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ABIEJU ŠALIŲ ATSTOVAI PARUGĖ 
VOKIETIJAI VILTI, KAD JI Ca5 

ATIMS KLAIPĖDOS
Britanija ir Francuzija pasirašė 1924 metų 
sutartį, kuri atidavė Klaipėdą Lietuvai
LONDONAS, Anglija, gr. 12. Klaipėdos statutui (t.y. sutar- 

— Didžioji Britanija išreiškė čiai, kuri gegužės 8 d. 1924 m. 
viltį, kad Vokietija neaneksuos pripažino Klaipėdą Lietuvai ir 
Klaipėdos — premjeras Cham- kurią pasirašė Britanija, Fran- 
berlain pirmadienį painformavo euzija, Italija ir Japonija), 
atstovų rumus. Britanija, pa
sakė premjeras, 
padarė kartu su
nes sekmadienį įvykusių Klai
pėdos seimo rinkimų 
numato aneksavimui 
mų.

Į duotą atstovų
klausimą Chamberlain atsakė: 
Yra pagrindas manyti, kad po 
Klaipėdos rinkimų gali buti pa
statyti Lietuvos valdžiai reika
lavimai, kurie prieštarauja

Naujienų-Acme Tclephoto
LIMA, PERY. — Oscar R. Benevidęs, Peru respublikos prezidentas, priima 

Jungtinių Valstijų delegatus, kurie atvyko į Pan-Amerikos konferenciją.

KAUNE PASKELBTA PAVOJAUS 
PADĖTIS

STUDENTŲ DEMONSTRACIJOS REIKALAUJA SUGRĄŽIN
TI VOLDEMARĄ Į VALDŽIĄ

studentus areštavo. Vėliau su
rengė demonstraciją Dotnuvos 
Ūkio Akademijos ir Klaipėdos 
Komercinio Instituto studen
tai.

Demonstruotojai reikalavo 
koalicinės valdžios, kuriai va
dovautų Augustinas Voldema
ras, gyvenąs dabar ištrėmime 
Paryžiuje.

Kalbama, kad Lietuvos vy
riausybė areštavo apie 150 as
menų. Dauguma areštuotųjų 
esą studentai. Daugelis areš-

ĘAUNAS, gr. 12. — Kaune 
ir Kauno apygardoje paskelbta 
pavojus padėtis. Paskelbtas 
kaip ir karo stovis.

Įsakymas, paskelbęs pavo
jaus padėtį, tapo išleistas po 
studentų demonstracijų ir ne
užilgo po to, kai sekmadienį 
pasibaigė balsavimai Klaipėdos 
seimo rinkimuose. Pavojaus 
padėties laikas įvestas šešiems 
mėnesiams.

Lietuvių Prekybos Sąjunga
ruošė paskaitą Kauno univer- tuotųjų tai buvę Voldemaro ne- 
sitete sekmadienį. Ryšium su 
ta paskaita studentai planavo 
sukelti demonstraciją prieš 
valdžią ir prieš žydus. Univer
siteto rektorius uždraudė pa-

Britanijos valdžia, pareiškė 
šitą žinksnį Chamberlain, kaip pasirašiusi 
Francuzija, Į sakytą sutartį, negali aneksa- 

vimo galimumų ignoruoti.
žinių agentija The Interna

tional News Service pranešime 
iš Berlyno sako, kad Britani
jos charge d’affaires ir Fran- 
euzijos ambasadorius Vokieti
jai pirmadienį formaliai papra
šė Vokietiją duoti užtikrinimų 
ryšium su padėčia Klaipėdos 
krašte.

pasėkoj 
galimu-

rūmuose

Abejinga padėtis 
Klaipėdoj užgavo 
Lietuvos bankus

VARŠUVA, Lenkija, gr. 12.
— Gaunamais čia pranešimais, 
ryšium su kalbomis, kad Klai
pėda gali susijungti su Vokie
tija, užgavo Lietuvos bankus. 
Paskutiniuoju laiku iš Klaipė
dos krašto ištraukta pinigų 
daugiau nei $3,500,000.

Kaune svarstomas klausi
mas, ar ne geriau butų pasuk
ti prekių kelionę nuo Klaipė
dos į kurį kitą uostą, kur poj
ūtinė ir ekonominė padėtis yra 
patvaresnė. Lietuva, sakoma, 
žiuri į Liepoją kaipo į Klaipė
dos uosto pavaduotoją. Dėl to 
Kaune jau gautas protestas iš 
Berlyno.

Rusija turi didžiau
sią oro laivyną

LONDONAS, Anglija, gr. 12.
— “Jane’s Ali World Aircraft” 
laida, išėjusi iš spaudos pirma
dienį, paduoda žinių apie So
vietų Rusijos oro laivyną. Lei
diny sakoma, kad rusai turi 4,- 
000 pirmos eilės karo lėktuvų. 
Tan skaičiun neįeina antraeiliai 
lėktuvai. Kiek Vokietija turi 
lėktuvų, nepasakyta.

Jugoslavijoj laimėjo 
valdžios šalininkai
ZURICH, Šveicarija, gr. 12.

— Jugoslavijos rinkimus lai
mėjo premjero Stoyadinovič ša
lininkai. Nors balsai dar galu
tinai nesuskaityti, bet numato
ma, kad iš 374 parlamento vie-s 
tų valdžios šalininkai gavo 300 
vietų.

Uždraudė rašyti apie Pan-Amerikos kon- Lietuvos
demonstracijas Kau- f©rencija pradėjo 

sunkųjį darbąne ir kitur SUĖMĖ ŽUDIKUS.

pavykusio 1934 metais pučo 
dalyviai. Vienas suimtų buvęs 
Dr. Leonas 
demokratų

Pavojaus
remdamasi
siųsti į koncentracijos stovyk
lą kiekvieną asmenį, nužiūrėtą

Bistras, krikščionių 
vadas.

padėties įsakymu 
vyriausybė gali pa-

Amerikiečiai labiau 
pritaria Rusijai, 
negu Vokietijai

NEW YORK, N. Y., gr. 12. 
— The American Institute of 
Public Opinion padarė atsiklau- 
simus šitokiu klausimu: Jeigu 
kiltų Vokietijos ir Sovietų Ru
sijos karas, tai kuriai pusei jus 
pritartumėt ?

