ir dubenių.
—juos puodžiai suka iš molio. 
Muriųė statyba fššaufce plyti
nių augimą, pareikalavo nau
ju -specialistų—įpurinįpkų. Vį- 
si krosnių statytojai ir kaminų 
lopytojai metė savo pareigas 
ir pasidarė mūrininkai. Visi 
amatninkai anksčiau į piurę 
statybos darbus nekreipė dė
mesio: kurią vasarą kas statys 
namelį, o “apskritus metus 
dvėsk badu”. Štai deiko šian
dien yra mūrininkų stoka.

Tarp plytų krūvų, keliasde
šimties darbininkų benardan
čių menkais laiptais aukštyn 
ir žemyn, stebiu didelių rūmų 
statybą. Raudonas, kaip plyta, 
vyras ant neštuvų susikrovė 
38 plytas (jų svoris per 50 
kg) ir jas nešinas įkopė į tre
čią aukštą be sustojimo. Tais 
pačiais laiptais
cemento maišus nešinos kopė 

moterys.
Pačiame varomų sienų viršuje 
dirbo mūrininkai, mažais ju
desiais plytą dėdami ant ply
tos aukštyn varė sienas. Kai 
moterų, kurįos fiziškai silp
nesnės, darbas atrodė sun
kiausiu —mųrininkų — leng
viausiu. Bet atlyginimas — 
priešingai: mūrininkai per 
valandą uždirba po 2 Lt, o 
moterys—0,55 Lt, vyrai—ply
tas nešautieji—1,40 įt.

Prie statybų mūrininkai 
daugumoje dirba akordiškai, 
todėl jie per dieną kartais už

BRIUSELIS, BELGIJA.— 
Policininkas per garsintuvą 
įspėja piliečius, kad jie bu
tų ątsargųs ir žiūrėtų, kur 
eina.

mekuomet mane dar rAip nekankino pirJaumas 
KRUTJNiJE AAANO KRUTINĖS MU«Ut.U$ TAIP SKAUDA KJ 
| KAD NEGALIU GAUTI Nf MINUTEI PALENGVINIMO

' S.1 "r "> fA$ ŽINAU KO >UMS REIKIA ffl 
•BP, tyUENcviMMui ru muskulų smuoOimo H 
Įtay RUN*emuui$lG(RAi ištrinkite k] 
fr $IUO UNIMENTU IR NUSISUKITE ■ 
SSk 0MAI ^KAUSAAAS PĄLENžvfS JFl

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

[ Darbininkų vilkstine su ply
nomis ir ceųiento maišais bra
škančiais laiptais kilo į tretįjį 
aukštą. Nei kalbų, nei juoko, 
—statyboje tylu. (“L.Ž.”)

Darbininkės nusiskun
džia prižiūrėtoju

dirba iki 20—25 Lt. Kad jie 
tai tik iš turėtų nuolatinį darbą arba

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

CRANĘ COAL COMPANY 
5332 įįo. Long Avenue 

Tel, Portsmouth 9022 
POCAHONTAS Mine Run C-y
(Screened) TęnaS ............................... į “

Perkant 5 Tonas ar Daugiau
BLACK ĘAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau V

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

Mes pasiusime jūsų giminėm? b draugams į 
Lietuvą ir kitur musų gražų Kalendorių ųž—

15 CENTŲ
Prisįųskįte savo užsakymu? tuojaps. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį įpusų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St. Chicagę, HJ,

vieną papirosą išrūkyti... Tai, 
va, būdavo yį.cnąs važinėju įr 
gerai, o dabar tūrių vežiotis ir 
žmoną, mat išėjo toks parėdy
mas, kad vieno arklio gatvėje

latįnį “pasižirą,” bet jis man 
nereikalingas, — - galėtų boba 
kur nors skalbykloje uždar
biauti,—dėl to įstatymo turiu 
ją,

kaip, ponią, vežioti.
darbininkais besikal- 

iš kontoras išsirito pilvą

Trūksta tarnaičių ir 
ūkio darbininkų

nusiskun- 
užgaulingu 
Kiekviena 

iš fabriko,
kad neišneštų

bent per statybos sezoną dar
bas butų pastovus, jie ekono
miškai gerai susitvarkytų ir 
žiemos metu nejaustų šalčio 
ir maisto stokos. Mūrininkai, 
ir prie besitęsiančios statybos, 
nekiekvieną dieną turi darbo: 
kol atliekami įvairus betono 
darbai, jų darbas sustabdo
mas. Mūrininkų darbo sezo
nas dažnai yra rudenį, kada 
prasideda darbą trukdą lietus. 
Kita mūrininkų ekonominio 
gyvenimo nelaimė: per savaitę 
muryję ir sunkiai dirbę, šeš
tadienį “draugiškai” susirinkę 
restorane ir ten visą savaitės 
uždarbį dažnai iki paskutinio 
cento

‘‘pramuryja.”
Gyvenimas ii’ moteris atve

dė dirbti sunkius darbus prie 
statybų. Ir štai kaip jos prie 
šių darbų patenka, pasakoja 
viena jauna mergina 
kietė:

—Kaunan atvažiavau 
vasarininkų kongresą.
jau atvažiuoti anksčiau, bet 
laukiau kongreso todėl, kad 
klebonėlis sakė į Kaimą vešią 
už pustrečio lito. Nemanyk, 
kad aš esu miesčionka,—ti'kra 
kaimietė! Pardaviau melžiamą 
karvę ir du paršiukus. Taip 
sudariau 250 Lt. Turiu 6 ha 
žemės ir trobeles. Norėjau 
parduoti, bet neatsirado pirkė
jų-

ŠIAULIAI, 
metu Šiauliuose jaučiamas di-; 
delis trukumas 
daugelis išėjo
ūkininkus prie rudens darbų. Į 
Mat, vidutinių 
tarnautojų šeimose tarnaitės 
gauna palyg. mažą atlyginimą 
— vos po 15—20 Lt mėnesiui, 

i o pas t ukipinkus rudens mėne
siais jos uždirbančios net iki 
50—60 Lt. Aplinkiniai ūkinin
kai ir dvarininkai skundžiasi 
negalį rasti pakankamo skai
čiaus darbininkų laukų dar- 
įbams ir dažnai kreipiasi į dar- 
|bo biržą, bet iš čia beveik nė 

nori niūri- )VįeIjas bedarbis į, kaimą vykti

rokiš-

l pa- 
Norė-

Ofisą TeL Yards *621 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tek Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Nedėlioj pa^al sutartį

ŠIAULIAI. — Frenkelio odų 
fabriko darbininkės 
džia šiurkščiu ir 
prižiūrėtojo elgesiu, 
darbiniskė, išeinant 
būna kratoma,

„ , . . . Jodu, ir todėl ties durimis susi- Paskutiniuoju daro spustjs
i skuba pirmos prieiti prie kra-! 
tos. Prižiūrėtojas skubančias' 

i darbininkes kolioja neleistinais 
žodžiais, o kariais net apstum- 
do. Skųstis įstaigoms darbinin
kės nedrįsta, nes bijo būti at- - 
leistos iš darbo. Darbininkės' 
pageidauja, kad krata butų da-i 
romą kiekviename skyriuje at
skirai, tada netektų ilgai sto
viniuoti ties išėjimu. |

tarnaičių, kurių 
į kaimus pas

valdininkų bei

Su 
bant, 
bėk ašy damas rangovas.

—Ko čia tąjnstai reikia?!
—Su darbiniųjkais pasikal

bėti, jūsų meną pamatyti, 
v • V • • i-'—Žinau, t

niūkūs prisivyįiOti. Pasipiašy'kaiškindamiesi negalį 
Darbo ar uk)O Jikti šejmų> „es per dvi vie-
kad jie kvalifikuotų ™>n-^ag perbrangiai atsieinąs pra- kų paruoštų. Tunu 15 nrun-' jjn Jurdaičius prie 
ninku, visi rusai, ir tiems rei- .X1 , , * *
i.-i,, 4irii bent du-tris nriži..-!^*0 darbų buvo paprašyta 

5Q dąrb., į Kojnaro ir Vaitie- 
kaičio ūkius po 50 darb., prie 
ąpskrities valdybos plento dar- 

- 50 darb., tačiau vos vie
nas kitas iš bedarbių tenuėjo, 
pareikšdami, kad jie mieste 
kaip nors prasistumsią iki pra
sidės viešieji darbai. Kai kurie 
bedarbiai, kurie pernai buvo iš

dirbti į dvarus, pasakoja, 
dvarininkai jiems ir iki 
dienai pinigų nesumokė-

kų paruoštų. Tųfiu 15 muri-l 
ninku, visi rusai, ir tiems rei- 1 
kia skirti bent du-tris prižiu- , 
retojus ir nurodytojus, kad 
galėtų tinkamai dirbti. Kur gi. 
yra 20 nepriklausomo gyveni- ' 
mo metų išauginti ir paruošti ” 
mūrininkai?

—Bet pas tamstą tebėra pri
mityviškumas: ar negalėtų 
būti plytoms gabenti į tretįjį 
aukštą keltuvas?

—Jei menkas darbininkų 
išsilavinimas ir pigi jų fizinė 
jėga, mechanizmas neapsimo-

ėję 
kad 
šiai 
ję...

■suskobus

2-4

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”ADVOKATAI Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CIIIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

SL

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell SL 
Telephone: Republic 9723

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

—Baigėsi pavasarininkų 
kongresas, bet aš negrįžau. 
Žut-but nutariau pasilikti 
Kaune. Einu,—kaip čia pasa
kius,—pro Soborą, gi žiūriu— 
mano kaimynas Petras. Sa
kau: nors mirk, Petreli, bet 
man darbą surask. Jis tik pa
kaušį pasikrapštė, atsimauke 
kepurę, pažiurėjo kokie mano 
muskulai ir sako: žinai ką, 
Ona, ateik ten, kur Salamonų 
tabako fabrikas, rasi statomą 
liuteronų bažnyčią, prie jos— 
ir mane. Plytas ir cemento 
maišus nešiojau prie tos baž
nyčios, nešioju ir čia. Dirbu 
aštuonias valandas, gaunu 4.40 
Lt. Gyventi galima: litas už 
kambarį, du litai maistui, o 
litą su centais pasidedu “juo
dai” dienai. Kai kurie iš musų 
kalba, kad žiemai reiks grįžti 
namo, bet ką aš ten veiksiu:
paršai ir karvė parduoti, ūkia 
ir yrįčia išnuomota, o pinigų

— nebėr...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
, r DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x -g _ __ • koplyčios visose
Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero > 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacij’os

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

•
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1236

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 Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

OptometricalJy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, 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 
) mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone PAROS 1373

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

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

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.

Km Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Haisted 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. Haisted St.

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

Eisiu į valdybą, tegu jie mani
mi susirūpina!

Prie statomų rūmų su ply
tomis sustojo eilė vežėjų. Ark
liai, nors ir nelinksmi, berei
kalingai kojomis grindinio ne
braižo, kaip kad ūkininkų žir
gai, bet jie linijose apvalus, 
kaulaį pekyšoją. Kitokį yra jų 
šeimininkai: netik rūbai, bet 
ir ūsai raudonai nudažyti ply
tų dulkėmis. Vi,enas iš jų pik
tai pasakoja:

—Mūruose gera gyventi, bet 
kartus prįe jų statybos darbas. 
Su arkliu ir savais ratais per 
dieną uždirbu įkj 10 Lt. Sam
dyti butą, išlaikyti arklį ir 
septynių “dūšių” šeimą, tękių 
pajamų maža. Gyvenu lūšno
je, o arklys—nuo siuntinių dė
žėj. Ateina žiema,—šaltis ir 
mane, ir arklį iš tų “pakajų” 

(išvarys. Jau septinti metai dir
bu prie statybos, bet sau nieko 
nepasistačiau. Malonėk, ponas

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

I P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street YARDS 1419

į Į. J. ZOLP *PIione Yards 0781
1646 West ,461h Street Yards 0782

S. p. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ ĮR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phoųe Canaį 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TęJ. Pullman 1270

ALBERT V, PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phoųe Lafayette 8Q24

ANTANAS M. PHILLIPS
Rituanicą Aveųue Phone Yards 4908

ANTHONY Ę. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIčIUS
4348 S. Californią Avenue Phone Lafayette 3572

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredotųis įr nedėl. pagal sutartį 
Bez. 6631 So. Cajifornia Avenue 

, Telefoną/* B>DuhlĮf 7869

DR. BRUNO J, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
®West 63rd St

OS: 2—4 popfet ir 7- 
ikaro, trečiadieniais ir sekmadi 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4G31 SOUTH ASHLAND ĄVE.

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

Res. Telephone PLAZA 11466
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NAUJIENOS, CMcago, UIPirmadienis, gruod. 12, *38

PITTSBURGHO NAUJIENOS
IŠ PITTSBURGHO LIETIMU DRAUGIJŲ

V KIMO
SLA 3 Apskričio kuopų me-' rinktų atstovus ir kad atsto
toms suvažiavimas ir vaka- vai nepamirštų dalyvauti drau- 
rienė yra rengiama delega- gilu atstovų susirinkime sau- 

,sio 15 d., 7:30 vai. vak., LMD. 
svetainėje.

tams pagerbti
SLA. 3-čio apskričio kuopų 

metinis suvažiavimas įvyks 
gruodžio 18 d., Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa. Suva
žiavimas prasidės lygiai antrų 
valandą po pietų. Kuopoms pa
kvietimai jau yra išsiuntinėti, 
ir kuopos delegatus jau yra 
išrinkusios.

Tą pačią dieną, t.y. gruod
žio 18 d., vietos SLA. 40 kuo
pa, rengia šaunią vakarienę to
je pačioje LMD. svetainėje pa 
gerbimui SLA. 3-čio apskričio 
suvažiavimo delegatų.

Todėl kuopų delegatai važiuo
dami į apskričio suvažiavimą 
gali būti visai be jokio rūpes
čio ir jiems “badauti” nerei
kės, o kas iš musų nežinome 
kaip šauniai moka SLA. 40 
kuopos darbuotojos moterys 
šauniai surengti vakarienes ir 
linksmai pavaišinti svečius ir 
viešnias.

» » »
SLA 3 Apskritys šaukia 
Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų atstovų susirinki’ 
mą Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių minėjimo 

komitetui sudaryti
Šiomis dienomis SLA. 3-čio 

apskričio sekretorius S. Baka-
nas, pildydamas suvažiavimo 
tarimą, yra išsiuntinėjęs Pitts
burgho ir apylinkės draugijoms i 
pakvietimo laiškus. Draugijos 
kviečiamos išrinkti ir prisiųsti 
savo delegatus į draugijų at
stovų susirinkimą, kuris įvyks 
sausio 15 d., 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St., Pitts-

» » »
Pittsburgho Lietuvių Vaiz
bos Butas rekomenduoja 

: SLA nariams Pittsburghą 
pasirinkti kaipo centrą ir 
užtikrina, kad “Tėvyne” 

įPittsburghe gaus daug gar- 
' sinimų ne tik iš lietuvių, bet 

ir iš amerikonų
S. S. PITTSBURGH, Pa. — 

Gruodžio 8 d., Lietuvių Pilie- 
1 čių Draugijos svetainėje Pitts
burgho Lietuvių Vaizbos Butas 
laikė savo priešmetinį susirin
kimą. Pasirodo, kad lietuviai 
biznieriai yra suinteresuoti ir 
SLA narių balsavimais dėl ap- 
rinkimo centrui vietos. Pitts
burgho Lietuvių Vaizbos Butas 

I vienbalsiai nutarė parašyti at
sišaukimą į “Tėvynę”' kvie
čiant SLA. narius balsuoti už 
Pittsburghą. Biznieriai sako, 
kad “Tėvynė” turėsianti geriau- 
sį pasisekimą Pittsburghe kai
po vienatinis laikraštis, kuris 
turi daugiau skaitytojų čia ir 
apylinkėje.