Gauti atsakymai rodo, kad 
83 nuošimčiai atsiklaustų ame
rikiečių pritaria Rusijai, o 17 
nuošimčių Vokietijai.

Sukilėliai pradės 
ofensyvą ketvir

tadienį
HENDAYE, Francuzija, gr. 

12. — čia gaunama praneši
mų, kad Ispanijos sukilėlių va
das, gen. Franco, ateinantį ket
virtadienį pradės naują ofen-- 
šyvą prieš respublikos gynė
jus. Franco mėgins prasimušti 
per lojalistų liniją rytų fron
te.

Farmeriai pritaria 
derliaus kontrolei
WASHINGTON, D. C., gr. 

12. — 950,02*3 Jungt. Valstijų 
farmeriai balsavimu pareiškė, 
kad jie pritaria medvilnės kvo
toms ir kitokiems nuostatams 
medvilnės auginimą kontroliuo
ti. Prieš kontrolę balsavo 178,- 
000 farmerių. Tačiau farmeriai 
nepritaria ryžių kvotoms. Už 
ryžių kvotas balsavo 3,509 far
meriai, gi prieš 3,874.

40,000 franeuzų ka
rių pasieny

LIMA, Peni, gr. 12. — Pra
kalboms ir oratorijai pasibai
gus, pirmadieni Pan-Amerikos 
konferencija pradėjo tikrą “biz
nį” — komisijų -darbą. Tarp 
kitų dvi komisijos atrodo ypa
tingai svarbios.

KLAIPĖDA, gruodžio
— Autonominė policija suėmė 
užmuštojo šoferio Jonužio žu
dikus vokiečius Burchardtą ir 
Buschningą.

9 d.

ATSISTATYDINO GUBER-
Tai komisija ’ NATORIUS.

Visgi studentai susirinko ir 
mėgino sukelti demonstraciją. 
Įsimaišė policija ir kai kuriuos viešąją tvarką drumsčiant.

KLAIPĖDOS SEIMO RINKIMU BALSAI 
DAR NESUSKAITYTI

KLAIPĖDA, gr. 12. — Gau
namomis čia žiniomis, Kaune, 
Dotnuvoj, o taipgi pačioje Klai
pėdoj įvyko demonstracijos, 
kurių iniciatoriais buvo stu
dentai, bet prie kurių prisidė
jo ir šiaip Lietuvos gyvento
ji-

Demonstruotojai reikalavo, vakarų kontinentui apsaugoti 
kad prez. Antanas Smetona re - nuo užpuolikų ir komisija drau- 
zignuotų. Reikalavo taipgi, kad gingiems santykiams palaikyti 
rezignuotų Lietuvos ministerių pačių Amerikos respublikų tar- 
kabinetas, kuriame
yra kunigas Vladas Mironas.

Vietoj Smetonoš ir Mirono 
vyriausybės,. reikalauta, kad į Mvixx v
Lietuvą butų sugrąžintas Au“l atstovu yra Alf Landon. Tai-

premjeru pe.
Vakarų kontinentui apsau

goti nuo užpuolikų komisijoj 
i vyriausiuoju Jungt. Valstijų

gustinas Voldemaras valdžiai 
sudaryti.

Kaune uždrausta viešai pra
nešti apie šiuos .reikalavimus. 
Vietoj ; to spAuda pranešė, jo- 
gei studentai demonstravo prieš 
žydus pabėgėlius iš Vokieti
jos.

Britanija neturi pri 
valumų ginti Fran- 

cuziją
LONDONAS, Anglija, gr. 12. 

■— Premjeras Chamberlain, kal
bėdamas pirmadienį atstovų rū
muose, pareiškė, kad Didžioji 
Britanija neturi privalumų gel
bėti Francuziją, jeigu ją arba 
jos kolonijas užpultų Italija.

kos komisijoj Jungt. Valstijų 
vyriausiuoju atstovu yra Cor- 
dell Hull.

Amerikos kontinento apsau
gos klausimu delegacijų nuo
monės skyriasi. Colombia ir 
Dominikonų respublikos norėtų 
suorganizuoti kaip ir kokią 
Amerikos Respublikų Sąjungą. 
Argentina ir Chile norėtų tik 
susitarimo diplomatų suvažia
vimams. Komisijai teks 
ginti skirtumus.

Taikos komisijai 
sti toki klausimai, 
jaus ekspropriacija, 
žemių nusavinimas,

išly-

sprę- 
alie-

teks 
kaip 

svetimšalių 
etc.

8 d 
pulk

KLAIPĖDA, gruodžio
— Krašto Gubernatorius 
Kubilius ir Gubernaturos se
niausias patarėjas dr. phil. Juo
zas Sakalauskas atsistatydino. 
Nauju gubernatoriumi bus pa
skirtas klaipėdiškis. (Guberna- 
rium jau paskirtas Viktoras
Gailius. — “N.” Red.)

KAUNAS, gruodžio 6 d. — 
Seimas priėmė pavardžių 
tuvinimo įstatymą.
1938/XII/10.

R. Skipitis

atlie-

išKAUNAS. — Gautomis 
Pietinės Amerikos žiniomis, 
kad R. Skipitis žadąs pasitrauk
ti iš DULR pirmininkų. Kaip 
teigiama, Piet. Amerikoj jis 
nemokėjęs susiorientuoti, pasi
davęs vienašališkai įtakai ir 
jam 
sija, 
liau

labai nepasisekusi ta mi- 
kuriai jis pasiųstas. Vė- 
įdėsime platesnių žinių.

Areštavo 600 Rusi
jos slaptosios poli

cijos agentų

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

Per neatsargumą nete
ko rankos

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

Giedra; temperatūra kįla; 
saulė teka 7:09 v. r., leidžiasi 
7:19 v. v.