“Tėvynėj” garsintis lietu
viams biznieriams busią nau
dinga ir “Tėvynė” iš garsini
mų galėsianti lengvai išsilaiky
ti, nes Pittsburghe ir apylin
kės miesteliuose yra daug lie
tuvių ir lietuvių biznierių. Tad
“Tėvynei” atsikėlus į Pittsbur
ghą pasireikštų daug didesnis 
ir gyvesnis lietuviškas judėji
mas.

Taip pat musų vaizbiečiai 
nutarė jaunam lietuviai profe
sionalui Dr. Jonui Dugartui pa
gerbimo bankietą surengti vi
siems gerai žinomoje pono Jez-

burgh, Pa.
Draugijų atstovų susirinki

me bus tartasi dėl surengimo 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimo Pittsbur
ghe. Taip pat tame draugijų1 
atstovų susirinkime bus suda
rytas bendras komitetas, ku
rio pareiga bus surengti Liet, 
neprikl. sukakties iškilmes. Jei 
kurią draugiją ir nepasiektų 
SLA. Apskričio sekretoriaus 
siųstas pakvietimo laiškas, tai 
lai pasinaudoja šiuo pranešimu 
ir tegul išrenka ir prisiunčia 
savo atstovus, nes apskričio 
sekretorius, gal būt, neturi vi
sų draugijų tikslių adresų. To
dėl siunčiami pakvietimai kar
tais gali nepasiekti draugijų.

Renkant atstovus į draugijų 
susirinkimą, malonėsite prisi
laikyti šios tvarkos: kiekviena! 
draugija renka po 2 atstovus,' 
ir jei kuri draugija, klubas ar 
kuopa turi daugiau kaip 50 
narių, tai gali rinkti daugiau 
atstovų.

Tik Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų veikėjai turėtų pasi
darbuoti, kad jų draugijos iš-

SAUŽUDYSTĖ 
NUODAIS
Tai prie ko veda savęs 
apsvaiginimas. Kodėl sa
ve kasdien svaiginti su 
r ♦‘švarumais, kai tatai ga
li pašalinti, nuplaunant 
grynu, natūraliu šaltinio 
vandeniu. Mineral i n i u s 
vandenius pataria gerti 
gydytojai, gydant apsi- 
nuodinimus, paeinančius 
nuo netikro vidurių vei
kimo- MIAMI P AR K 
SPRING MINERALINIS 
VANDUO yra tobulas 
sveikatos vanduo. Į bute

lius supiltas prie šaltinio. Pašaukit 
telefonu keisui.

Dearborn 9615.
MIAMI PARK 
SPRING, Ine. 
10 South La Šalie.

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

Garsinkitės “N-nose”

Naujienų-Acme Telephoto
OX()N HILL, MD. — Mary Brown, kuri misteriškai buvo pagrobta ir skau

džiai sumušta, ilsisi lovoje savo namuose.

nio užeigoje. Dr. Dugartui ban-, Yra ir daugiau lietuvių mok-[ vice-pirm. adv. Kleofą Barzi- 
kieto rengimu rūpintis liko iš- sleivių Pittsburgho universite^ lauską, sekr. J. Naujoką ir iš 
rinkta komisija, kuri susideda tuose. Kaip tenka girdėti, jieidininko vietai K. S. Stravin- 
iš Juozo Virbicko, V. Kriauz - baigę mokslą irgi vargiai grįš!
lio ir Kastanto Šinkūno. ;atgal į kietąsias. Mat, jauniems

TZ ,, T 'ir energingiems profesionalamsKalbant apie Dr. Joną Du- . ’ < . . . ., . . . , . daug daugiau yra visokių pro-gartą, kuris praeitais metais , , , . . ., - - i gų Pittsburghe, negu kietosio-baige Pittsburgho universitetą . ..ii- .se kasyklose.kaip dentistas tenka pasakyti, i
kad jis yra gimęs ir augęs kie-l Na, ir kas gali sakyti, kad 
tųjų kasyklų srityje, Pittston,! Pittsburghas nėra geras mies- 
Pa. Tai jau antras lietuvis pro- tas SLA. Centrui? Pittsburghas 
fesionalas iš kietųjų kasyklų turi ateitį, o kietųjų kasyklų 
srities. Kai tik baigia mokslą sritis tik praeitį.
Pittsburghe, tai ir pasilieka čia į Pittgburghas p„viliojo lietu. 
ir nebegrįžta atgal 1 kreidas jaunuolius Ąjų kasyk- 
<asy<as. srityje gimusius, — nėra

ską.. .
Vadinasi, be jokios opozici

jos kitame susirinkime nomi
nuota valdyba bus išrinkta.

» » »
Lietuvių Piliečių Draugijos 
priešmetims susirinkimas. 
— Buvo išrinkta valdyba.— 

Po rinkimų buvo šaunios 
vaišės

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 6 d. savoje svetainėje 
Lietuvių Piliečių Draugija lai
kė priešmetinį sitsirinkimą, kur

Visiems gerai žinomas lietu- abejonės, kad jis gal pavilios buvo renkama valdyba kitiems 
vis . advokatas Edwardas A. ir musų SLA., kuris ir yra gi- 
Schultz irgi yra gimęs ir au- męs kietųjų kasyklų srityje.
gęs kietosiose kasyklose, bet Pittsburgho Lietuvių Vaiz- dyba, iščmiiS'“ iždininko. Liko 
mokėsi Pittsburghe ir čia pra- bos Butas nominavo ir valdy-• išrinkti šie: prezid. Floras Ra
dėjo sėkmingai praktikuoti sa- bą kitiems metams, būtent:'džius, vice-prez. Juozas Tamke- 
vo profesiją. pirmininko vietai P. Pivaroną,'vičius, protokolo rašt. Jonas

metams. Rinkimus laimėjo su 
maža išimtimi visa senoji val-

xTamkevičius, finansų rašt. Juo
zas Bernotas, ižd. Stasys Sifrio- 
navičius, gaspadorium Vincas 
Burdulis. Ligonių lankytojais: 
Jonas Lekavičius ir Stasys 
Raudonis; maršalka Antanas 
Zaleckas; direktoriais Jonas 
Kazlauskas, Juozas Narauskas, 
Charles Gutauskas, Kastantas 
Stravinskas, Juozas Zinkus ir 
A. V. Kinderis.

Rinkimams pasibaigus buvo 
šaunus balius, kuriame liko iš
gerta 8 bačkos alaus, suvalgy
ta 100 “šuniukų” ir išvalgyta 

|net bačka kopūstų su “šuniu
kais”. Svečių su nariais daly
vavo apie 500. Tame tarpe ir 
įžymių amerikonų ir visi bu
vo patenkinti. 

» » o
SLA kuopų veikėjai skun
džiasi, kad Centro sekreto
rius Dr. Vinikas šykšti 
Pittsburgho kuopoms balo

tų dėl Centro kėlimo
Tenka girdėti, kad paskuti

nėmis dienomis Pittsburgho 
SLA. kuopos bombarduoja sa
vo Centro sekretorių Dr. Vini- 
ką su reikalavimais, kad jisai 
prisiųstų daugiau balotų dėl 
balsavimo Centro kėlimo. Kaip 
pasirodo, SLA. Centro sekre
torius labai pasišykštėjo Pitts
burgho kuopoms balotų. Tur 
būt, mano, kad tokiu budu ji
sai sutrugdys centro iškėlimą 
iš New Yorko.

Sakoma, kad kuopų sekreto
riai kreipiasi į prezidentą F. 
J. Bagočių su skundais prieš 
Dr. Vinikas dėl pasišykštėjimo 
balotų.

» » »
Vokiečių kambarys Pitts

burgho universitete jau 
įrengtas

.Šiomis dienomis Pittsburgho 
universitete vokiečių tautinis 
kambarys buvo pašventintas 
ir jau yra užbaigtas. Ceremo
nijose dalyvavo vokiečių orga-

nizacijų atstovai, bet Hitlerio 
valdžios atstovų iškilmėse ne
buvo. Mat, vokiečių organiza
cijos, kurios dalyvavo iškilmė
se, nieko bendro su Hitleriu 
neturi.

— S. Bakanas.

VEIKIA 
GREIT

NUO REUMATIKOS

Skausmo
Paprastai pasekit nurodymus 
—įsitikinkit, kad vartojate 

tikrąjį Bayer Aspirin

Greitam galvos gėlos ar reuma- 
tikos skausmui palengvinti, pa
darykit štai ką: imkit 2 Bayer 
tabletes su pilna stikline van
dens. Pakartokit, jei reikia, pa
gal nurodymus. Tai ir viskas.

Tūkstančiai jau patyrė, kad Šis 
paprastas čia vaizduojamas bū
das, neša nuostabiai greitą pa- 
gelbą nuo galvos, reumatikos ir 
neuralgijos skausmų — vartojant 
tikrą BAYER Aspirin.

Bandyk šį būdą pirma—pas
kui, jei skausmas nepaliaujamai 
kartojasi, eik pas gydytoją. Leisk 
jam patirti priežastį ir jus gydyt.

Tikras Bayer Aspirin teikia 
pagelbą dviem budais—Turimas 
paties Bayer Aspirin skausmo 
pašalinimo budo elementas ir 
kad Bayer Aspirin tabletės skil
vy ištirpsta į kelias sekundas— 
yra pasirengusios “į darbą” su 
nuostabiu greitumu.

Atsiminkite 
klausti "Bayer As
pirin”-—ne vien tik 
“aspirinb.”

>■ • 4- d v

15 už 12 Tabletų
2 Pilni Tuzinai 25c

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULK4. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

" w Per visą metą ir 
aplink laikrodi Chesterfield’s 
lengvesnis geresnis skonis su
teikia DAUGIAU MALONUMO

V>hesterfiela
... sumaišymas kurį negalima nukopijuoti

. . . LINKSMA KOMBINACIJA pasaulio 
geriausių cigarete tabakų

Kalėdų laiku siųskite šių malonumą* 
suteikiančių kartonų Chesterfields 
—supakuoti smagiose švenčių spalvo
se— rūkytojų visur mielai laukiami.

Jūs rasite Chesterfields geresniu cigare- 
tu dėlei to ko jie jums suteikia—daugiau 
rūkymo malonumo negu bite kokiame ki
tame cigarete kokį kada nors pabandėte 
—tikra kombinacija lengvų nunokusių 
natnie-augintų turkiškų tabakų suvynio
ti gryna cigareto popiera.

GERB. Naujieną skaityta- 
įos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kartos 
skelbiasi Naujienose.

Susip'ažinkit 
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.
Copftiįfu 1958, tiGGBrr a Mybm Tobacco Gx
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Leidžia iš ranką vadeles
Rašant šiuos žodžius, dar nėra žinomi Klaipėdos 

krašto seimelio1 rinkimų daviniai, bet jau prieš rinkimus 
vokietininkai tame krašte taip sustiprėjo, kad Lietuva 
jame šiandie turi labai mažai galios.

Paskiausias vokietininkų laimėjimas, apie kurį bu
vo pranešta “Naujienose” pereitą šeštadienį, tai — Vik
toro Gailiaus paskyrimas Klaipėdos gubernatorium, po 
Juozo Kubiliaus atsistatydinimo. Naciai reikalavo, kad 
Kubilius butų pašalintas — ir Smetona tą reikalavimą 
išpildė. Naciai reikalavo, kad gubernatorium butų pa
skirtas klaipėdietis — ir Smetona jų reikalavimą išpil
dė.

Klaipėdos direktorija braukė šimtais lietuvius iš 
balsuotojų sąrašų — ir Lietuvos vyriausybė nesiprieši
no. Vokiški buligaųai užpuldinėjo Klaipėdos krašte lie
tuvius moksleivius ir darbininkus, ir vieną darbininką 
taip sumušė, kad jisai mirė — o Lietuvos vyriausybė ne
darė nieko tam nacių chuliganizmui sustabdyti.

Tokiu budu Lietuvos vąldžia vįs labiau ir labiau lei
do iš savo, rankų vadeles Klaipėdos krašte, taip kad tas 
kraštas, galų gale, pasidarė beveik visai nepriklauso
mas. Kai dabar Kaunas sutiko paskirti da ir gubernato
rium tokį žmogų, kuris labiau klausys nacių, negu Lie
tuvos vyriausybės, tai valstybės autoritetą Klaipėdoje 
jąu nebebus karų ginti.

Taigi Klaipėdos kraštas yra be pasipriešinimo ati
duodamas naciams.

Tautininkai, prieš 12 metų nuversdami teisėtą de
mokratinę Lietuvos valdžią, žadėjo padaryti Lietuvą 
stiprią. Bet, vietoj to, jie taip, ją susilpnino, kad ji da
bar nebeturi jėgų atsispirti net prieš keletą tūkstančių 
nacių Klaipėdos krašte.

Naciai tame krašte nesudaro daugumos. Net ir tar
pe vokiškąi kalbančių jo gyventojų anaiptol ne visi pri
taria Hitleriui. O valstiečiai ir darbininkai daugupaoję 
yra lietuviai. Bet tautininkų valdžia tiems žmonėms ne
suteikė jokios paramos, kad jie galėtų prieš vokiečius 
ątsilaikyti. Ne tik nedavė paramos, bet da ir juos slopi
no, suvaržydama jų veikimą.

Dabar Lietuvai tenka užmokėti brangią kainą už tą 
diktatorišką tautininkų politiką.

Kodėl Hitleris tylėjo

«ĮNKIMVQSE
LAIWO ĮURĘJEČIAIMięsto tarybos rinkimuose Winnipeg’e (Kanadoje) Kanados darbininkų partija, kuri vadinasi Cąnadian Common- vveaifh Federation, pravedė dar 3 atstovus, taip kad dabar ji turės 9 atstovus iš 18 visų miesto tarybos narių.Darbininkų kandidatas, męras John Queen, buvo išrinktas naujam terminui. Kai taryboje balsąi pasidalina lygiomis, tai mėrof balsas nusveria. Todėl Canądiąn CommonweąĮth Federation dabar pilnai kontroliuos tarybą.
ĄNGLIJOS ĮURBJEčlAI 

PRIEŠ KOALICIJĄAnglijos Darbo Partija išleido manifestą, kuriame ji pakartoja -savo, nusistatymą neiti koaliciją su kitomis politinėmis partijomis, bet stengtis ateinančiuose parlamento rinkimuose laimėti absoliučią daugumą.Pastaruoju laiku Anglijoje ėjo plati agitacija už vadinamą “liaudies frontą”, Darbo Partija su liberalais ir Konservatoriais džios užsienių minčiai pritarė
t. y. kad sudarytų bloką pažangesniais kovai su val- politika.darbo

i kooperavirnų tarpe Vokietijos reicjiswehro (armijos) ir Trockio raudonosios armijos. Vokiečių tankai, lėktuvai ir priešlėktuvinės kauuo- lės buvo gaminami, sukraunami ir Vokietijos karininkų išbandomi Rusijoje, tuo tarpu kai pirmuosius Rusijos karininkų burius lavino Vokietijos reięhswehro karininkai.“šis ko.operavimas tęsėsi per 13 metų — iki pavasarį 19.33 metų į valdžių įėjo Hitleris. Dėl Hitlerio neapykantos bolševikiškai Rusijai tie santykiai buvo nutraukti, bent oficialiai. Nežiūrint to, reichswehras dar ilgų laikų po 1933 metų nenorėjo nuo to kooperavimo atsisakyti, ir dar net vasarą 1936 ir, sovietų generolui Uborevičiui, kuris -nuvyko į didelius Vokietijos manievrus per nacių partijos kongresą Nuerem- berge, .vokiečių generolai rodė nepaprastų piandą8um?-”Tas generolas Uborevičius (lietuvis) buvo paskui Stalino sušaudytas kartu su gen. Putlią (kitas lietuvis), maršalu Tuchačevskiu ir kitaią raudonosios armijos vadais.Stalinas tuos generolus įtarė ,|darant sąmokslą prieš jį.Bet faktas pasilieka faktu, kad sovietų Rusija ir prie Lenino, ir prie Stalino kooperavo sų Vokietijos niilitaristais, slapiai gamindama jiems ginklus ir padedama tuo budu apgauti Santarvės valstybes. Jei ne bolševikų pagalba Vokietijos armijai, tai militarizmąs Vokietijoj^ nebūtų galėjęs atsigauti ir pasidaryti pavojingas, visai Europai. Su militąrizmo _____________ _ pagalba ir Hitleris dasigavo į kad 'Darbo Partija I valdžią. Dabar Hitleris mir i j kitas politines Utarizi^ <1ar labiau sustiprino Musų nusistatynuį ir sumilitariząvo visų krašto laikytis nępriklUHsonAa' ie' u mia ir didelis skaičius musų | narių.”Nutiesti kelią į taiką, sako mąnifestas, gali tiktąi dafbimm kų valdžia, turinti : daugumą, susidedančią iš savo pąrtijQS atstovų.

jau atėjęs laikas atsigriebti. Visi šie gandai ir kalbos, aišku, dar tik labiau sudaro tą netik- rurpą ir niekas nežino, kas bus rytoj.
(Bus daugiau)

Mat

Klusnusis Lietuvos seimas pradėjo šiąuštis. — Nors ir 
švelniai, bet vis dėlto kai kurie vyriauąybės darbai 
yra kritikuojami. — Liūdni reikalai su Klaipėda. — 
Voldemarininkai vis dar turi vilčių. >— Latvijos 20 
metų nepriklausomybės minėjimas. — Daug rūpes
čio su žydų klaushnų. — Trūksta patalpos teatrui. 
— Kooperatinis judėjimas Lietuvoje

Šilai unijų pirmininkas, Sir Waltcr Citrine, ir Darbo Partijos lyderio pavaduotojas parlamente. Ar- thur Greenwood. Bet Darbe Partijos vykdomoji taryba ir unijų kongreso valdyba, išdis- kusavusios klausimą visapusiškai, nutarė į jokias koalicijas neiti. Jų pareiškime tarp kitko sakoma:“Faktai nepateisina suma- nymp,
Tai šitaip Rusijos bolševikai “pasitarnavo” pasauliui.Reikia dąr pastebėti, kaj ' I Vokietijos davbo žmonės p^ieš stambia sIaPH milltaristų kppperaviį- ųią su soviętų valdžių visų laikų koypjp. So.ęialdeiųokij’atų spųųdpję daug kąttų hųyo ia- 

SOVIETŲ RUSIJĄ PASTATUv°' 
ANT KOJŲ VOKILTUOS Vrl^bjoa geperaliuio. štabo, ątąlo- 

MiLiTARlZMA M kęliąųją i sovietų Ęusijų' ir ap^iųri ąmųuięijos dirbtuves,Rašydamas apie mWww tov?. Vų-aįgijimų pokaviųeje Vokietijo- ųrmija^ irje, Chieagos “Ųaily News” ko- somabs-.respondentas. M. W. Fodor. negulėjo šito šnųi^elio su- stabdylb, kadąugi jąm pritardavo. lųoaarehistai, komuuistai ir
ą įgijimų pokarinėje Vokietijų- M#8 ąruiiją..

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

KORESPONDENCIJA
Detroit, Mich

Buvo nemažai visokių spėliojimų, kodėl Hitleris ne
pasakė kalbos Duesseldorfe, kai buvo laidojamas vokie
čių pasiuntinybės sekretorius Von Rath, kurį nušųvė 
Paryžiuje žydas Grynszpan. Vokietijos “fiureriui” čia 
buvo geriausia proga išlieti savo tulžį ir sukurstyti sa
vo pasekėjų neapykantą prieš žydus. Nacių spaudoje iš 
anksto buvo paskelbta, kad Hitleris kalbės.

Bet jisai tylėjo. Kodėl?
New Yorko vokiečių socialistų laikraštis ”Neue 

Volkszeitung” gavo žinią iš Duesseldorfo, jogei Hitleris 
laidotuvėse nesakė kalbos dėl to, kad pasipriešino Von 
Rath’o tėvas.

Žinioje saho.ma, kąd Hitleris, atvykęs į laidotuves, 
ausitiko užmuštojo diplomato tėvą ir tuojąųs ėpm 
tai kalbėti, kad ^visa vokiečių tauta atkeršys” už jo, sū
naus mirtį. Bet tėvas taįp griežtai pasipriešino ^fiure
rio” žodžiams, kad, esą, kitokiose aplinkybėm sepąs, 
žmogus butų turėjęs užmokėti savo gyvastim už savo 
drąsą.

Von Rath’o tėvas pasakė, kad prie jo sūnaus kapo 
yra ne vietą skelbti neapykantą i? herątą>; q ąutra vev 
tus, kiek jam tekę patirti Paryžiuj t^muĮėjąs vądRY^- 
vosi tik meile savo viengenčiams, ęsanįięms dęsperacijo- 
je, o ne kuo kitu.

Šitą senio Von Rath\) ginčą su Himleriu girdėję 
kokie 20 žmonių. Jie labai nusigando, kai Hitleris, bai
siai perpykęs, atsisuko ir nuėjo su vietiniu nacių parei
gūnu Florianu. Tuoj po to buvo pranešta,, kad '‘fiureris^ 
atsisakė kalbėti ląidotuvėse. Už jį 
prie karsto Ribbentropas, nacių ų^sjęąįų rūkalų 
teris.

Visgi da yra žmonių ir Vokietijoje, kurie drįsta 
Hitlerio fanatizmui pasipriešinti.

respondentus, M. W. Fądm’, nurodo., kąd fąs atgijimus prąsi- dėjp nuo Ęąpollo sutarties, pą- L . , . . .v ., . .sirašytos 1920 TO. tarpe Yokie- atstovai is viduriniųtijos ir soviętų Rusijos.Rąi Vokietiją pralaimėjo ką-rą ir jos teritorija buvo, ąpkar- j Ič f VOSpyta, jai truko medžiagų gink- wtam? k amunicijai. Be to, Ver- vardnsalės taikos sąlygos uždrąudė vąraąVokietįjąi gąmmtis tąm tikrus, UTENA’ — 1938 m. gegužės ginklus: nųo.duw ^ias, dide-L ap. Ta« . *tas kanuoles, karo lėktuvus n: Musteikių k. rasta nužudytą didesnius karp 10,000^touų ka- Apęlč Wotienė.' Po ilgo se- ęo ląivus. Bet čia Vokietijos ^vo suįmtaS Ęernotięr mihtaristams atėjo į pagalbą L-g segers vyrąs Jųčiųs JuOr f\usąjos bpjsęvikai. zas> suėmus pąrąpiio^ kle-Mmėtasai korespondentas, ra- bonas gąkyklo,? prąšė PMą- pijonių, kąd jie pąsimetatų, jog “Ąrmija,, karp miuąde- polięijai sugrįžtų protas. Jočius rio Seect’o vadovybe, pama- buvo žinomas kaip lab^l do^ąs, te, kad, Vokiętįjąi ręikia gau- rimtas, sąžiningas, pamąldųs ii žaliavų apsiginklavimui ir žmogus. Lapkr. 5 d. buvo jo, kąd ji turį tątP. RM susirasti byla. Jučius prisipažįsta, kad šalį, kur jį galėtų slaptai ga- ją nužudęs su dalgiu, nes ji mintis ir laikyti sukrovusi nuo jo buvusi nėščia ir jisai gilėjus, kuriuos Vokietijai bijojo gėdos. Teismas Jucių nu- uždraudė turėti Versajęs ta^ teisė j.5, metų sunk. darb. ka- aPie nusiginei Įėjimu lavpnų.“Rapallo (sutarties), pąse- l KLĄipĖD^Ą. — h-vęs koje prasidėjo tarpe Vokieti- tikslas bus prekyba Su Lenkijos ir Rusijos ekonominio į j B-vė numatytą pąvadinti kopperayimp sistema, kurih‘Litpol’’. Ji pvądės veikti, kai liętė ne tiktai paprastąjį tįk bus p,ąątrą^taą abiejų šalių ekonominį gyvę*lįietųvoą — ŲąnkiiP® SUsitari- nimą, bet ir. atnešė artimą fmaS.

tęs kanuoles, karo lėktuvus ir1 didesnius kaip 10,00,0. tonų ka- Į

I

~r

Vis tiek tenka pasakyti, kad Lietuvos gyvenimas gana rai- < bokas. Nėra jisai toks vienodas, monotoniškas, kaip kam iš paviršiaus gali atrodyti. Nors monopolinių replių jisai iš viršaus stipriai spaudžiamas, bet giliai apačioje rusena sveika visuomeninė mintis ir tos minties įtakoje veržte prasiveržia tasai įvairumas. štai, sakysime, seimas, tasai tylus ir klusnus biurokratų įrankis ir tas lyg ir pradėjo paskutiniu metu atsigauti ir net surado kalboms temas. Štai visai neseniai jisai\ atsisakė net priimti vieną vyriausybės pagamintą įstatymą, kuriuo buvo pasikėsinta gerokai suvaržyti atsilikusius ūkininkus.Juk iš šio seimo sąstato tai buvo tikrai nelauktas žygis.O štai dabar prasidėjo 1939 metų biudžeto projekto svarstymas, ir seimas bene pirmą kartą garsiau prabilo, atsirado norinčių kalbėli...Visos los Kainos, žinoma, toli gražu pe esminiai, bei vis Ucųo paliete tas opias vielas, apie Kiužas visuomenėje visi Žvironai čirškia. JLTrnuąusia kai kurių seimo atstovų atkreipta domesys į taip vadinamus kai kuriems valdininkams skiriamus asmeninius priedus ir visus kitus primokė j imus, kurie kartais. praneša ..pagrindinę algą. Aišku, tokius asmeninius priedus ir visokius primokėsimus gauna tik kai kurie aukštesnieji valdininkai. Kalbėta, kad jau laikas seniai butų žemesnių tarnautojų padidinti iki šiol gaunamą atlyginimą. Taip pat nusiskųsta, kąd kultūrinis darbas prašyte prašosi žviniąi didesnės i spartos... reikalingos lėšos... kiti pusiau lupomis prasitarė, kad butų gąlima ir tas lėšas surastu jos gąlčtų atsirasti sumažinus Kr^tu apsigynimo pozicijas... Įąi vis buvo labai atsargią! pasakytos kalbos, bet jos visuomenėje sukėlė savotiškai gyyą susidomėjimą. Kas esą čia atsitiko, kad seimo narių tarpe atsirado norinčių pąnašiai kalbėti. Kiti jau daro toli einančius išvądas, kad pačių tautininkų tarpe esama didelių ne- susįtarimų, gal net nesusiprati- mų- Ęsą, jau prąrasta tasai ak- ląs savo vadams pasitikėjimas. Tai esą tik ątspindis visų tų nesusipratimų, kurie šiaip jau visuomeninės klausos nepasiekia, bet kurie tautininkų kabi nętuose siųąrkiąi reiškiasi.Q visų tų nesusipratimų ir ųesusitarimų šaknis gludi Vilniaus ir Klaipėdos klausimuose. Čia susilauktą tokių skaudžiu smūgių, kurių niekas iš tautininkų nesitikėjo, sulaukti, — tai delsimo politikos vaisius. Štai Vilniaus vaduoti sąjungą jąu ųųtilo. veikusi, o. Klaipėdoje vofcieluuukai dvąstiškąi šei- miuiukąuja įv vietos lietųviiiin- ka| nerudu didelio Kauno politikai pyltąpnn).Jaučiama, kad Klaipėdos gyventojai ne tik paskutiniais ųię- tąįs priartėjo prie Lietuvos, ben- ;drų reikalų, bet net, nutolo, štai Klaipėdos lietuviai dąrbįninkąi net buvo beketiną atsisąkyti savo kandidatus į krašto seimelį išstatyti, jei jiems algos neigusią pakeltos, nes jie iki šiol gavę mažesnius atlyginimus, negu vielos darbininkai dįvbdą-

mi vietos įmonėse, o lietuvių dauguma dirba valstybės kontroliuojamose įmonėse. Atseit, jįe labiau savųjų buvo išnaudojami... Pagaliau šiaip taip susitarta ir iš lietuvių darbininkų iįoą “gėdos” nesusilaukta... lietuviai darbininkai savo kandidatus į krašto seimelį davė..Be to, stipriai visų nerimaujama iš viso dėl Klaipėdos krašto vokietininkų pernelyg didelio šeimininkavimo ir kartu dėl jiems daromų visokių stačiai netikėtinų nuolaidų. Amnestuojami tie, kurie iš viso tų amnestijų nenori ir nėra jų verti. Jei yra kokie nors su vokietininkais iš anksto padaryti susitarimai, tai jų niekas nežino, o kaip nežino ir mato tik daromas jiems visai netikėtas ir nelauktas nuolaidas, tai visa tai sukelia daug nerimo ir iš čia seka net pačių tautininkų tarpe didelis nesitenkinimas...Klaipėdoje vokietininkų spauda jau nežino cenzūros varžtų, o čia Kaune nei, ne visa galima perspausdinti, kas lenais rašoma. Visi šitai nežino ir dėl visi nesiteųkipa...Tai, tyr būt, šito didelio sitenkinimo akivaizdoje ir mo bent kiek drąsiai pasisakyta. Juk reikia kaip nors visuomenę nuraminti...Vilniaus klausimas iš dienotvarkes atrodo visiškai išimtas, bet niekas nežino dėlko prasiu dėjo staįga tokia švelni visais požiūriais politika su Lenkija, kuria kaina tai vis daroma!Atrodo, kad prasidėjo savotiškas hipčiojimas, klapčiuka vilnas, bet plačioje visuomenėje visa tai nesuprantama ir neaišku, dėlko taip Tokiais keliais įlilika'f ' Juk Lenkija lietuvius dar persekioti, negu iki šiol tai vo daroma. Visi tai žino ir to ir kartu stebi įvykusias vidaus gyvenime staig mainas, kurios stačiai prantamos.Iš viso atrodo, ' prieangyje dar mainų.