TUNIS, Tunisija, gr. 12. — 
40,000 Francuzijos kareivių 
laikoma Tunisijos-Libijos pa
sieny. Francuzai prisiruošę gin
ti Tunisiją, jei Mussolinio juod-- 
marškiai sumanytų Francuzijos 
teritoriją užgriebti.

Pačiame Tunise ramu, nors 
kariuomenė saugo italų konsu
latą ir kai kurias italų biznio 
įstaigas.

LONDONAS, Anglija, gr. 12. 
— Dienraštis “The London 
Daily Mail” praneša, kad So
vietų Rusijoj areštuota 600 
žvalgybos valdininkų. Areštuo
tieji yra valdininkai paruošę 
medžiagą nesenai įvykusioms 
teismams, kurie nagrinėjo špio
nažo ir valstybės išdavimo by
las.

Paskelbtas streikas 
mėsos rinkose

NEW YORK, N. Y., gr. 12. 
— Paskelbta streikas darbinin
kų, kurie atgabena, mėsą į di
džiuosius mėsos sandėlius New 
Yorke. Streikuoja apie 1,000. 
darbininkų.

JLietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELE.

PANEVĖŽYS. — š. m. spa
lių mėn. 10 d. kuliant javus 
pas pik Lukšį Joną gyv. Gavė
nų km. Biržų v. per neatsar
gumą į spragilus įkišo ranką 
pil. Stasys Bielskis 19 m. amž., 
kurią spragilai nutraukė, 
kentėjęs paguldytas Biržų 
skr. s-bės ligoninėn.

Nu-
ap-

KLAIPĖDA, gr. 12. — Klai- ir prasidėjo balsų skaitymas, 
pėdos seimo rinkimai pereitą Galutini balsavimo daviniai pa- 
sekmadienį buvo ramus. Nu- sirodys tik po keleto dienų, 
matoma, kad 96 arba 97 nuo -1 Tačiau naciai yra įsitikinę, kad 
šimčiai užsiregistravusių bal- iš 29 seimo vietų jų kandida- 
suotojų balsavo. Tai reiškia di 'tai laimėjo 26. Reiškia, lietu- 

susidomėjimą'viams, jei šitas spėjimas pasi
rodys tikslus, teks trys vietos, 

buvo at- Pereitame Klaipėdos seime lie-
vežti iš provincijos į Klaipėdą tuviai turėjo penkias vietas.

delį gyventojų 
balsavimais.

Pirmadienį balsai

LIKVIDAVO LIETUVOS POLICIJĄ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

KLAIPĖDA, gr. 12. — Pir- mus, kurie liečia Klaipėdos at- 
madienį Klaipėdos direktorija, eitį. 
išleido įsakymą, kurs panaiki
na Lietuvos policijos galią (Neumann,‘ tarp ko kita spau- 
Klaipėdos krašte. Įsakymas pa~,dos atstovams pareiškė: “Mes 
reiškia, kad ateity tik autono-, nežinome kokia musų ateitis 
minė vokiečių policija kontro- bus, tačiau Klaipėdos likimas 
liuos kraštą. Lietuvos policiją bus išspręstas ne čia.” Iš ši- 
Klaipėdos vokiečiai skaitysią to jo pareiškimo daromas iš- 
kaipo privačius gyventojus. Įvadas, kad Klaipėdos aneksavi-

T. , . , _ , , . mas arba paėmimas Vokieti-
Lietuvos vyriausybe laukiakonlrolgn gaIi buti paskelb- 

Vokietijos pasiuntinio sugrįž|'įas kaj Hitleris sušauks reich- 
tant iš Berlyno. Tikimasi, kad stago posėdį sausio 30 d. 1939 
jis atveš konkrečius pasiuly- m.

Klaipėdos nacių vadas, Dr.

VOLDEMARO ŠALININKAI RAGINO 
BALSUOTI UŽ VOKIEČIUS

KLAIPĖDA, gr. 12. — Ank
sti sekmadienio rytą Klaipėdoj 
pasirodė plakatai lietuvių kalba. 
Plakatai ragino lietuvius bal-

Plakatai sakė:
“Mes, Voldemaro šalininkai, 

nebalsuosime už lietuvių kan-
suoti už vokiečius kandidatus didatų sąrašus. Tos partijos pa- 
į Klaipėdos seimą. siuntė Lietuvę velniop.

Kiek Vilnų Gaunama iš 
Vienos Avies?

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
.u 

Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadteniąis nuo 9 ryto 
iki 1 vai. pppiėt
/h l'I I J l'U ...... .................

Bulvės pelningesnės 
cukr. runkelius

UZ
Tai priklauso avių rūšies. 

Anglijoje suaugusi avis duoda 
ligi 3 kilogramų vilnų; Austra
lijos avys duoda daugiau. Dau
giausia gaunama vilnų iš merL 
nosų avių, jei jos veisiamos tik
tai dėl jų vilnų. Merinosas avi-

ir vilnų iš jų gaunama nema
ža. Svoris čia nurodomas tuo
jau po nukirpimo, kai vilnos 
dar nėra išmazgotos.