{spųdžiai iš Pirmyn choro 
atsilankypioŠiais laikais žmonių mintys, žmonių nusistatymas bei nuomonės įvairiais klausimais labai skiriasi. Dažnai pasitaiko taip, jog pasak to priežodžio, vieniems patinka duktė, o kitiems motina. Tačiau tenka pasakyti, jog dėl Pirmyn choro Detroito lietuvių nuomonės nepaprastai sutampa, atseit, jos yra gana vienodos.Jau praėjo gerokai laiko kaip mus aplankė Pirmyn choras, o kalbos apie jį vis dar nepasiliovė. Kur eini, su kuo tik kalbi,

to-ne- sei-

elgiamasi, dėlko pasuko visa po-Vilniaus krašte labiau pradėjo bu- ma- tas at- nesu-kad stovime staigesnių al-

nau Vienas mano bičiulis skundžiasi, kad jis tiek likęs to choro dainavimu sužavėtas, jog ry-r to metą darbe visiškai užsimiršęs ir pradėjęs svajoti apie dainavimą. Dėlei to turėjęs nesusipratimų ir su bosu: bosas jį gerokai išbaręs ir prikišęs išsiblaškymą. Girdi, daugiau kreipk dėmesio į darbą.Taip, Pirmyn choras sužavėjo detroiliečiu širdis. Kai koncerte jis pradėjo dainuoti, tai kai kurie klausovu buvo tiek sujaudinti, jog nenoromis jiems per veidus pradėjo ašaros riedėti. Tiek paveikė juos dainos, kurios pereitą vasarą skambė-

Kalbama, kad diplomatų tarpę įvyksią visokių atmainų. Sakomą, kad kai kul’ie Lietuvos diplomatai busią sukeisti. Berlyno, Varšuvos, Prahos, Maskvos Lietuvos pasiuntiniai busią kitais pakeisti. Bet apie tuos busimus pęrkibiojimus dar tikrų žinių neturima.Mat, besikeičiant užsienio po- Ktikos kursui iš viso yra būti- UUS reikąlas diplomatus sukeisti, o b,c to, kai kurie jau senokai savo rezidencijose sėdi. 'Įęąęlięija gi tokia, kad diplo- ; pietai kas septinti metai keičiamiRodos, visi šitie pakeitimai į- vyksią gruodžio mėnesį. Dabar jąu rodos, tą kryptimi užsienin Vęlkąlų ministerija daro žygius. Seniau labai paplitę kalbos, kad Ą. Voldemaras grįšiąs atgal į įŲietuvą, aptilo, bet jo šalinin- kąt tikri, kąd Vis viena A. Voį- dernąrąs ilgai Prancūzijoje ne- sė<Įčsiąs. Voldemarininkai vis dar nepraranda vilčių, kad kada noys atsigriebsią. Jie šiaKįek jų čia daromi žingsniai turi svarumo, dabar butų sunku kas pasakyti. Krikščionys 
taip. P/Įt tikisi, kad

Juk tas dainas daugiausia dainavo čia gimęs jaunimas. Vadinasi, sūnus ir dukterys tų lietuvių, kurie prieš maždaug trisdešimts melų atvyko į šiąIr štai tas būrys jaunimo siryžo nuvykti į savo tėvų mę ir ten įrodyti, kad jie ir svetur gimę su lietuviais ryšių nėra nutraukę.Tokiam žygiui buvo rcikaliir gas tikrai didelis pasiryžimas. Reikėjo nemaža ir drąsos nugalėti visas kliūtis. O tų klinčių atsirado gana daug.Pirmiausia reikia pažymėti, jog choro nusitarimų vykti į

pa-

me. Atsirado tokių, kurie ne tik nerėmė, bet dar visokiais budais chorą bei patį jo vedėją K. Steponavičių šmeižė ir dergė. Vadinasi, jie nebuvo nė tiek džcntelmonai, kad nors nc-Tačiau visos kliūtys liko nugalėtos. Choras nuvyko į Lietuvą ir ten tikrai šauniai pasiro dė. Delroitiečiai, kuriems teko vasarą Lietuvoje praleisti ir ten girdėti Pirmyn chorą, grįžę daug mums ką papasakojo. Bet mes vis lyg tie nevierni Tamo- šiai norėjome patys pamatyti ir įsitikinti.
Ir įsitikinome!štai Pirmyn choro atsilankymo pasėkoje gimė ir .šis raštas. Vadinasi, ir aš panūdau gerą žodį apie Pirmyn tarti.Kuo geriausio pasisekimo Pirmyn chorui. Nuo širdies linkiu visoms kolonijoms, kur gyvena kiek daugiau lietuvių, atsikviesti išgarsėjusį Pirmyn chorą- Tikrai ucsigailėsįto. Jau ir dabar eina savotiškus varžybos: kolonijos viena po kitos kviečia Pirmyn chorą. A Uodo, kad net Kanada pasiryžo pir- myniečius pas save pąsikvięsti.Tąi puiku. Šiaip ar UuP* O lietuviai, kur jie negyventų, turi pasistengti ir susipažinti su tuo, kas pas mus yra gero ir gražaus.P-ui K. Steponavičiui linkiu kuo daugiausia energijos dirbti tikrai gražų ir naudingą lietuviams darbą. — Waikiki
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(ęputiuųę.d),
As soon as we. ęamę to, thę. hor- 

der, Lithuanian speaking trainmen 
and officials boarded the train; It 
was such a relief, and štili surpąs- 
sing that, such a grand feelmg to 
be with people that belpnged to 
the šame country that our folks hailed 
from. It was bere, that Mrs. b)°' 
ruševičienė and Dr. Pranas Barz
džius greeted us. “Doę Beard” as 
we soon renamed him, was a tąll» 
dark young man wjth hom-rimii^ed 
glasses, and he soon wa3 to provę 
to be one of our best friends we 
had vvhile in Lithuania.

No one knew what to expect, yet 
all vvere surprised to find that Vir
balis, the border-tovvn, boasted ą 
very modern railvvay station. Therę 
vvere a lot of people waiting for 
us, and, gosh, they looked good! 
They greeted us wifh a band, and 
loads and loads of flovvers. 
left there after a very short stay 
and settled down for the few hours 
that it would take to get to Kau
nas. It was quite interesting to npte 
the diffęrence in farming that was 
so apparent as socfri as vve crossed 
the border line. On the German 
side, the farms seemed to be mųch 
larger in size, and the buildings 
thereon seemed to be so mųch 
more pretentioųs, spacious, and bet- 
ter kept up. Those on the Lithuani
an seemed to be smaller and poor 
loofcipg.

After iwo hours of farmUnd^ and 
small tovvns we arrived in Kaunas! It 
rained! The reception at that large 
railvvay station was simply magnifi-

more flovveis, 
Lietuva Cho- 

peęple, people

Fruits of AtypegMoreM

fruits of “appeasement”, Frencb* 
model, are novv so clear tbat 

the Street realizes hovv

looked likę. Thete too 
were to be such gopd 
during our stay: M r. 
Director of Physical 

Mrs. Augustauskas,

cient. A military band, 
speeches, and the Jaunoji 
ras, and people, eurious 
vvho just came out to see wbat Anięr- 
ican ęitbpanians 
vvere those whq 
friends of ours 
Augustauskas, 
Education, vyith
Mr. Skipitis. President of the DULR, 
M r- Kviklys, a secretary to Parliament 
and Superintendant of Schools. Mr. 
Kardelis of “Žinios”, Mr. Babickas 
from “Lietuvos Aidas”, Helen Vaivada, 
sister of tbe. president of pqr chorus, 
and Mr. and Mrs. Kalvaitis, the former 

The 
and 
esa- 

q9vy 
our 
the

lump that had arisen in our throats 
at this grand display of Litbuaian hos-

Lithuanian consul in Cbicago. 
chorus greeted, us, vvįth a song, 
Pirmyn aąsvvered with “Lietuviais 
me mes gimę!”, wfeįch had by 
become our theme song. Many of 
group could/i’t sing because of

Then vve vvere taken to tbe stątiop 
vvhere vve vvere fed for the first and 
only time in vvhat vve had considered 
true Lithuanian style: “kilbasais su ko
pūstais”. The speakers vvere Messrs. 
Skipitis, Kardelis, Kalvaitis, and Liu
das Giras, the poęt. Mr. $tephens also 
špoke.

After tbe Vaoquęt, VS Pftsed for pa
turės op the railvvay station stairs for 
the various newspapers, and for Kaunas 
residents, būt later vverę ręturnęd to 
the station to be assigned $o. o(uę įip,mc^ 
for the duration of ou^ ątąy, rhęre in, 
Kaunas.

(To Be Continued)

AN APPEAL FRQ]H LOU1S ADAMM'
To the Lithuanian Imrtiigtants in 
the U. S., and their American-born 
Children and Grandehildren: f

Unusuaf motiyes and circumstances 
impel me to try — through the kipdp 
ness and courtesy of the editors of lįbįs 
nevvspaper—to communicate in this yiy- 
usual vvay vvith tbe Lithuanian im- 
migrants in the U. S. and their Amer- 
ican-born children and grandehildren.

By vvay of self-introduction, I em 
an immigrant from Slovenįa or Carnią- 
la (Krain: Kranjsko), once a province 
of Austria, novv a part of Yugoslavi^. 
I came to the U. S. in 1913 
age of 15. During my first 
years in this country I helped 
Sloveniao-language nevvspaper, 
in various Amet^can Industries 
statės, and served in the U. 
during the World Waę.

In. 1925 I began to writę in Eng- 
lish for American magazines, and have 
since contributed stoties and articles to 
the American Meduty, Harpęrs. Scrib- 
ners, Yale Revięvv, The Nation, The 
Nevv Republic, Liberty, The American 
Magazine, Woman’s Home Companion, 
The Harvard Educational Revievv, The 
Outlook, and Severai other periodica^ 
and nevvspapers.

Iq 19,31 9f
York, pub-khed ni^j first bppj^ VDyna- 
mite”. Since then Harper H Bros. baYe 
biough.t out s^x my books: “Lauglping 
in the Jungle” in 1932, “The Native’s 
Return” in 1934, “Grandsons” in 
1935. “Cradle of Life” in 1936, “The 
House in Antigua” in 1938, and “Nty 
America” in May if this year.

Five of these books, entitely or ^n. 
part. deal vvith immigrants 
American-born children and 
ren, and their problems in 
“My America' 
tion entitled 
Ellis Island,”
out in various vvays and fronp different. 
angles, the fpllovvin# facts. wbich to 
me secm o| formose įmportance:

(1) That Ellis Island js rapidly b'- 
coming — historically — as import
am as is Plymou’th Rock.

(2) That the U. S., ai it itands 
today is — racially, socially and cult- 
urally — an extension not only of 
the British Is!eą and the Netherlands 
būt, more or les$. of ąll £urope and, 
to an extent, of Asia apd Africa.

(3) That pr$s?nt-day America, vvith 
its great Industries, skyserapers. endless 
highvvays and 
the result of 
immigrants as

at the 
tvvelve 
edit a 

worked
in Severai 
S. Army

and their 
įrandchild- 
tbe U. S. 
long sec- 

Rock and

to* ąf
Ame^a as if ąfattfk today, thę įiq- 
migranfs’ coi^frib.iįf^ęjS b,ąve f>ęea ęqoę- 
mous; fb.ąt i^ oj
country in W
migrants from Vįfious Ęųro^.eqq ęouftf- 
ries died thąq Apxęjęięąq co.lop.įs^ 
vvere killed i^ ^4^ fhę wil4ęrW 
and 
that 
fact 
country

the XV>aę for ^<^pen,deqce: ąnd 
is urgcqt fo.g Aine^ęa thąt th.is 
realized ajppt;eęiąt«l by the 
as a vvhpję.

That very įjapjdly th« V- £• 
is ceasing to be a p^įo^ą^fy Ąq- 
glo-Saxon country, for pppulajio,# 
novv includes nearly 50,090,0,0,t) non- 
Anglo-Saxons; and that, for that rea- 
spn, a new conception of America 
(along the lines suggested above) is 
necessary.

in 
it 
be

and, lest these 
to America and the various

The 
British 
<he man in 
greejęi and sour they ąrę. So apparęnt
have these fruits become that ęvęn
Cbapiberląin and Daladier mušt sęcm 
them, no matter hovv fervently the 
prime minister of France and Englaftd 
play the ostricb, and then insist that 
there is no danger merely because fhęy 
do. pot pęfceįvę it. Ror thi? “appe,ase- 
mępt” cųb, excęlleptly fed by tbe Bęit- 
ish and French, has grovyn into a 
ravening tiger.

In 1931, • vvhen Jajaan decided to 
violate her treaty guaranteeįng the in- 
tegrity of China, Sir John Simon and 
other • British leaders refused 
Henry L. Stimson, then our 
of statė, in forcing Nippon 
The British vvere tbęjp sure
Japanese vvould be satkfied vvith tfae 
nortbern part ęf the vast Chinese Re
public, and hence vvould not bother tbe 
Southern part vvhere the chief English 
interests lay.
Canton, and snaps her fingers at thę. 
paper protęsts of Britain.

to b.aęk 
secretary 
to s^ęp. 
that tbe

But today Japan has

Seeing that Japan could “get avvąy” 
vvith agression, Mussolini sėt ou(j to 
conquer Ethiopia. If Britain and Fi^nce 
had really vyanted to halt him, tjpey 
Wo,ul|d hąv^ clpse.4 the Suęz canal, and 
$p bAv$ bįm ln bis traęks.
Bųx po! The French and British 

the 
duče

savved half-heartily applied 
nomię blockade, and let ii 
E^qpia.

Hit’er took the cue from
and got avvay vvith remilitarizing the 
right bank of the Rhine, vvith nazify- 
ing 
^4

see- 
eęo- 
bag

Mussolini,

Danzig. Then lašt March 
Auątria vvithout 
fall Ęrancę and

penalty, 
England 

Cze.cho^9Yakiaq ijepublic
ęontrolĄ fcęę ^nd to

ą<is.
and

he grab- 
vvh.ereas 

destroyed 
to give 

the Bal-
aqd Hą the Berlin-Bagdad 
Novv, vyito his eyes on Mėmei 

is finding “op- 
pęcssįed m.įuutkięs” iri, those regions,

Ęyęn bęfotę thę i#k *s ^ry on H‘t- 
(ęr’s. ąuęį-vyąę ągęęęment vvith France, 
|^qs$.olkii, his Munich, or-
dęrs thę Fąsęiat PAtty first to insult 
fraącę, jįhep Įp, dįęmaud tfyat that re- 
vatofc ęive to him tęgions be- 
ęą^usę bę ipsists tbat ęfcęy are vital 

to* well-being of kaly: Tunisia 
aqd, Savoy. Ąnd 
the leading Ger- 
Pertinax, fajnous 
backs his partner 

axis in these de-

3^4 Cprsįęą, tSĮjięe.
ącęp.^įng to 

papers and to 
French 
of the 
mands.

commentator, 
Berlin-Rome

are the fruits of “appeasement.” 
tiger vvhich has once tasted 

blood, the fascist dictators iri
as

give them ravv

Such 
Likę a 
human 
crea.se their appetite in proportion
France and England 
meat. If Daladier and Chamberlain con- 

'appease” Hitler and Musso- 
both Paris and London vvill 
Viennas, mere outposts of 
International.

tinue to 
|ini, soon 
be 
the

other 
Black

pjeęęnibcr 4j^b, tbe L-
U.ę. he!4 4* long
PUyi«?g t? a fu'l cąę/city ho.ųsę, the 

smootbly ^Ad
ly, qs tq thę?e behin.4 thę fo.o.thghts 
ca^ę t^e ąssurąqęę a.nd cotnRosurę 

ctdhely
in qęęord( Vito tbę p.ląyęrs.

Upon the dropping of the eurtain 
on, the fipal act, Miss FĮelcn Pech, 
comgoser of the hauntingly beautiful 
lyries that ran throughovt the play, 
vvas presented vvith a sheaf of roses in‘ 
token of appreciation. Autliors Balan
da, Ste^nok and Sove.tski, responsibk- 
for the script, likevvise took rcpeatcd 
bovvs before an applauding house. To 
a score o/ other pcr$ons not brought 
into the lime-light, to tbe electricians, 
costumers, prop cbangers, to those out 

the ticket booth and vvardrobe, to

and ready assistance made the con-

in 
afl tbe unsupg indlviduals vyhose cbeer- 
ful 
cert possible, vve offer tbanks.

Aąd. to those out in the aud.ience 
vyk,? sho.vyed, thętf ipterest and sqpp.o,rt 
ęf the L.U.C. by turning ouę vyb,ole- 
bearteęŲy for the concert, the club 
vvishes to exprcss fbęir appęeciation. 
lt is gratifying to rcalize so many Ch,i- 
cago Lithuanians are in accord vvith 
the purpo.se and, idcals cxpressed by tbc

U. ę. and are vyillipg to, ąpd po- 
i»c$itatingly do support <tbeir enterpri- 

scs. Tbe ę’-ub ?:n.cerely bopc$ the Public 
ęnjoyed presenting the play to their 
approval.

A number of noteables vvere sccn pre
sent at the concert. Arpong those thąt 
vyęęe. spp.ttęd in t,b.c audieuce vvere Cop- 
šul ąpd Mr$. Dąuzvardįs, Dr. Grigaitis, 
Mr. Andrulis, J,udge Zurįs, Mrs. Gugįs, 
Mrs. Jurgelonis, and Mr. and Mrs. 
JBrenza. Among tbe prominent profes- 
sional men seen vvere Dr. Graicunąs, 
Dr. Strikol, Mr. Varkala, and others. 
Mr. Romanas, of tbe Progress Furniture 
Company, vvho generously donated tbe 
:;urniturc for the, tbird act of “Wę 
-ithuaniansj” vvas also present. Neeiį- 
ess to say, all vvho came passed an 

entertaining and cnjoyable evening and 
at the šame time, contributed to a 
vvorthy cause.

*• *
To the members of the staff of tbe 

Naujienos, vve cxtcnd our sincerc ap- 
preciation for the. assistance they 
jiven us so generous’y throughout. 
success of the L.U.C, Concert may
measure, be attributed to their splendid 
cooperation and encouragcment.