Piktadarybė grietinės 
nugriebimo punkte

ALYTUS. — Simno ir Miro
slavo valsčių ūkininkai, cukri
nių runkelių augintojai, skun
džiasi, kad šiais metais cukri
nių runkelių auginimas nebe
apsimokėjęs, nes už pristatytą Imu; yra atsitikimų, kur meri- gnetą. Kol bus sutaisytas mo- 
į stotį cukr. runkelių centnerį nosas avinas duoda vilnų ligi toras, punktas neveikia. Spėja- 
jnoka po 2 Lt 'ir atskaito 10% 10 kilogramų. Avis galima kirp- iA, kad tai padaryta keršto 
svorio nešvarumams

BIRŽAI. — Spalių 29 d. nak- 
(tj j Juodžionių gr. nugr. punk- 

nas duoda apie pusketvirto ki-, tą įsibrovė piktadariai, kurie 
logramo vilnų kiekvienu kirpi-' atšriubavę motorą pasiėmė ma-

ti kelis kartus jų amžiuje, tad sumetimais vedėjui.
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Britanija ir Francuzija Veikia Klaipėdos Krizėje
ABIEJU ŠALIŲ ATSTOVAI PAR 

VOKIETIJAI VILTI, KAD JI 1 
ATIMS KLAIPĖDOS

Britanija ir Francuzija pasirašė 1924 metų 
sutartį, kuri atidavė Klaipėdą Lietuvai
LONDONAS, Anglija, gr. 12. Klaipėdos statutui (t.y. sutar- 

— Didžioji Britanija išreiškė čiai, kuri gegužės 8 d. 1924 m. 
viltį, kad Vokietija neaneksuos pripažino Klaipėdą Lietuvai ir 
Klaipėdos — premjeras Cham- kurią pasirašė Britanija, Fran- 
berlain pirmadienį painformavo euzija, Italija ir Japonija), 
atstovų rumus. Britanija, pa
sakė premjeras, 
padarė kartu su
nes sekmadienį įvykusių Klai
pėdos seimo rinkimų 
numato aneksavimui 
mų.

Į duotą atstovų
klausimą Chamberlain atsakė: 
Yra pagrindas manyti, kad po 
Klaipėdos rinkimų gali būti pa
statyti Lietuvos valdžiai reika
lavimai, kurie prieštarauja

Naujienų-Acnie Tclephoto.
LIMA, PERY. — Oscar R. Benevidęs, Peru respublikos prezidentas, priima 

Jungtinių Valstijų delegatus, kurie atvyko į Pan-Amerikos konferenciją.

KAUNE PASKELBTA PAVOJAUS 
PADĖTIS

STUDENTŲ DEMONSTRACIJOS REIKALAUJA SUGRĄŽIN
TI VOLDEMARĄ Į VALDŽIĄ

studentus areštavo. Vėliau su
rengė demonstraciją Dotnuvos 
Ūkio Akademijos ir Klaipėdos 
Komercinio Instituto studen
tai.

Demonstruotojai reikalavo 
koalicinės valdžios, kuriai va
dovautų Augustinas Voldema
ras, gyvenąs dabar ištrėmime 
Paryžiuje.

Kalbama, kad Lietuvos vy
riausybė areštavo apie 150 as
menų. Dauguma areštuotųjų 
esą studentai. Daugelis areš

ruošė paskaitą Kauno univer- tuotųjų tai buvę Voldemaro ne
pavykusio 1934 metais pučo 
dalyviai. Vienas suimtų buvęs 
Dr. Leonas 
demokratų 

Pavojaus 
remdamasi
siųsti į koncentracijos stovyk
lą kiekvieną asmenį, nužiūrėtą

KRAUNAS, gr. 12. — Kaune 
ir Kauno apygardoje paskelbta 
pavojus padėtis. Paskelbtas 
kaip ir karo stovis.

Įsakymas, paskelbęs pavo
jaus padėtį, tapo išleistas po 
studentų demonstracijų ir ne
užilgo po to, kai sekmadienį 
pasibaigė balsavimai Klaipėdos 
seimo rinkimuose. Pavojaus 
padėties laikas įvestas šešiems 
mėnesiams.

Lietuvių Prekybos Sąjunga

Britanijos valdžia, pareiškė 
šitą žinksnį Chamberlain, kaip pasirašiusi 

Francuzija, Į sakytą sutartį, negali aneksa- 
vimo galimumų ignoruoti.

Žinių agentija The Interna
tional News Service pranešime 
iš Berlyno sako, kad Britani
jos charge d’affaires ir Fran
cuzijos ambasadorius Vokieti
jai pirmadienį formaliai papra
šė Vokietiją duoti užtikrinimų 
ryšium su padėčia Klaipėdos 
krašte.

pasėkoj 
galimu-

rūmuose

Abejinga padėtis 
Klaipėdoj užgavo 
Lietuvos bankus

VARŠUVA, Lenkija, gr. 12. 
— Gaunamais čia pranešimais, 
ryšium su kalbomis, kad Klai
pėda gali susijungti su Vokie
tija, užgavo Lietuvos bankus. 
Paskutiniuoju laiku iš Klaipė
dos krašto ištraukta 
daugiau nei $3,500,000.

Kaune svarstomas 
mas, ar ne geriau butų 
ti prekių kelionę nuo
dos į kurį kitą uostą, kur poj
ūtinė ir ekonominė padėtis yra 
(Patvaresnė. Lietuva, sakoma, 
žiuri į Liepoją kaipo į Klaipė
dos uosto pavaduotoją. Dėl to 
Kaune jau gautas protestas iš 
Berlyno.

pinigų

klausi- 
pasuk- 
Klaipė-

Rusija turi didžiau 
šią oro laivyną

LONDONAS, Anglija, gr. 12. 
— “Jane’s Ali World Aircraft” 
laida, išėjusi iš spaudos pirma
dienį, paduoda žinių apie So
vietų Rusijos oro laivyną. Lei
diny sakoma, kad rusai turi 4,- 
000 pirmos eilės karo lėktuvų. 
Tan skaičiun neįeina antraeiliai 
lėktuvai. Kiek Vokietija turi 
lėktuvų, nepasakyta.

Jugoslavijoj laimėjo 
valdžios šalininkai
ZURICH, Šveicarija, gr. 12. 

— Jugoslavijos rinkimus lai
mėjo premjero Stoyadinovič ša
lininkai. Nors balsai dar galu
tinai nesuskaityti, bet numato
ma, kad iš 374 parlamento vie> 
tų valdžios šalininkai gavo 300 
vietų.