* *
L.U.C. members took time out lašt 

vveek vvhile preparations for their ap- 
proching concert vvere štili going on, 
to attend rh.e superb performance of 
the “STUDENT PRINCE” by the R. 
CM. orgahization. Birute’s presenta- 
tion of “PERIKOLA”, Sunday, Dec- 
ember 1 1, likevvise savv many of tbe 
—U.C, members present.

* *
A regular meeting of tbe L.U.ę. 

vvill bė held this coming Sunday, Dec- 
ember 18, 2:30 P. M., at the Great 
Northern Hotel, 23 7 South Dcarborn 
Street. All regular members are re- 
quested to attend this meeting. Pro- 
spective members desiring to join the 
organization are also invited to be pre
sent.

havc 
Tfje 
in a

į was no ręhearsal Tuesday,
6th, dve tq ISIr. and Mrs. 

agd * having not
rctu.ifa^d Oh.io. Som.e
of thos^ thąt W^Y<?d a fęw days besides 
th aje Si# StaUgą, and Jean
ancl 
was<

thereNeff-as. NęvęrękęVss 
a b?14 Fricląy.

l$ft ę^vęl^d
9.’<-oA w

by bus. Driving vvith automobiles.
Vaivada (vvho 

have his car hąuled to a garage 
times for repairs before he 
Cleveland), Waltęr Ncffas, apd 
(I vvondejt if he got back) Ku-

Satur- 
morn-

ing 
to CleveJand vya$ M,r. 
had to 
Severai 
reached 
Walt«
chinskas who drove Stephen’s car.

@ Arriving ąt 10:3,0 P. tyL Saturday 
night the vveary chorus members were 
put up for the night at the Allerton 
Hotel at I3th and Chester by Lithv- 
apians Clevęlau.di.tes. There vvere phorys 
ię all the rp.oms of the Pirmypites in 
tbe Hotel aqd the chorus members kept 
calling one anotber up a good p.arę of 
the night. Tbe riugteader I hear \vas 
Lilian Stupar.

The follovving day Sun,day saw 
Pfrpi.ynitcs scą,mę>ering about Cleveland 
taking in all tbe sigbts. Some of tbe 
choristers visited the Cultural Gardens 
where different riationalities are repre- 

objęcts of art, by tbe busts 
iš also represented tbere.
pietų, res vvere 
Cleveland and

takcn of 
they will

tbe
be

seąted by 
Lithuania 

Moving 
chorus in
sent shortly to Cbicago. 

Promptly at 5:30 the
at the Lithuanian AuditortŲm at 6700 
Superior. Sploists vvere Oąuks Skevcr, 
Ą1 Brazas, Victor Bender, Mrs. Ste- 
phens, Estelle Rimkus, John Rukštelą, 
P-ažarskis, Lil Stupar, and Andy Nor- 
but. Pirmyn sang 20 songs and 
tertained ą fu'.ly packed haU of 
velaęd Lithuanians vvho 
chorus to ręturn sometime 

@ Many than^s to the 
this. cpncert (for Pirmyn) 
ed hard and. ęljli^ęntly Mr.

conccrt. started

invited 
agaiij.

en-
Cle-

the

of

Let’s Call It a Vacation
Dear Mist Vespender:

Have you ever tec«ivęd an open le^- 
tęr bęfprej Have yoji ^ver receivęd a 
“cb^ty“ letter fcom ąomeone you 

yoų’ve 
been sięk before and thęrefore 
were not necessary because wc 

see you b«re and tbere and every- 
wbere happy Lithuanians gather-

didn’t knovv? Būt, you sce, 
never 
letters 
could

ed.
Novv, hovvever, sjące your health 

does not permit you to mingle vvitb 
th« tęst of us-busy bodies, even those 
of M(hom X9M 4*tl not khow būt 
vvho kncw a,pd liked you, miss you.

Many is tbe time vve enjoyed vvateh- 
ing yoyr svveejt, smile as you talkcęl 
Vjvįtb yp#t numerous frįeds. Many is 
tjbę tipię. v^ę s#\ijęd listęning vvitb pka’ 
suiję ^o yo^r Ip.yely sęptano vokę. 
Yęs, vyę qre referring to thę rolejs yop (

in-

that
the

Harrson, Hightook in opęrettas at 
School, vvith PIRMYN and vvith BI
RUTE 
member many 
you graciously 
songs, both in 
lito- 

Of 
vvc’U 
it all

chorai We also tesocieties.
an occasion upon vvhich 
agrecd to reoder a. few 
Lithuanian and in

you remembcr too 
Look

Eng-

and 
vvhat

to

interested 
about you, and mucb 
please rather tban burt

pays to be a little sel- 
you vvou'.dn’t have
it

been 
hard 

the 
"all 

have
to the

besi way to drive oųt is on Ofden 
Ąven¥e> toen turniug in on Wash- 
iugtun and| drivinę to the Stajutari- 
ųm ąt Naperville, and askipg for 
Sears Cottage, ..vvhere our ..Ifttle 
Helen Vespender might be caught 
singing a song to herself to. pass 
the tlipę leisurely apd res^fully. 
Novv confess, don’t you do that?

Būt say, we are fo.rgetciog that th s 
is an open letter and vve sboukįp’t be 
jįslpng for conjcssięp. sbould vve? We 1, 
vve.’ll give you a fc>v copfessions 
stęad.

Your sister, Genevieve, confesses 
sbe misses you plenty in spite of
fact that somettmes you used to scold 
her ą tiny bit in that BIG sister fash- 
ion. Bu(į really, Hefen. sbe dainas she 
is bcing a very good giri and attending 
to her rebearsals at BIRUTE a.nd to 
her lesjons at Grane Jr. Colkge quite 
faithfully.

Of course tbe rest of your folks 
miss you, too,—būt absencc makes the 
hcatt grow fonde t; so, it’s all akight. 
Your mother felt very unhappy the 
first day that you vvere avvay būt sbe 
is happy novv because she has sometbing 
thrilling to look forvvard to! Shall we 
tell you? Um-bum, she įs looking 
forvvard and planning things for the 
day vyben you’11 comę back home nice 
and “plump” (tee-hee).

You knovv, or don’t you knovv, 
being siek is likę being on a vacation. 
You have time to look at tbe maddly 
rushing vvorld and perbaps laugh at 
it. 
of 
for 
on

You have time to think of a lot 
things that you’d never have time 

wb<n you’re robust and always 
tbe run.

You sce, you cven.found out that 
you have friends vvhom you did not 
know of,—vvho 
vvish 
šame 
tion, 
ing.

tbink of you and 
you a speedy recovery and at the 
time a pleasant and cbecrful vaca- 
as it were, vvhile you are recover- 

Most sincerely, NeuOty

course, 
bet you’re saying: 
cost me, my health!

Būt. excuse us, please, you vvouldn’t
say thąt, no, not even tbink of it, for 
you arę sincerely generous vvitb your 
favors, you are kindhearted, 
in everything 
too anxious 
anyone.

Sometimes 
fish. Then
vvorking as conscientiously and as 
as you did in your posįtion at 
officcs of Western Rlecįric vvith 
those engineers”. You vvouldn’t 
giyen so mucb of your time 
pqbbc.

Yet, vve are glad you are vvhat you 
are, We are glad you vvere active vvitb 
ihe choruses and vve are glad that you 
attended Herzl Jr. College and vvere 
a member of the Lithuanian University 
Club. We are glad you found time to 
study voice vvith Mrs. Stepbens, vvith 
Mrs. Gedraitis, and here of late, vvith 
Madame Paggi.

We hope that you vvill soon be vvell 
again and resume doing all the things 
you likę to do, — only, vvith a little 
more 
not 
the 
you 
ville
Since a number of yo,ųę ..friends 
have asked vvhether it’s possible to* 
visit you, we tooį t^e liberty of, 
finding out that visitipg hours are' 
from 1:00 to 4:00 P- M. on VVedpes-1 misos interesting program 
days ąn4 Sundays and that the for the coming montbs.

AH! THE MEN!
They simply vvill not fall hchind. 

Akhough they have I 
ings and rebearsals 
not saying mucb, i 
light that they have 
an impressive public

Witb a p'ay and vvith songs tbe/ 
intend to vvin the audience completely 
this coming Sunday, Deęcmber 18. at 
the Lithuanian Auditorium, 3 Ist and 
Halsted Sts.

Under the 
les Stepbens 
that includes 
masculinc personalities, the CHICAGO 
LITHUANIAN MEN’S CHORUS has 
entered into rcnevved activity that pro- 
mises interesting program and pians 

—F.

been ho'ding mcet- 
rather quietly 
it novv comes 
been preparing 

appearancc.

arranger 
vvho work- 
N. Wilkelis 

and othcrs of his con?m,ittec. To him 
and to you other Cleveland 
?irmyn is decply gratcful.

m At 9:00 P. M. the bus 
rirmynites (after a hearty 
ror Cbicago, 3 65 miles afay. On the 
vvay home there vvere 2 blovvouts. The 
chorus vvas held up for 2 hours on 
the tead and fina.’ly pulled in Chica- 
go at 8:00 o’cl.ock Monday morning.

q Before the duotus left for Cleve- 
apd Dec. 2nd Pirmyn received an in- 
vitation from Toronto, Ontario, Cana- 
da to present a concert there Jan. Ist 
over the Nevv Year holidays. There 
has been no decision as yet, būt all 
Pirmynites are anxlous to go. Also there 
įs th,e staqdin$ invįtation to pre$ęnt a 
concert in Piųsbųrgb, Penna.

@ Also upon Pirmyns hcels is the 
operetta “Laima” to be presented Jan. 
22ęd at the Litbuapian Audįtorium.

Pirmynite Ražarskis acted very vvell, 
as did the otbęrs in Birutės presenta- 
tfon of tbe operetta “Perikola” Dec. 
11. Ražarskis played tbe p^rt of Į>on 
Ąqdteas, thę Gpv^rnor. Rąžąrskis bad 
been rehęąrsing very hai;d for this role 
and that is 
fevv rebearsals

Lithuanians

filkd vvith
meal) left

modetation so that you would 
tire yourself out 
recer.t past, all of 
for confinęd ręst 
Sanitorium.

as you did in 
vvhich brpught 
at the Naper-

and 
t 3 

for

able kadersbip of Char- 
and wįtb a mcmbership 

mačy of . our leading

Bits for lour Scrapbook
FROM AN ECONOMIC. HIS.TORICAL OUTLINE OF

(Continued from lašt vveek) 
LITHUANIA by P. Žadeikių

Restitution of the Republic 
qf Lithuąnia

of Lithuania is now recognized by 
of th,e vvorld—inęluding even Pol- 
Alied Povvers had recognized the 
of Lithuania and imposed Severai

he missed quite a 
Pirmyn.

29th, yoųrs tru’y
Stephcns and Char-

vvhy 
vvithTREASURE UNDER 

GROUND — IN ILL 
Released by the State Geological 

Survey through the Illinois 
Chamber oi Commerce.

■—■r: '' 1 ■'" '' 11 ".. ---------- -■ • —

Tons of History
Coal is such a common substance 

ęhat it is geuęrąlly taken for grapted, 
^9.4 *99 Utll? thęugkt h SiY^n to the 
clear records that it contains regarding 
some of the most fantastic periods of 
tfaje eartb’s history. Here in Illinois, 
for instance, our coal beds have been 
piovęd to be composed of the coi#,- 
pressecį remains of untojd gępęrapons 
of gįgantic, primitiye. plapts (hat flou- 

re-

J. Rachens

(6) That the presence in the U. S. 
of this vast nevv-immigrąnt; elen^ent im- 
mensely complicates American sočiai, 
economic, political, cultural, and spirit- 
ual problems; that inherent in our 
present population are certain dangers
to America as vvell as to the various 
račiai and national groups; that alien-
baiting on the part of old-stock Ame-
rieans is spreading;
dangers
groups inerease and, intensify, all of us 
— nevv and ojd-stoę^ Americaąs — 
r#ust begin to bę intelligently. patriot- 
ically interested in this situation.

This is the gist of vvhat I am driv- 
ing at in “My Aipęrica”. Būt vybat I 
say in that book is tentativę an$ p\- 
complete. I plan to ivrite a nevv book

W»ll 4**1, « exh.ąustiyely ąs pos- 
sible, only vvith the imtuigran.ts who 

i have come here in tbe lašt hundred 
years, and vvith their children and grand- 
children vvho are native Americans būt 
different from, say, Americans of Yan- 
kee stock, and vvith their problems as 
such in relation to Apierica as a whj01e, 
vvith America’s problems in relation to 
them, vvith the problęip of Arnericaniz- 
ation or assimilation, vvith the idea of 
tbe Melting Pot, and vvit^ jh,ę future 
of the U. S. from the yięvvp.oitit 
the fact that the cpmposjtion of 
population is rapidly ^hangįpg.

Space limitations |orbid me to. 
■veal here tbe complefe schemę foą
next book, būt, in aplipa C? de/ęlfla- 
ing as fully as I c^n tbe . abov*-^1^ 
points upon vvhich I tolųh in “My 
America, 
emphasize that the pld 
ation” i 
and has largely failed, gnd that we ne 
a nevv Americanizatioip

(To be coptinued)

i

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

q Tuesday, 
believes, was
lie Matckunas birthay. Congratulations, 
folks, and may you have many 
happy birthdays.

q Narna Yuska and Puta wha
to Lithuania with Pirmyn have

Nov.
Mrs.

more

The Independence 
all thę patįons 
and. While the 
sovereign statė
cęnditions, the United States of America recognized 
(July 28, 1922) Lithuania de jure vvithout any con- 
ditions. The resurrection of Lithuania is marvelous- 
ly dępictęd by Antanas žemaitis in his “Vision” 
(see front cover).

State Emblema of Lithuania
vvent 

est- 
ablished their homes there permanently, 
and ąre not thinking of returing to. the 
U.S.A.

q 8 Pirmynites vvho did not go to 
Cleveland vvith the chorus vvere seen 
at the L.U.C. Song and Drama Eve- 
ning ąt the. Auditoriui#. 675 people 
atended the L.U.ę. ąffair.

There is a lot o ręharsing mainfy 
on oqę operetta “Laima” that vyijį take 
place. S,o. lęt's all be on tięie at re- 
hearsals 8^:00 p’clpcy Tuesdays and. Fri- 
days. Be good as X-iuas. is ąlmost bėrę 
and a P^rty or an informal
dance I bęlięve ijni^ht be in store for 
Pirtnyn, spoq, $.ąys.

When we started our rehearsals 
at the North Avenue Hali, it just 
didn’t feel likę. home. We had be
come so accustomed to Grigaitis’ 
Hali, we didn’t feel at home any- 
vvhere else. Būt novv vve can really 
relax and get down to business, be
cause vve are “returning home”. 
From no.vy on all pur rebearsals 
will b.ę hęld at Grigąįtis’ Hali, 3804 
W. Armltąge Ąye., ąt the sarąe 
time of> 2:00. P. M- (Sątųrdąy, of 
icpurąe).

The, lašt few rehearsąls vyere ą 
•l|i|tĮl« bereft of meijnbęrs. VZkat’fi 
hąęipęned to everyppę? Hįalf ęf 
ypu. tome tvvo vveeks, theą drop out 
vyhlle thę other haįf aiįtęn^ for 

i thę ^ęxt t'v.o. Let’s get tęgęther, 
hęre! If eveęybody ęame at' onęę, 
ye rąąy learn our songs better anę 
ąųickęr.

Remember, this bęįng our 2O.th 
anniversąry, eve^ybocįy should, work 
twicę as hard, so, vyę eauld ^eąlly 
show off a bit! concert is b,e- 
in^ Rląruied for ^ąnuary įth, ahd 
tįhąt isn’t so vęry fąr off! Come on ohįy ¥940$ oncę!” Take advantą$e 
^ids! Come d.ęwn to rebearsals ' ” ’ 
more often. “Onų^s” is 'trying so

(a) VYTIS—THE KNIGHT: An armored horseman on 
a white horse is the coat of arms of Lithuania and 
is used in thę govęrnrnent sėals, letterheads and 
signs. The origin of the Knight is not finally dę- 
termined. Historical writers maintain that as early 
as the XII century thę princes of Lithuania had 
bęęn using this coat ęf arms on their military ban- 
ners as a Symbol of valor and the necessity of de- 
fending the liberty of Lįthuęnią—then engaged in 
a whįr]wind of struggle with numerous enemies. 
This coat of arms had also been used by Vytautas 
and, other Grand Dųkes of Lithuapią in their seals.

(b) TJ’HE NATIONAL FLĄG: The national colors are 
compĮOsed of fhee hęrizontal stripes, dęep yellovv is 
uppermost, ^reen is next, and dark red įs at the 
bottęm.

(C) THĘ GATĖS OF GEDIMINĄ^: Consist of threc 
connęcted towęrs, ą Symbol of expansion ęf Lithu
ąnia in the XIII cęntury.

(d) POUBLE-BĄJtREQ CROSS: Engraveęl on the 
shięld of fhę Vyt£i a symbol of ęndurąnce.

(Tę be c^oiiuued)

būt arę the.

Rasfyey Huęy
an extension not only of

of 
its

power tinęs, is as mucb 
the labor antį genius of 
of old-stoęk Ąmeękans.

te- 
my

I shall try to bring out 'and 
Apiericaniz- 

idea^vvas prett^ nearfy all vvroąg

gion milHon^. of 
of tbe dinos a urs. 
story of our coal 
scientific interest,

’ contains a 
“Piymouth

in wbich I try to point

l "J

ot gįgantic, primitiye plants
rishccf luxuriantly. throujgąout this 

' years. hęfore the age
The detailsThe de(ails of the 

b.ęds are pot pufy of 
grpunęt- 

wotk upon vvbįęh vve base our laborą- 
tory discoveries of its real econonųc 
value. From a knovvledgę pj the plant 
ręqjąįqą įą ęoal, vve ba\;t pointed- the 
yrąy tq hetter methods oj mining it 
and prepąriąą if for ą yariety of spę- 
daį uąes. Coal, mining is cę^ęąųęntly 
bęcoming ą h-gbly technical eraft, <įe- 
dicįtęd, to tipe ehplinatioą of vvaste ąnd 
to fąįl appreciation of the tįęue VortV 
of our most valuabk fuel tęsĮOUręę.

.TO" 1 t" 11 -r*
hard tę maįce this succes^fųl, būt 
how can shę, if yęų don’t show up?

You męmbęrs, who think yo(i’fe 
muęh tpo “grown-up” auęl “,tpo 
grąnd” to cpijnę, rem.ęmbęr—1‘You’rę

of this while yęu štili can.!
S.ee ,zqu ^atųrday-

crea.se
purpo.se
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"Dr. Mont vidas perka 
Naujienoms namą”
Naujienų 25 Metų Jubiliejaus Proga

Truputį lyg ir keistai skam-'visuomenei jau 25 metai. Nau- 
ba, truputį lyg ir nepaprastas jienos per tą kvoterį šimto me- 
dalykas, bet jei skaitysi mano tų patarnavo šimtams tukstan- 
raštą iki galui, tai pamatysi, čių žmonių ir 
kad tai yra 
das perka 
namą 1

Lapkričio 
direktoriatas 
tūlus darbuotojus ir “Naujie
nų” bendradarbius pasitarti 
apie įvykstantį “Naujienų” 25 
metų jubiliejaus apvaikščioji- 
mo planus. Susirinkimas buvo rėkite 
gana skaitlingas. Dalyvavo senas ir ankštas. Bet kuomet 
virš 60 asmenų ir visi tą Dr. n6ra geresnės
Montvido pareiškimą pilnai nors ir pykdamas bet vistiek 
girdėjo. » I turiu ten lankytis, nes didžiu-

Daktaras, įpusėjus pasikal- moję, vietos veikimo centras 
bėjimui, paėmė balsą, ir sako: ten susijungia. Kad išvengus 
“Naujienos” tarnauja lietuvių tokios padėties ir kad ‘Naujie-

tūkstančiams 
tiesa. Dr. Montvi- įvairiausių organizacijų. Dau- 

“NAUJIENOMS” gelis musų organizacijų be 
“Naujienų” pagelbos nebūtų 
įsikūrusios ir nebūtų išaugę į 
gyvenimą. ‘Naujienos’ paau
kavo tūkstančius savo špaltų 
pagelbėti organizacijoms gy
vuoti ir augti.”

Dabar, sako Daktaras, žiur 
Naujienų” butas jau

30 d. “Naujienų” 
sušaukė vietos

pastogės, tai

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Lietuvių Golfininkų Sąjunga nuoširdžiai kviečia Tamstą daly
vauti Sąjungos metiniame susirinkime gruodžio 13 d. 9:30 
vai. vak. Margučio svetainėje, 6812 S. Western Avė. Pa
geidaujama, kad laiku a (vyktumėte, nes bus daug ir svar
bių dalykų svarstyti. Bus naujos valdybos rinkimas, bus 
apkalbėta apie metines kliubo duokles, taipgi bus apkalbė
ta naujos aikštės vieta sekantiems metams. Taipgi bus 
įvairių komisijų raportai. —Valdyba.

Prašome visų namų savininkų atvykti. Išgirsite daug pra
nešimų apie musų miestelį ir bus naujos valdybos rinki
mai. —Klubietis.

Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradienį grudožio 13, Darbininkų Sve 
tainėje, 10413 So. Michigan Avė., kaip 7:30 v.v. Visi nar ai 
malonėkite dalyvauti, nes turime perrinkti valdybų sekan
tiems metams. Taipgi turime daug svarbių reikalų aptarti.

P. J. Kučinskas, sekr

ĮDOMUS IŠSIUVINĖJIMAS

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 1747
No. 1747 — Galit jį išsiūti kur tik tinka — ant užvalkalų, 

abrusų—staltiesių ir tt. Vartokit įvairios rųšies siūlus.

Nau.įienų-Acme Teleplioto
ST. LOUIS, MO. — Schmidtų dvynukės dukterys na

me padarytame inkubatoriuje. Dvynukės jaučiasi visai 
neblogai. •

Automobilių Parda 
vėjai Kovoja Sales 
Taksus

T00 automobilių firmų Illi
nois valstijoj užvedė bylą Chi
cagos Superior teisme, reika
laudamos uždrausti valstijai 
kolektuoti sales taksus už var
totus automobilius, kuriuos 
“dyleriai” priima parduodami 
naujus. Valstijos patvarkymas- 
kolektuoti sales taksus už to
kius automobilius, įėjo gallon 
gruodžio 1 d.

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

I sekmadienius
Y

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tui i 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND SHEET METAL CO.

3216 So. Halsted St.

Kemkite tetos, kurie 
garsinasi

estabushed i m

DYKAI
PRISTATOMAS WEX8ERG S 

uounBj^
Telefonas

CANAL 4738

KALĖDINIŲ pirkinių sąrašas
Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas. Čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

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

$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

nų’ pastogė butų jauki, erdvi 
ir kartu keltų ‘Naujienų’ ir 
musų visų lietuvių autoritetą 
ir prestižą, mes turim ‘Naujie
noms9 įsteigti naują namą.” 
Daktaras sako, kad jis turįs 
kur tai savo “skarbą” užkastą 
ir jei {bus reikalas, tai jis visą 
tą paaukaus ir, dar magary
čioms iškratys visus savo 'kel
nių kišenius, ir kas tik ten 
rasis —viską atiduos į “Nau
jienų” naujo namo fondą.

Jis sako, jei aš galiu tai pa
daryti, tai kodėl negali kiti to 
padaryti? Kodėl tos organiza
cijos, kurioms “Naujenos” tiek 
daug dirbo, neturėtų prisidėti 
prie įsteigimo “Naujienoms” 
naujo namo?

Dr. Montvidas sako: “kad 
viskas yra galima, tik reikia 
darbo, nuosaikaus darbo ir tą 
galima atsiekti.”

Kuomet daktaras tokius pui-

prantama, kad susirinkimui 
niekas daugiaus nebeliko kas 
tarti, tik reikėjo vienbalsiai 
užgirti jo planą ir, pasisakyti 
už jo vykdinimą gyvenimam 
Susirinkimas išrinko Dr. Mon-

daktaras sau pasiskyrė kitus 
du draugus į pagalbą, būtent 
X. šaikų ir K. Deveikj. Pasta
rieji savo mantą nežadėjo ati
duoti, bet jie pasisakė, kad 

[gelbės daktarui, iškasti tą 
i“s'karbą” su kurio pagalba bu
tų galima nupirkti “Naujie
noms” gerą, gražų ir tinkamą 
namą, kur susidarytų jauki 
lietuviška pastogė.

I Nėra abejonės, kad šitas iš
keltas, taip vietoj ir svarbus, 
klausimas turėtų rasti para^ 
mos nevien tarp Chicagos lie
tuvių, bet ir tarp plačios Ame
rikos lietuvių, švenčiant “Nau
jienų” 25 metų jubiliejų, rei
kėtų joms už jų 25 metų kul
tūrinio darbo triūsą pastatyti 
tokį paminklą, kuris puoštų 
“Naujienų” ateitį ir išlaikytų 
per šimtmečius “Naujienų” 
pabrėžtus tarp lietuvių aukš
tus, širdingus ir kulturingus 
idealus.

Daktare, laikykis savo nuro- 
dylų 
bą”, 
sime

Džiaugiasi, Kad
Mri Nenušovė
Keisti Medžiotojo Patyrimai.

NVaukeganietis George Ries
selmann pereitos savaitės pa
baigoje išėjo savo namų apy
linkėj zuikių medžioti. Eina 
per lauką ir, staiga, nustebęs 
žiuri, kad visai arti zuikis sau 
ramiai sėdi ant popierinio 
maišo ir uostinėja. Riessel
mann nudžiugęs pakėlė šau-’ 
tuvą ir paspaudė gaiduką, bet 
— nebuvo šūvio. Medžiotojas 
užmiršo šautuvai! kulkų įdėti, |

miškan.
Priėjęs prie maišo ir jį pa

kėlęs Riesselmann apsidžiau
gė, kad jo šautuvas nešovė, 
Nes nušovęs zuikį ir pats grei
čiausiai butų žuvęs. Maišas 
buvo pilnas dinamito.

Mirė Nuo 
Cigarete .

Vakar pasimirė 29 metų mo
teriške Mrs. Joan Sandkė, nuo 
1033 Loyola avenue, turtingo • 
lentpiu'vininko žmona. Ji skau
džiai apdegė kai. cigaretas, ku 
rį ji rūkė lovoj uždegė jos pa- 
žamas. Berūkydama ji užmigo.!

INSURANCE
' ^PDRAUDA)

Ali

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

• PILNĄ APDRAUDĄ
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

Cpam of Kentucky 
Old Quaker 

d Wilken Family 
į Old Drum 
įį Calvert Special 
| Schenley Red Label 
g Go’den Wedding 
! Black & White

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

Old Taylor į?
Grand Dad ffl
Old Charter 
BHck Gold 
Old Schenley Rye u
O. F C. K
Bond & Lillard h
White Ilorse

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

G AS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St.

Naudingos Kalėdų
Dovanos

Bowlmg-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yarįs 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

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

PETE YOUNG
UŽEIGA.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

Rašoma Mašinėlė, Elektrinė Britva, Piano 
Akordijonas, Graži Lempa, Graži Sofa, Elek

trinė Ledaunė, Skalbiama Mašina, Radio 
ir Kiti Naudingi Dalykai

Budriko Krautuvė Atdara ir Nedeliomis 
Prieš Kalėdas. Pirkėjai Apturės Dovanas

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Gražios Lietuviškos Atvirutes Parsiduoda

No. 1747

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

<TpeE ITį

FOTOGRAFAS

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

Raštinėje per
A. RYPKEVIČJŲ 

7^9 S. Halsted St

Pirkite snvo apielin1 ės
V rnu hivpsjf-

WCFL—970 K- Žymi Radio Valanda leidžiama Budriko nedėlios 
vakare, 5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.

planų, kask tąjį “skar- 
o mes naujieniečiai atei
tai! į pagalbą.

— Kazliut.

KAI MATIZM Afc 
greitai palengvinama

| Miestas ir valstija

PETER PEN

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti t tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

512-50 
$50-00 

IŠIMAMA vien;
<15 00 

«2-oo
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 

DOUGLAb PARK HOSPITAL
• 900 So. Kcdzle Avė., Chicav< 

Tol 5727

CASTL.B.

■ ■lA'nl

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

po pietų.

3409-21 So. Halsted Street
Tel. YARds 3088 LIGONINES

HOSPITALS

some 
BuPBLE

IM "TMES 

sokas-tuimc

PQ.IWCESS ^01-1 ARE METRE. 
PDF F i sav.

UU14- 
KA CUOoi Snanq/

V7U4T D 
mbAni

ue

princese ttjithin.
castte

sVEIKATOS KLINIKAS
imnsii ai išimami

už
gYIM MAS

iGuNINfiJI
Al I»ONG\Se£>

'ujo- įnėji

deraiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 0883-5840
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ATSAKYMAS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
KLUBO “NARIUI”

Dėl tilpusio “N-nų” 286 Nr. 
iš gruodžio 6 d. straipsnio 
apie {vykusią žem. Kult. 
Klubo susirinkimą konsti
tucijos priėmimo reikalu.
Pirmume Klubo susirinkime, 

išrinkus laikiną valdybą, vien
balsiai buvo pavesta v-bai iš
gauti čarterį ir paruošti konsti
tucijos projektą. Išrinktoji val
dyba darbo ėmėsi tuojau ir net 
kelis vakarus svarsčiusi ir tai
siusi projektą, prirengė, pritai
kintą Žemaičių Kultūros Klu
bui, o ne skolinosi tekstą iš ki
tų panašių klubų ar organiza
cijų įstatų, kurie Žemaičių Kul
tūros Klubui nenaudingi. Tą 
konstitucijos projektą ir patie
kė susirinkimui gruodžio 1 d. 
visuotinam susirinkime.

Susirinkimas buvo skaitomas 
ne specialus, bet organizacinis, 
t. y. priskaitytas prie klubo or
ganizavimo, todėl ir buvo su
teiktas pilnas sprendžiamasis 
balsas net ką tik įstojusiems 
nariams. Nesant konstitucijos, 
nebuvo reikalo ir iššaukimo ai
škini valdybos narių. Čia aš 
manau ir prasidėjo “Nario” 
klaidų pradžia:

1) Jei laik. valdybai buvo 
pavesta prirengti konstitucijos 
projektą, ką v-ba susirinkimui 
turėjo patiekti? Gi projektas 
turėjo būti pirma perskaitytas, 
o vėliau duoti pasiūlymus pri
ėmimui ar pataisymui. Bet tik 
pirmininkui pranešus, kad se
kantis dienotvarkės punktas 
bus konstitucijos projekto svar
stymas, tuojau susidariusi “kli-

MADOS

ka” iš trijų ar keturių asmenų 
(vienas naujas narys) pradėjo 
triukšmauti (net pirmininko 
balso nesiklausdami), kad kon
stitucijos projektą' svarstyti pa
ragrafais, nors teksto pačios 
konstitucijos projekto nežino
dami. Tuomet pirmininkas pra
šė duoti perskaityti projektą iš
tisai, o tuomet galės svarstyti 
kaip susirinkimas norės. Su tuo 
turėjo sutikti net ir patys “su
kilėliai”. Vėliau, sekretoriui 
perskaičius konstitucijos pro
jektą, didžiuma narių pageidau
jant buvo nutaria konstituciją 
svarstyti papunkčiui.