Uždraudė rašyti apie Pan-Amerikos kon- Jg Lietuvos
demonstracijas Kau

ne ir kitur

Amerikiečiai labiau 
pritaria Rusijai, 
negu Vokietijai

NEW YORK, N. Y., gr. 12. 
— The American Institute of 
Public Opinion padarė atsiklau- 
simus šitokiu klausimu: Jeigu 
kiltų Vokietijos ir Sovietų Ru
sijos karas, tai kuriai pusei jus 
pritartumėt?

Gauti atsakymai rodo, 
83 nuošimčiai atsiklaustų 
rikiečių pritaria Rusijai, 
nuošimčių Vokietijai.

kad
ame-
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Sukilėliai pradės 
ofensyvą ketvir

tadienį
HENDAYE, Francuzija, gr. 

12. — čia gaunama praneši
mų, kad Ispanijos sukilėlių va
das, gen. Franco, ateinantį ket
virtadienį pradės naują ofen- 
šyvą prieš respublikos gynė
jus. Franco mėgins prasimušti 
per lojalistų liniją rytų fron
te.

Farmeriai pritaria 
derliaus kontrolei
WASHINGTON, D. C., gr. 

12. — 950,02*3 Jungt. Valstijų 
farmeriai balsavimu pareiškė, 
kad jie pritaria medvilnės kvo
toms ir kitokiems nuostatams 
medvilnės auginimą kontroliuo
ti. Prieš kontrolę balsavo 178,- 
000 farmerių. Tačiau farmeriai 
nepritaria ryžių kvotoms, 
ryžių kvotas balsavo 3,509 
meriai, gi prieš 3,874.

Už 
f ar-

40,000 franeuzų ka 
rių pasieny

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

Giedra; 
saulė teka 
7:19 v. v.

temperatūra kįla;
7:09 v. r., leidžiasi latą ir kai 

įstaigas.

ferencija pradėjo 
sunkųjį darbą

LIMA, Peni, gr. 12. — Pra
kalboms ir oratorijai pasibai
gus, pirmadieni Pan-Amerikos 
konferencija pradėjo tikrą “biz
nį” — komisijų darbą. Tarp 
kitų dvi komisijos atrodo ypa
tingai svarbios. Tai komisija:

KLAIPĖDA, gr. 12. — Gau
namomis čia žiniomis, Kaune, 
Dotnuvoj, o taipgi pačioje Klai
pėdoj įvyko demonstracijos, 
kurių iniciatoriais buvo stu
dentai, bėt prie kurių prisidė
jo ir šiaip Lietuvos gyvento
ją

Demonstruotojai reikalavo,' vakarų kontinentui apsaugoti 
kad prez. Antanas Smetona re- nuo užpuolikų ir komisija drau- 
zignuotų. Reikalavo taipgi, kad gingiems santykiams palaikyti 
rezignuotų Lietuvos ministerių pačių Amerikos respublikų tar- 
kabinetas, kuriame premjeru pe.

Vakarų kontinentui apsau-
kabinetas, kuriame 
yra kunigas Vladas Mironas. Vakarli kontinentui apsau.

Vietoj Smetonos ir Mirono gOy nuo užpuolikų komisijoj 
vyriausybės, reikalauta, kad i. vyriausiuoju Jungt. Valstijų 
Lietuvą bi»tų sugrąžintas Au-|atstovu yra Alf Landon. Tai- 

kos komisijoj Jungt. Valstijų 
vyriausiuoju atstovu yra Cor- 
dell Kuli.

Amerikos kontinento apsau
gos klausimu delegacijų nuo
monės skyriasi. Colombia ir 
Dominikonų respublikos norėtų 
suorganizuoti kaip ir kokią 
Amerikos Respublikų Sąjungą. 
Argentina ir Chile norėtų tik 
susitarimo diplomatų suvažia
vimams. Komisijai teks 
ginti skirtumus.

Taikos komisijai 
sti toki klausimai, 
jaus ekspropriacija, 
žemių nusavinimas,

gustinas Voldemaras valdžiai 
sudaryti. ’ . /

Kaune uždrausta; viešai pra
nešti apie šiuos reikalavimus. 
Vietoj: to spauda pranešė, jo- 
gei studentai demonstravo prieš 
žydus pabėgėlius iš Vokieti
jos.

Britanija neturi pri 
valumų ginti Fran

cuziją
LONDONAS, Anglija, gr. 12. 

— Premjeras Chamberlain, kal
bėdamas pirmadienį atstovų rū
muose, pareiškė, kad Didžioji 
Britanija neturi privalumų gel
bėti Francuziją, jeigu ją arba 
jos kolonijas užpultų Italija.

Areštavo 600 Rusi 
jos slaptosios poli 

cijos agentų

išly-

sprę- 
alie-

teks 
kaip 

svetimšalių 
etc.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

SUĖMĖ ŽUDIKUS.

KLAIPĖDA, gruodžio
— Autonominė policija suėmė 
užmuštojo šoferio Jonužio žu
dikus vokiečius Burchardtą ir 
Buschningą.

9 d.

ATSISTATYDINO GUBER
NATORIUS.

KLAIPĖDA, gruodžio
— Krašto Gubernatorius 
Kubilius ir Gubernąturos se
niausias patarėjas dr. phil. Juo
zas Sakalauskas atsistatydino. 
Nauju gubernatoriumi bus pa
skirtas klaipėdiškis. (Guberna- 
rium jau paskirtas Viktoras
Gailius. — “N.” Red.)

8 d 
pulk

KAUNAS, gruodžio 6 d. — 
Seimas priėmė pavardžių 
tuvinimo įstatymą.
1938/XII/10.

R. Skipitis

atlie-

išKAUNAS. — Gautomis 
Pietinės Amerikos žiniomis, 
kad R. Skipitis žadąs pasitrauk
ti iš DULR pirmininkų. Kaip 
teigiama, Piet. Amerikoj jis 
nemokėjęs susiorientuoti, pasi
davęs vienašališkai įtakai ir 
jam 
sija, 
liau

labai nepasisekusi ta mi- 
kuriai jis pasiųstas. Vė- 
įdėsime platesnių žinių.

Per neatsargumą nete
ko rankos

sitete sekmadienį. Ryšium su 
ta paskaita studentai planavo 
sukelti demonstraciją prieš 
valdžią ir prieš žydus. Univer
siteto rektorius uždraudė pa
skaitą.

Visgi studentai susirinko ir 
mėgino sukelti demonstraciją.
Įsimaišė policija ir kai kuriuos viešąją tvarką drumsČiant.

Bistras, krikščionių 
vadas.

padėties įsakymu 
vyriausybė gali pa-

KLAIPĖDOS SEIMO RINKIMU BALSAI 
DAR NESUSKAITYTI

KLAIPĖDA, gr. 12. — Kląi- ir prasidėjo balsų skaitymas, 
pėdos seimo rinkimai pereitą Galutini balsavimo daviniai pa- 
sekmadienį buvo ramus. Nu- sirodys tik po keleto dienų, 
matoma, kad 96 arba 97 nuo j Tačiau naciai yra įsitikinę, kad 
šimčiai užsiregistravusių bal- iš 29 seimo vietų jų kandida- 
suotojų balsavo. Tai reiškia dietai laimėjo 26. Reiškia, lietu- 

susidomėjimą viams, jei šitas spėjimas pasi
rodys tikslus, teks trys vietos, 

buvo at- Pereitame Klaipėdos seime lie-
vežti iš provincijos i Klaipėdą tuviai turėjo penkias vietas.

delį gyventojų 
balsavimais.

Pirmadienį balsai

LIKVIDAVO LIETUVOS POLICIJĄ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

KLAIPĖDA, gr. 12. — Pir- mus, kurie liečia Klaipėdos at- 
madienį Klaipėdos direktorija'eitj. 
išleido įsakymą, kurs panaiki
na Lietuvos policijos galią, Neumann, tarp ko kita spau- 

■ Klaipėdos krašte. Įsakymas pa- dos atstovams pareiškė: “Mes 
reiškia, kad ateity tik autono- nežinome kokia musų ateitis 
minė vokiečių policija kontro- bus, tačiau Klaipėdos likimas 
liuos kraštą. Lietuvos policiją bus išspręstas ne čia.” Iš ši- 

skaitysią to jo pareiškimo daromas iš
vadas, kad Klaipėdos aneksavi- 
mas arba paėmimas Vokieti
jos kontrolėn gali būti paskelb-

Klaipėdos nacių vadas, Dr.

Klaipėdos vokiečiai 
kaipo privačius gyventojus.

Lietuvos vyriausybė laukia
Vokietijos pasiuntinio sugrįž|įas ^aj Hitleris sušauks reich- 
tant iš Berlyno. Tikimasi, kad stago posėdį sausio 30 d. 1939 
jis atveš konkrečius pasiuly- m.

VOLDEMARO ŠALININKAI RAGINO 
BALSUOTI Už VOKIEČIUS

TONIS, Tunisija, gr. 12. — 
40,000 Francuzijos kareivių 
laikoma Tunisijos-Libijos pa
sieny. Francuzai prisiruošę gin
ti Tunisiją, jei Mussolinio juod- 
marškiai sumanytų Francuzijos 
teritoriją užgriebti.

Pačiame Tunise 
kariuomenė

LONDONAS, Anglija, gr. 12. 
— Dienraštis “The London 
Daily MaiV’ praneša, kad So
vietų Rusijoj areštuota 600 
žvalgybos valdininkų. Areštuo
tieji yra valdininkai paruošę 
medžiagą nesehai įvykusiems 
teismams, kurie nagrinėjo špio
nažo ir valstybės išdavimo by
las.

ii........ ■ mbH b ii ..........*

Paskelbtas streikas 
mėsos rinkose

saugo 
kurias

ramu, nors 
italų konsu- 
italų biznio

NEW YORK, N. Y., gr. 12.
— Paskelbta streikas darbinin
kų, kurie atgabena mėsą į di
džiuosius mėsos sandėlius New 
Yorke. Streikuoja apie 1,000. 
darbininkų.

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienų siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

PANEVĖŽYS. — š. m. spa
lių mėn. 10 d. kuliant javus 
pas pil. Lukšį Joną gyv. Gavė
nų km. Biržų v. per neatsar
gumą į spragilus įkišo ranką 
pil. Stasys Bielskis 19 m. amž., 
kurią spragilai nutraukė, 
kentėjęs paguldytas Biržų 
skr. s-bės ligoninėn.

Bulvės pelningesnės 
cukr. runkelius

Plakatai sake:KLAIPĖDA, gr. 12. — Ank
sti sekmadienio rytą Klaipėdoj 
pasirodė plakatai lietuvių kalba. 
Plakatai ragino lietuvius bal
suoti už vokiečius kandidatus didatų sąrašus. Tos partijos pa- 
į Klaipėdos seimą.

“Mes, Voldemaro šalininkai, 
nebalsuosime už lietuvių kan-

siuntė Lietuvę velniop.
Nu-
ap-

uz

Kiek Vilnų Gaunama iŠ ir vilnM iš JU gaunama nema-
Vienos Avies?

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.

Tai priklauso avių rūšies. 
Anglijoje suaugusi avis duoda 
ligi 3 kilogramų vilnų; Austra
lijos avys duoda daugiau. Dau
giausia gaunama vilnų iš merk 
nosų avių, jei jos veisiamos tik
tai dėl jų vilnų. Merinosas avi-

ža. Svoris čia nurodomas tuo
jau po nukirpimo, kai vilnos 
dar nėra išmazgotos.