Skaitant konstituciją papunk
čiui, pirmieji septyni punktai 
priimti vienbalsiai. 8-me para
grafe, iškelia minėtoji “klika” 
kad reikėjo pasakyti apie iždi
ninko kauciją. Tas nieko blogo. 
Kadangi tame pat punkte pa
sakyta kad iždininkas negali tu
reli pas save klubo pinigų dau
giau 25 dolerių, laik. valdyba 
praleidusi klausimą kaucijos 
manė sutaupyti klubui kaucijos 
išlaidas, kurios susidarys kau
ciją legalizuojant. Todėl tas pa
likta susirinkimui. Kas dėl pi
nigų išėmimo iš banko, “Na
rys” kaip tik užgauna ne tik 
laikinąją bet ir busiančias val
dybas. Kaip tik punkte 9 sako
ma, kad klubas gali aukoti bū
tiniem visuomeniniam reika
lams, ir tas gali būti svarsto
ma metiniame ar specialiai su
šauktame susirinkime, nema
žiau dviems trečdaliams daly
vaujančių nutarus, — gi punk
te l(j-mc, numatytas dienotvar
kės susirinkimam, sakoma: “Iš
mokėjimas bilų”. Reiškia: val
dyba nemoka jokių bilų iki su
sirinkimas nenutars. Tuomet

O

Ir Čia Jaunuoliai 
Pradeda Užimti 
Svarbias Vietas
SLĄ. 26()-ta Kuopą Turi Pave

dus Jiems Atsakamingas 
Pareigos.

MARQUETTE PARIG —S. 
L. A. 260-ta kuopa gruodžio 4 
d. turėjo prįešųietinį mitingą, 
kur perrinko vįsą kuopos val
dybą. Kadangi senoji valdyba 
tiksliai ir sąžiningai ėjo savo 
pareigas per visus metus, tai 
susirinkimas kaip vienu balsu 
užgyrė ją dar vieniems me
tams.

Dabar kuopos valdyba susi
deda iš sekančių draugų:

Prez. A. Andriukaitis; vice- 
prez. T. Aleksynas; finansų 
<sekr. R. Rąčąitis; prot. sekr. 
K. Lįutkus; ižd. B. Pužauskas; 
iždo glob. p-l.es A. Stri'kaus- 
kaitė ir Genovaitė Zelnis; or- 
gan. K. Stankus; Dr. V. S. 
Nares; ligonių lank. M. Kar- 
teckas ir V. Sabaliauskas; 
maršalka—Jonas Jučius.

LOS ANGELES, GAL. — Fred Perry, pagarsėjęs te- 
nisistas su savo žmona Helen Vinson, kuri dabar reika
lauja perskyrų.

Valdyba rengdama konstilu-ip - laimimllfli 
cijos projektą, vįsai nemanė už-j VU JdUllUUlldl

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

CLASSiriED ADS. ]
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
FOR RENT—IN GENERAL 

Rendai—Bendrai

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui be skalbimo—buri.

Larman Delicatessen, 
1458 West 14th St-

MERGINA 20-25 lengvam namų 
darbui, mažas kūdikis—būti. 

Mansfield 6094.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

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

Dėl smulkmenų atsišaukit: 
CORYDON & OHLRICH

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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

RENDAI KRAUTUVĖ — 38 ir 
Emerald, įrengta mėsos marketui 
ir grosernei. 10 metų išdirbta. 5 
kambariai gyvenimui. Kreiptis 

3554 So. Emerald Avė.

CLOTHES AND FURS 
 Drabužiai ir Kailiniai

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti
liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $40.00- Miller Fur Com- 
pany, 168 North Michigan Avė. At
dara kas vakarą iki 9 vai.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaii ir; Įtaisai Pardavimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

valdyba paima nuorašą susirin
kimo nutarimo ir gauna pini
gus iš banko ar apmoka iš esa
mų pas iždininką pinigų. Kur 
narys randa, kad valdyba, pa
sirašius: pirmininkui, iždinin
kui ir prot. sekretoriui gali iš
imti pinigus “kada panorės”?.

Gaila, nors Narys ir labai nu
sistatęs Žem. Kult. Klubo pra
dinei veiklai, bet kaip tik pasi
rodo turįs tą laikinai valdybai 
taikintą: apribotą supratimą.

ganedjnli jokios sroves kaip re
liginės taip j r politinės, O pa
sirinko vidutinį kelią, kuris bu
tų parankus tik žemaičių Kul
tūros Klubui, o ne kokiai “kli
kai” kuri darbą nori trukdyti, 
o ne padėti dirbti.

Kaip dėl punkto 14-to, kuris 
nustato kad konstitucijos keiti
mo projektas gali būti įneštas 
metiniam susirinkimui, o svar
stomas tik kitam metiniam su
virinkime. Ar Narys mano, kad 
Žemaičių Kultūros Klubas mai- 
pys .tįJ^ą kas mėnuo. Vi
sai ne. Tas nebuvo ir nėra mi
nia lyta bent dabartiniu laiku, 
jei užsibrėžta dirbti vien ap- 
Švictos ir susipratimo darbą. •

Narys bent keliose vietose 
mini, kad valdyba buk “sušilu
si” dirbusi, kolvprirenge konsti
tucijos projektą. KodCl Nnrvs 
pirmame susirinkime nepasiūlė 
savo gero supratimo konstitu
cijos prirengimo reikalu? Val
dyba mielai butų kooperavusi 
ir maloniai priėmusi svarsty
mui visus pasiūlymus.

Raudonos Rožės
I • . • ‘

Kliubo Priešakyj
Vfrnas Pirmininkas, Kitas— 

Vice-Pirmininkas.

CICERO. — Raudonos Ro
žės Kliubaš 1 išsirinko nąują 
prezidentą ‘Frank Jasutį, čia- 
augusį jaunuolį. Jau atitarna
vo laiką kariuomenės laivyne 
— (Marines). Nuoširdus kliu
bo darbuotojas. Jo pagejbinin-

No. 4930—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti javo 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 Patiern Dept* 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 11 d., 4:30 vai. ryto, 
1938 m., gimęs Tauragės aps
krity ir parap., Paberžio kai
me.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Viktoriją, po tėvais 
Simkaitė, sūnų Stanislovą, 3 
dukteris: Helen, Mary ir Jo- 
sephine, pusseserę ir švogerį 
Marthą ir Joną Globius ir šei
myną ir daug kitų giminių- O 
Lietuvoj—taip pat daug gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 327 W. 
105 Place. Tel- Pullman 5410.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 14 d., 8:00 vai. ry
to iš namų į Visų šventų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Visi a. a- Williamo Stumbrio 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- B 
ti jam paskutinį patarnavimą I- 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Giminės.

Laid- Dir. S. P. Mažeika, Tel-
YARDS 1138.

Pažym.ėlįpa, kad kuopos val
dyboje jau treti metai kaip 
sekretoriaus pareigas eina R. 
Račaitis, jaunuolis ir laba 
gerai ir pavyzdingai atlieka 
visą darbą. Jaunos panelės, 
kaipo iždo globėjos, irgi nepa
silieka skolingos, veikia su 
pasišventimu. Vadinasi, musų 
kuopoj jaunuoliai užima vie
tas ir gana tiksliai eina savo 
užduotis.

ir K. 
vieną 

kuopa 
nariai,

GERAS BARGENAS
Pardavimui TAVERNAS ir Res

toranas arba išrenduošiu. Yra 5 
kamb. dėl gyvenimo. Biznis išdir
btas per 12 metų. 4440 So. West- 
ern Avenue-

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
labai nebrangiai—rooming house ir 
hotelio apylinkė. Elektrikinis refri- 
geratorius- 2118 N- Clark St.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 2 
pagyvenimų namas su taverno, biz
niu Calumet Parke. Rendos neša 
$57.00 į mėnesį. Cash. Kaina $3700 
G. Vilkas, 12353 S. Sangamon St-

REAL ESTATE FOR SALE
J - N amai-žemėPar  davimui
TIKTAI $400 įmokėjus pirksi 

moderną 2-flatį plytinį. Garo šilu
ma, pilna kaina $4000.
LOUIS MORRIS & COMPANY 

4006 Division Spaulding 7410

La Šalies — PackardsPažangos Vajaus organiza
toriai E. Pužauskienė 
Stankus perstatė po 
nąują narį, kuriuos 
priėmė. Kolkas kuopos
dar savo pareigų neatliko ir 
naujų narių neprirašė prie 
kuopos. |Pąsistenkit, nes lai
kas greitai bėga, o uždėtos pa
reigos būtinai kaipo SLA. na
riams, reikia atlikti.

Sekantis kuopos susirinki-

ŽIŪRĖK 26 apartmentų court bu- 
dinkas. štymu šildomas- Rendos 
$9,960. Kaina dabar $34,000. Libera
lus terminai-
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

kas vice-prczidcntas Chester mas įvyks' '$ausi6 7 d. su pasi- 
Arcimas,’ taipgi čia augęs. Iš tų ’’“1 
dviejų jaunuolių tikimės daug 
ko naujo, naudingo kliubo ei
gai. • '(.!•

Sekančiais \ .metais kliubas 
švęs 25 metų jubiliejų. Kai ku
rie jau suka galvas kaip tą 
jubiliejų atžymėti geriausiai. 
Nėra abejonės, jog tai bus 
šaunios iškilmės.

linksminimu ir užkandžiais, 
kur bus proga naujai prirašy
tus narįus pavaišinti. Todėl, 
iki sekančio mitingo kiekvie
nas kuopos narys turi padir
bėti ir atlikti jsavo pareigas.

kor.

83rd STREET ŪKIS į vakarus 
tuoj už Harlem avė.—360 pėd. — 
Kitas kelias, nėra asesmentų, maži 
taksai. Elektriką. Kaina $375.00- 
$75 00 įmokėti—$5.00 į mėnesį. Ra
šyti Box B-92, 1739 So. Halsted St.

ELMHURSTELMHURST — 60x300—Butter- 
field priešais Ėlmhurst—Grįstas ke
lias, elektriką, nėra asesmentų. 
$675.00—135 pinigais. Rašyti.
Box F-23, 1739 So. Halsted St.

—K. Liutkus,

Lwt *RAfc,,>,w»Dalta.
jkyiETKININKAS

laikinos valdybos darbo vai- 
%/ • t ■

siais, tas bus labai gera proga 
išreikšti sekančiame susirinki
me, nes kiek numatyta pasto
vioji valdyba ir bus renkama 
sekančiam Nusirinkime, 1939 
metams.

Žemaičiai! Mums svarbu ir 
organizatorių tikslas buvo dirb
ti kultūros darbą. Jei mes turi
me savo narių tarpe gaivalų 
kurie kenkia musų Žemąičių 
kultūriniam darbui, slengkimės 
duoti supratimą, kad Žemaičių 
Kultūros Klubas siekiasi kultū
rinio darbo, o ne diskredituoti 
tuos kurie jau tiek darbo atli
ko.

Manau, kad ir visi žemaičiai 
sutiks su nešančiu naudos klu
bui kulturiniu darbu, o ne su 
tokiomis skystomis mintimis,

Narys N-nų 286 numery 
užsirekomendavo.

žem. Kult. Klubo, 
Laik. Valdybos narys

Kaip kitais' melais, taip ir 
šį melą kliubas rengia Kalėdų 
dieną šokius Liuosybės sve
tainėj. Komisijos priešakyje 
stovi Frank .Tasūlis. Šios Kalė
dos pripuola sekmadienį, tai 
turėsime dvi dienas švenčių. 
Tas Kalėdų parengimas kaip 
tik bus tinkamas sekmadienį. 
Du tūkstančiai tikietų jau iš
platinta ir dar daug reikalau
ja. Kaip ta Liuosybės svetainė

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

20 AKRŲ BENDROS ŪKĖS že
mės, mažas obuolių sodnas, pui
kus 6 kambariai, 2J/4 mylios nuo 
miesto. $585 terminais.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich-

vai.

save

Waukeganas Be 
Vandens Per 
Tris Valandas

SLA. Susirinkimas Šįvakar.
SLA. 301 kuopos priešmeti- 

nis susirinkimas šiandien va
kare, kaip 7:30 popiet Sh'ame- 
to svetainėje, 1500 So. 49th 
avenue. Visi nariai yra šaukia
mi atvirutėmis, kaipo į svar
bų susirinkimą. Turite visi da
lyvauti, ir rimtai svarstyti 
vos organizacijos reikalus.

Dabar einą pažangos vajus, 
ir vajaus vedėjo obalsis yra, 
“ar atlikai SLA. pareigą?” Tas 
reiškia, ar prikalbinai naują 
narį. O vienas prikalbinti, tai 
kaip niekas. Jeigu visi tą pa
darys, tai lengvai padvigu
binsime skaičių narių, ir su 
šypsena lauksime Čhicagoj 
Seimo. Tad, visi turėkime tą 
mintį—“vienas naujas narys". 
Lankyk susirinkimus ir tejpyk 
kaip kiti nariai progresuoja.

Šįe metai jau baigiasi, tad 
sėkmingai juos užbaikime, Ne
lik skolingas su duoklėmis. Iš
rinksime naują kuopos valdy
bą, balsuosime centro kėlimą.

Brolių Motuzų 
Filmos Čhicagoj:

Gruodžio 13 d., 7:30
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‘48 d., 6:30 v. vak., 
Šv. ' PrancišĮkaus Par. Salėj, 
3903 Fir St. (East Chicago, 
Ind.).

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

(Skelb.)

PAGERINTAS mažas ūkis, 1% 
aukšto, naujas namas (lengvai pa
daromas į 6 kambarius- Ūkis tę
siasi nuo Devon avenue iki Higgins 
Road—(Abu grįsti) nėra asesmen
tų. Elektriką, į vakarus tuoj už 
miesto sienos. Kaina $2150.00 — 
$300 pinigais, $25.00 mėnesy.
Box S-302, 1739 So- Halsted St.

P/2 aukšto ūkio katedž su sodnu 
—ūkis randasi į vakarus tuoj už 
Maywood. Turtinga žemė. Elektri
ką, parankumas mokykloms. Kaina 
$1450.00—$226 pinigais, 18 mėnesių 
išmokėjimui. Savininkas. Box M-2, 
1739 So. Halsted St-

MAŽA VIETA neseniai atidaryta 
bizniui—170x336 patogiai jungiasi 
Roosevelt Road ant York Road— 
veik prieš Forest Preserve. Gasas, 
elektriką trafiko lotai. $1500—$300 
Sinigais. Rašyti Box R-17, 1739 So.

[alsted St.

Vaikui Ubagauja, 
O Tėvas — 
Girtuokliauja

PAGERINTAS ŪKIS— bloko il
gumo labai maža katedž- žemė 
prię grįsto kelio- Elektriką, tik už 
Park Ridge—aukštas gruntas. Kai
na $850.00. — $150 pinigais. $12.00 
mėnesy. Rašyti savininkui Box 
A-50 1739 So. Halsted St.

Užvakar naktį Wapkegano 
37,000 gyventojų buvo be van
dens per tris valandas laiko. 
Prie Clayton ir Sand gatvių* Apie kėlimą tai jau nėra kal- 
sprogo centralinis vandens' bos—tik kur kelsime. Daugur
vamzdys po žeme, kelis kvar- ma stoja už Pittsburglią ir me
talus apie tas gatves užlįedą- padarysime klaidus įaip na
rnas su 8 milionąią galiopų vam balsavę. Skaitykite spaudą, te- 
dens. mykite faktus. —1).1?.

Prie Monroe ir Wabash gat
vių prąeiyįus linksmino; apie 12 
nieįlĮų berniukas su smuiku ir 
šokausiu š,upini. Jis prašė iš
maldų. Kadangi ubagauti mies
to centre uždrausta, tai polici
ja berniuką suėmė.

Pasirodė, kad ubagavo pana
šiai ir du jo broliukai, o jų tė
vas, Julius Wojick, girtuoklia
vo alinėj prie Kinzie ir State, 
laukdamas ubagaujančių vaikų 
grįžtant.

Jis yrą gana turtingas žmo
gus ir turi didžiulį “limuzino” 
tipo automobilį.