Piktadarybė grietinės 
nugriebimo punkte

BIRŽAI. — Spalių 29 d. nak- 
-------------------  tį į Juodžionių gr. nugr. punk- 

nas duoda apie pusketvirto ki-,tą įsibrovė piktadariai, kurie 
logramo vilnų kiekvienu kirpi- * atšriubavę motorą pasiėmė ma-

ALYTUS. — Simno ir Miro
slavo valsčių ūkininkai, cukri
nių runkelių augintojai, skun
džiasi, kad šiais metais cukri
nių runkelių auginimas nebe
apsimokėjęs, nes už pristatytą-mu; yra atsitikimų, kur meri- gnetą. Kol bus sutaisytas mo- 
į stotį cukr. runkelių centnerį nosas avinas duoda vilnų ligi .toras, punktas neveikia. Spėja- 
moką po 2 Lt ir atskaito 10% 10 kilogramų. Avis galima kirp-ma, kad tai padaryta keršto 
svorio nešvarumams ti kelis kartus jų amžiuje, tad sumetimais vedėjui.

TT7’ ™
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Iš Pietų Amerikos
URUGVAJUS - TURIZMO ŠALIS

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Urugvajaus miestai vis la
biau domina kiekvieną praei
vį augančia savo kultūra. Jo 
sostine — Montevideo miestas, 
yra vienas gražiausių ir di
džiausių Pietų Amerikos mie
stų, su 800,000 gyventojų. Iš 
trijų pusių skalaujamas La 
Platos upės, kuri dėl savo di
dumo daugelio vadinama ju
ra. Pirmų kartų Montevideo 
pamatęs, gauni įspūdį, kad šis 
miestas tikrai vejasi Vakarų 
Europos miestus. Gatves gra
žios, tvarkingos. Klevų eiles 
žaliuoja abejose gatvių pusėse. 
Jų įrengimas Montevieo mie
sto valdybai 1922-1937 metų 
laikotarpyje kainavo 40 mili
jonų pezų. Su ta pinigų suma 
tapo moderniškai išdailinta 
per 3 milijonus kv. metrų že
mes plotas, kurį dar ne taip 
senai kniso kiaulės.

Principalines Montivedeo ga-

S u s i p a ž i n k i t
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.

tvės, parkai ir aikštės pava
dinta laisvės kovotojų, kaimy
ninių valstybių, rašytojų, ar*- 
tistų ir kt. vardais. Rodos grei
tu laiku viena gatvė bus pava
dinta Lietuvos vardu — C&llė 
Lituania.

Montevideo miestas yra į- 
steigtas prieš du šimtu metų. 
Jo fuhdarius buvo paprastas 
darbininkas, kuris vadinosi 
Žabala. Šiandien jau užima 40 
kv. kilometrų plotų, ir vis dar 
plečiasi. Labai erdvus. Fabrikų 
turi labai mažai. Pliažai ir par
kai užima per 320 ha plotų, 
kas Montevideo padarė dau
giau turizmo miestu negu in
dustrijos. Tuja linkme vedama 
ekonomine politika. Urugva
jus norima padaryti Pietų A- 
merikos Šveicarija, norima ver
stis turizmu. Jo kurortai suvi
lioja vasaros metu daug tu
ristų iš Argentinos, Brazilijos, 
Paragvajaus, š. Amerikos ir 
net iš Europos. Iš tų valstybių 
suplaukia Urugvajui! didelės 
pinigų sumos. Milijonierių yra 
skaitomas Carrasco kurortas, 
kuris lyginamas su gražiau
siais Europos kurortais. Liuk
susiniai Moteliai, moderniški 
įrengimai sportui ir kitokiems 
pasilinksminimams pilnai pa
tenkina vasarotojus. 1936 me
tais čia toko netikėtai susitik
ti su viena Š. Amerikos lietu
vaitę, vedusia -su turtingu a- 
merikiečiu. Gaila, kad mažai 
teko su ja pasikalbėti, nes jau 
baigėsi vasara ir kitų dienų sa
kėsi išvažiuojanti. 
9 ♦
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OSCAR R. BENEVIDES, 
iPeru respublikos preziden
tas, kuris atidarė Pan-Ame- 
rikos konferencijų.

Kiekvienais metais gruodžio 
8 dienų su tam tikromis iškil
mėmis atidaromos visos mau
dyklės. Tų diehų įstaigų ir fa
brikų darbininkai tedirba tik 
pusę dienos, šventė. Saulė 
smarkiai kaitina, vėjas kelia į 
orų kiekvienų dulkelę; kiek
vienas gyvis ieško vėsesnės 
vietos. Visi ieško pavėsio ir 
stengiasi kitu budu sumažinti 
karštį. Dideli ir maži suplau
kia prie juros. Maudosi, volio
jasi smėlyje, kepinasi prieš 
saulę, maudosi ir vėl guli. Da
bar pas Jus žiema, tai galite

įsivaizduoti, kokis malonu
mas didžiųjų vasaros karščių 
metu.

Bet vis dėlto, mažas malonu
mas ir maža nauda, palyginant 
su ta, kuri įsigyjama tų patį 
laikų sunaudojant vandens

suodama ir išlygindama ne-Į 
gatyvias “poniškos” kultūros 
įtakas vasarotojų fiziologijai. |

I

Įvairiausios gimnastikos si
stemos ir rūšys, — individua-i 
linė, kolektyvinė, gydomoji, 
taisomoji, ritmika ir kt., — 
mokomai treniruojamos su in-j 
divido amžiumi, profesija, tru
kumais ir įvairiausiais ypa
tumais — kultyvuoja vasaroto-- 
jų epochas kultūrtregerių fi
ziologinį tipų, apdraudžia nuo 
paliegimo,
jau tuo pačiu turi 
ir netiesioginės, 
sveikumui.

Ramink
Raumenų i

^( >7 Sustyrima ir j
Skaudėjimus'

RED CROSS
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

, _ . . . Padarytas Johnson & Johnson didžiausiųdcforiliavimosi ir pasauly chirurginių dalykų išdirbę jų
aiškios, kad PARDUODAMAS VAISTINĖSE 

dvasiniam teHaMMMUpąMMMBBiiuiiiiiiuii i m rnu iiwn

Tį T i Atiivne Ofl“ TeL ’"*** Mn is Lietuvos DR BERTASH
756 West 35th St.Vėl pradėjo siausti va

gys—įsilaužėliai

ŠIAULIAI. — Lapkričio 3—1 
i4 naktį Vilniaus g. nežinomi!