Pąpąšiaį ubagaudamas važi
nėją iš miesto į piieą^

Turtuolis Susituokė 
Su Patarnautoja

Vienas iš turtingiausių chi- 
cagiečių Potler d’Orsay Palmer, 
kurio pirmoji žmona buvo Chi
cago society vedėja, Sarasota, 
Fla., kur jis dabar gyvena, su
situokė su alinės patarnautoja. 
Ji yra jo ketvirta žmona Jo 
naujoji žmona yra Pluma Louise 
L.owery Abatiello, 23 m., nak
tinio kliubo ‘“hostess”. Jis pats 
yra 32 m., 6 pėdų 3 colių augš- 
Čio. Jo šeimyna ir ypač tėvai 
atsisakė priimti naująją žmo
ną įr $ų ją matytis. Ęet jis tuo 
nė kiek nesusirupinp.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgainetinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Čhicagoj 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. Nortli Avė.
prie California.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

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

$65.00i iki 
imsime į 

perdedame

STORE 
Canal 6114

VVATCHMAKER—JEVVELER

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malko
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Vi pakarto j i m u s 
duodame gerų nuolaidą.

* 5F
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LIETUVIS ED BEINOR - ŽYMIAUSIAS 
FOOTBALLININKAS AMERIKOJ

Atvažiuoja Garsus 
Baletas

Automobilių 
Nelaimes

Išrinktas Visos Amerikos Rinktinės 
Kapitonu

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šįmet Chicago aplankys 
garsus Monte Carlo Ballett 
Russe. Baletas šoks Chicagos 

j Auditorium teatre, nuo gruo-Football’o sezonui pasibai- W. B. B. M. Jis pasakė trum-
gus, Amerikos laikraščiai, te- pą kalbelę, padėkodamas ko-'džfo 19 iki sausio 5 d.? kas 
legramų agentūros, filmų ben- mitetui už garbę, savo kole- vakarę, išėmus Kūčių naktį, 
d rovės ir footballo komandų goms Notre Dame universite-'pa]etas neseniai buvo peror- 
treniai renka geriausius metų te už pagalbą, o treneriams— ganizuotas ir jo nauju virši- 
lošikus ir sudaro taip vadina- už apsaugojimą jo sveikatos njnku yra Leonidas Massine.

ikimas “All-American” Footballo 
Komandas. Tai visos Ameri
kos rinktinės komandos, susi
dedančios iš daugiausiai pasi
žymėjusių lošikų.

Paprastai kiek yra nuomo
nių, tiek ir rinktinių komandų, 
tad, pavyzdžiui, laikraščių rin
ktinė komanda gali būti vie
nokia, o fooballo trenerių ko
manda—kitokia, čia kalba ei
na tiktai apie footballo mėgė
jus—lošikus, kurie lošia uni
versitetų komandose.

Bet Harvey lietuviai gali 
pasididžiuoti, kad jų jaunuo
lis sportininkas visų tų auto
ritetų, be išimties, yra skaito
mas žymiausiu footballo loši
ku 1938 metų sezone. Nežiū
rint nuomonių pasidalinimo 
apie kitus lošikus, visose auk
ščiau suminėtų autoritetų rin
ktinėse figūruoja jaunas foot
ballo lošėjas iš Notre Dame 
universiteto — Juozas Edvar
das Beinoris, geriau žinomas 
vardu —Ed Beinor.

“All-American” footballo lo
šiku jį išrinko:

Paramount Neivs filmų ben
drovės sporto skyrius;

Associated Press telegramų 
agentūra;

Collier's 
komandą 
footballo 
Grantland 
apie Beinoro išrinkimą ran
dasi šios savaitės Collier’s lai
doj).

Edvardą Bei norą geriausiu 
šių metų lošiku išrinko ir All- 
Arnerica Footballo Komitetas, 
kurį sudaro žymiausi footbal
lo treneriai Amerikos univer
sitetuose.

Trenerių komitetas ‘ prane
šimą apie Beinoro išrinkimą 
padarė per Columbia Broad- 
ęasting Company radio stotis 
šeštadienį, 8 valandą vakare. 
Tas komitetas Beinorą taipgi 
išrinko savo rinktinės koman
dos kapitonų, tuo suteikdamas 
jam ypatingą garbę.

Pagerbimo proga Ed. Bei- 
ųor buvo pakviestas kalbėti 
per radio iš Chicagos stoties

žurnalas, kuriam 
renka geriausias 
žinovas Amerikoj 
Rice. (Pranešimas

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 JSPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra 
$1.25 
$2.00 
$3.00

25 kortelės
50 ” .....

100 ” ......
Prisiųskit money orderį arba

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

jQ sveikatos ninku yra _______
ir išlavinimą foothallą payyz-^ kainos nuo 50c.,
dingai lošti. Ed Beindr pridū
rė, kad užbaigęs ekonominius 
mokslus Notre Dame universi
tete, eis toliau mokytis advo
katūros.

Per tą patį radio programą 
buvo padarytas 
kad Notre Dame 
studentai išrinko 
savo kitų metų 
garbės kapitonu. Tai yra auk
ščiausias titulas, kurį studen
tai pasižymėjusiam sportinin
kui gali suteikti.

Bendrai, Beinoro vardas vi
sur skamba, ir spaudoj ir 
sportininkų tarpe, ir kitur, 
kaipo pavyzdingo, švaraus ir 
gero sportininko ir gero lietu
vio.

Pereitą vasarą Ed Beinoris 
lankėsi Lietuvoj su Amerikos 
lietuvių olimpine komanda ir 
ten pasižymėjo kamuolio me
time ir kitose lengvos atleti
kos šakose.

Jisai paeina iš Harvcy, III., 
ir yra apie 21 metų amžiaus.

pranešimas, 
universiteto 
Ed Bei norą 

komandos

Daug Kandidatų 
Mero Vietai

pa-Šią savaitę chicagiečiai 
tirs kokius kandidatus turės 
balandžio mėnesio nominaci
jose mero vietai. Iš demokratų 
rengiasi kandidatuoti dabarti
nis meras Kelly, prokuroras 
Courtney, ir kandidatuos, tur
būt, vidaus reikalų sekreto
rius Washingtone — Harold 
Ickes. Jis savo kandidatūros 
dar nepaskelbė. Tai trys de
mokratai.

$3.30.

Pagerins 16-tą 
Gatvę Cicero j

Platins ir Cementuos
CICERO — Cicero gyvento

jai seniai rūpinasi apie 16-tos 
gatvės pagerinimą, bet dabar 
atrodo, kad jiems nebereikės 
svajoti. Pagerinimo darbas jau 
pradedamas.

Dviejų Cicero miesto tarybos 
narių, H. R. Schvvarzel ir J. J. 
Viterna, pasidarbavimu, 16-ta 
gatvė bus praplatinta ir išlieta 
cementu nuo Cicero avenue iki 
52nd avenue. Gatvės pusė į 

i šiaurę nuo bėgių bus praplatin
ta, o pietinė pusė, kuri dažnai 
būna vien tik dumblas, bus iš- 
cementuota.

Darbas bus atliktas valstijos 
pinigais, kuriuos Cicero gavo 
iš gasolino taksų fondo. Cicero 
miesto taryba jau yra atidavu
si kontraktą gatvę taisyti kon- 
trak toriui, kuris suliko darbą 
pigiausiai atlikti.

16-tos gatvės pataisymas tei
giamai atsilieps į biznius, nuo
savybių vertę ir padidins judė
jimą. A. Z.

• Prie Park ię Madison gat
vių automobilis užmušė 82 m* 
senelį Fred Machel, Vokiečių 
Senelių Namo įnamį. Prie au
tomobilio vairo buvo Frank 
Ribnek, nuo 844 Beloit ave
nue, Forest Park.

• 77 metų inžinieriuj Fred 
Borg, tarnaująs gatvekarių 
bendrovei, buvo suimtas už 
užmušimą 74 metų chicagic- 
čio Charles Jenkihs, 6433 Ste- 
wart avenue. Nelaime įvyko 
prie užmuštojo namų.

• Prie Ashland ir Mihvaii- 
kee užvakar naktį įvyko dvie
jų automobilių nelaimė, ku
rioj šeši žmonės buvo sunkiai 
sužeisti. Abu automobiliai no
rėjo pravažiuoti pro geltoną 
šviesą,

e Negalėdamas suvaldyti. 
savo automobilį, 32 metų chi- 
cagietis Anthony Burths įva
žiavo į du “paparkintus” au
tomobilius, užšoko ant šaligat
vio ir įvažiavo į langą krau
tuvės ties 2842 Archer avenue. 
Burths buvo skaudžiai sužeis
tas ir dabar guli St. Paul li
goninėj. Jis gyvena ties 302j 
Poplar Street.

Perkėlė 106 
Policistus

Chicagos policijos viršinin
kas komisionierius James P. 
Allman pereitos savaitės pa
baigoj perkėlė į naujas nuova
das 106 policistus — 3 kapito
nus, 10 leitenantų, 17 Seržantų 
ir 76 eilinius policistus. Dau
giausiai pakeitimų buvo Dcs- 
plaines nuovadoj, kuri susi
laukė naujo kabi tono, 2 naujų 
leitenantų, penkių seržantų ir

Gina Miuncheno 
Taiką

Už-
Pal-

Sveikinimąi 
Lietuvon 
Telegramomis

4 f - -------- , Į.

Per “Naujienas” galima

Suėmė Du Žmones
Palikimo
Tyrinėjimui

Nauja “Kelly Byla

nuo
, ir

Chicagos policija, vykinda
ma palikimų teismo instrukci
jas, suėmė du chicagiečius ty
rinėjimui palikimo, kuris, 
anot to teismo, primenąs šykš
tuolio Kelly skandalą.

Areštuotieji yra James Rus- 
sell, 38 metų ‘ amžiaus, 
2316 West Monroe Street
Joseph Kelly, 69, nuo 1800 W. 
Monroe st.

Pereito vasario 26 d., jie 
pasirašė, kaipo liudininkai, po 
testamentu kokio tai Casimir 
Carl Krzysko, kuris pasimirė 

.birželio 22 d., Chicago Heigbts 
ipriemiestyj. Turto paliko $30,- 
'000 ir tų dviejų chicagicčių 
paliudytam testamente, pas
kyrė pinigus Adolfui Bydalai, 
aludihinkui, kuris 
Grant Parke, III.

Krzysko palikęs 
lai buk todėl, kad
jo vienintelis giminaitis Ame
rikoj. Bet padarius tyrinėjimą, 
palikimų teismas Chicagoj at
rado, kad lydalai 
giminė Krzyskai.

Abu areštuotieji 
ssell ir Kelly turi
rekordus ir policija 
kad jie testamento pasirašy
me. lošė panašią rolę kaip šeši 
Chicagos lietuviai, kurie ban
dė suklastuoti šykštuolio Kelly 
testamentą ir pasisavinti 
$140,000 turtą.

tasai buvęs

visai nėra

žmonės Ru- 
kriminalius 

tikrina,

Ieško Įnamio
Už Šeimininkes
Nužudymą

jo

“Geriau negu karas”
Kalbėdamas Chicagoš 

sienių Reikalų Tarybai, 
iner House viešbutyje, pereitą
savaitę, žymus anglas filoso
fas Bertrane! Russell gynė 
Miuncheno taiką.

Jis nepritaria ’ Čekoslovaki
jos atidavimui Hitleriui, bet 
pareiškė, kad geriau buvo An
glijai ir Frantijai pasiduoti

kandidatų irgi nemažai. “Ru- 
nys” buvęs meras William 
Hale (“Big Bill”) Thompson, 
buvęs federalis prokuroras, ** * F««,<uuvu
Dwight Green ir Charles S.| Miunchene, negu eiti kariauti. 
Dewey, buvęs kandidatas į(Karas bųtų sunaikinęs Euro- 
kongresmonus. Reguliariai re- pos civilizaciją. O kas būt lai- 
publikonai yra pasiryžę Thom- mėjęs karą—t visai nesvarbu, 
psoną sulaikyti nuo kandida- Karo žala žmonijai butų bu
tu ros, kadangi jisai yra skai- vusi ta pati.
tomas atskalūnu ir nepagei- B. Russell. dabar 
dalijamu žmogum. riauja Chicagos Universitete.

rer ••JNaupeii^s galima pa
siųsti Lietuvon Kalėdinius ir 
Naujų Metų sveikinimus tele-, 
granipmis; << / •. * jį’...- ;

Į lūiestą pasiųstas ' Všyejkini- 
mas kamuoji $1.10, o sidinčiąht 
telegramą kaiman, reikia pri
mokyti po ąO lietuviškų cėųtų 
(pusę liti)) UŽ kiekvieną kilo
metrą prįstątymui. Miestuose ir 
miesteliuose pristatymas veltui, 

šįos špecialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d. ,

Blankas ir sveikinimų tękš- 
profeso- tus galima gauti “Naujienose”

Policija ieško apie 47 metų 
W. P. A. darbininko, Sigurd 
Andersono, kuris pereitos sa
vaitės pabaigoj kuju ir peiliu 
nužudė savo šeimininkę Mrs. 
Dagmar Olseti nuo 3600 Wrig- 
htwood avenue. Velionės vy
ras pasakoja, kad įnamis gir
tuokliaudavęs ir su Mrs. 01- 
sen nuolat ginčydavosi 
pinigus. 
/’ ‘ t ; •_____________________  f________ '

/ ( .» * .

Suėmė Už Centų 
Vogimą

apie

.. Prie Milwaukeę ir Central 
gatvių buvo suimtai 17 metų 
jaunuolis, kuris lapkričio 30 d., 
buvo paroliuotas iš St. Charles 
reformatorijos. Policija jį už
tiko vagiant centus iš laikraš
čių dėžės. Sakąs gyvena ties

ADM. 2532 Walton Street.
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■ e . NAUJĮENŲ-ACME Photo 
išplaukė į Vokietiją. Ji bandys perkalbėti 

savo vyrą, kad tasai grįžtų į Ameriką ir pasiduotų vyriausybei. Bergdoll ;karo metu atsisakė eiti į armiją. Už tai 
jis buvo riubaustas penkiais metais kalėjimo, bet pabėgo į Vokietiją.

GROVER CLEVELAND Bergdoll’o žmona su savo trimis vaikais

• • I • *

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 “Naujienų” draugus prisidėti prie ge
resnio šio kontesto pasisekimo.

Draugai! Jus žinote, kad laikraščio gyvavimas ir pa
sisekimas priklauso nuo jo išsiplatinimo ir skaitytojų pa
ramos.

Kadangi “Naujienos” per 25 metus tarnavo plačiai 
lietuvių visuomenei ir /platino apšvietą, 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 apšvietą. 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, pris:ųsdami 
savo paveikslą, kurį laiks nuo laiko talpinsime NAUJIE
NOSE, kad Tamstą geriau supažindinti su jūsų apieliri- 
kės lietuviais, kas, be abejo, pagelbės pasekmingiau dar
buotis.

Jeigu jau jokiu budu negalėtumėte apsiimti būti 
kontestantų, tai labai prašyčiau iš savo tarpo draugų re
komenduoti vieną darbštų vyrą ar moteri, 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 Jubiliejinio Kontesto Vedėjas

Išvažiuoja
Lietuvon

Ladislovas Kuzavinis

13 Dieną 
Iki Kalėdų...

Ladislovas Kuzavinis, gyve
nantis 4443 S. Wood St. išva
žiuoja Lietuvon. Chicagą aplei
džia gruodžio 12 d., 6 vai. va
kare, iš Dearborn stoties.

Jis apsiima parvežti nedide
les dovanas, kurie jam priduos 
Jo gyveninio vieta yra Rokiš
kio apskrityj, Pandėlio valsčius, 
Vesdavo vienkiemis. T. R. <,

Zenith Radio 
Padare $648,000
Pelno

Zenith Radio korporacija, 
turinti dirbtuves Chicagoj, 
skelbia, kad per pirmą šių me
tų pusmetį padarė $648,382.91 
pelno. Zenith dirbtuvėse dirba 
nemažas skaičius lietuvių.

Tik 13 dienų beliko iki Kalė
dą.

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-
kitę Kalėdines dovanas lietuviš
kose krautuvėse.

yra GERIAUSIA

Kalėdų Dovana!

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

tams. ’
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS metams Chicagoje .................
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje ..........:......

ISPILDYK1T ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

$8.00
$500
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NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš Čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. 
Pradėkit siuntinėti nuo ..................................  dienos Šiuo
adresu:

VARDAS ----------------------
ADRESAS

m