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos įuo 1-3 nuo 6:30-8:31 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

i Tel. Kenwood 5107

keliams (U-Esant puikiems 
rugvajuje beveik visi didesnie
ji keliai asfaltdoti), dažnai 
ruošiamos autoniobilių ir mo
tociklų lenktynės, organizuo
jamos ekskursijos, kurios duo
da progos pažinti visų kraštų: 
upes, ežerus, kalnus ir kitas 
įdomias vietas.

Kiek įvairumo, sveikatingu
mo, medžiagos kraštotyrai, 
tautosakai, dialektologijai, etc. 
Geležinkeliu visur nenuvažiuo
si. Be to, turi paisyti visokių 
tvarkaraščių, instrukcijų kas 
žmogų nemažai varžo.

Su 45 pezai galima puikiai 
praleisti vienų mėnesį, nes pra
gyvenimas Urugvajuje ne toks 
jau brangus.

Jei laikraščio skaitytojų tar
pe rastųsi norinčių atvažiuoti 
Urugvajui! linksmai praleisti 
laikų ir pataisyti sveikatų, 
prašau prieš atvažiuojant pa
rašyti: J. Lazdauskas. Cassilla 
dc Correo 542, Montevideo, 
Urtiguay.

JUOKAI
GERAI ŠAUDĖ, BET...

Vienas jaunas anglas aplan
kė anais laikais Indijos vice- 
karalių lordų Minto, šis jaunų- 
jį svečių su savo tarnu pasiun
tė pamedžioti. Vakare lordas 
paklausė tarnų:

— Na, o kaip sekėsi me
džioklė?

— Jaunasis ponas šaudė la
bai puikiai, — atsako tarnas, 
— bet Alacho globa buvo paukš - 
čių pusėje.

BE DRAUGŲ

Jonukas su tėvais nuvažia
vo prie juros. Jonukas žaidžia 
ant kranto su smėliu.

— Tai kaip, Jonuk, ar nesu- 
siradai draugų 7

— Ne, nevyksta, nerandu nū 
vieno, kuris taip gerai smėli 
valgytų, kaip aš.

lianų Viimaub g. ne^inouu; Ofiso Tel. Virginia 0036 
vagys iš kiemo pusės išdaužė' 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 pagal sutartį.

Marųuette 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
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

“Drobės” langų ir įlindę į vi
dų išnešė iš kasos 77 Lt pini
gų. Ar pavogė medžiagų dar 
nenustatyta, nes dabar tvirti
nama.

Spalių 30 d., nulaužus spy
nų, iš Mickaus mėsinės Pagy
rių g.. 
dūkti

’vo pavogta mūsos pro- 
<00 Lt.
0—30 naktį pro iš- 

£ų iš “Birutės” sal- 
j'riko buvo pavogta

Sp 
mušt<. 
dainių 
saldainių.Ir šokolado už 300 Lt,
o iš “Vervytčs” limonado d-vės 
kasos 100 Lt pinigų. Piktada
riai nežinomi.

ADVOKATAI

St.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
IIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

2-4
Jei

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CIIIRURGAS, X-RA1 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Bemlock 6698

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

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

TeL Seeley 7330
Namu telefonas Brunswiek 0597

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

DR. ST. N A1KELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST.
Res. 3261 S o. Halsted Street

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine RUn $7.50

Perkant 5 Tonus ar baugiau
BLACK BAN Tonas $0.50
Perkant toną ar daugiau ................... W

rau-

kiek 
jėgų

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

Vandens sportas yra viena 
geriausių ir higieniškiausių 
vasaros metu sporto šakų. Pats 
darbas, kaip — maudymasis, 
plaukiojimai, irklavimai pa
prasta valčia ir bajclarka, val
dymas burinės ar motorines 
valties, yra labai malonus, su
sijęs su Urugvajaus gražiąja 
gamta, oras vėsus ir grynas^ 
be jokios dulkės. Tas ypač 
svarbu besportuoj autiems. 
Kiekvienu momentu po bet ku
rių treniruočių ir irklavimų 
galima įlysti į vandenį ir tuo 
budu atvėsinti įkaitusius 
nienis.

Nesunku įsivaizduoti, 
naujų kūno ir dvasios
sportuojant galima įsigyti, ka
da pamiršęs kasdieninius rū
pesčius ir vargus, lengvai irie- 
si spindinčiu La Platos upės 
paviršiumi, už 50 centų išsinuo
mavęs (jei nuosavos .neturi) 
valtį. Bet kartu ir gaila pasida
ro, kad tiek maža Urugvajaus 
lietuvių jaunimo galima sutik
ti irkluojant.

Gražiausi Montevideo parkai, 
tai Parąue Rodo ir Parąue 
Prado. Pirmasis turi 30,000 me
džių, skersai tekantį mažų u- 
peliukų su plaukiojančiais į- 
vairiais paukščiais ir randasi 
prie pat juros krašto, turi Me
no ir grožės muziejų ir puikų 
hotelj, kur vakarais ir nakti
mis lošiama roletas. Parąue 
Prado turi 150,000 medžių, vi
liojantį Botanikos sodų, kuria
me žiemų ir vasarų žydi gėlės, 
golfui, tenisui, futbolui ir kt. 
sportiniams žaidimams aikš
tes.

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvų ir kitur musų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuoj aus. Kas užsi* 
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

Sportas vasarotojams pui
kiai lavina akylumų, vikrumų 
ir judėsiu greitumų. Bespot- 
tuodami turi progos išnaudoti 
brangiausias gamtos dovanas 
—saulę ir grynų orų, o tuo pa
čiu sustiprinti savo plaučius 
ir pažinti įvairias sporto ša
kas, kurios suteikia jiems va
saros metu ypatingo malonu*- 
mo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
hta F. Ey deikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

/lAMBULANCĖ, 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4,605-07 So. Hermitag-e Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—V -4^1 4 koplyčios visose
J—J y/ -USLcsL.L Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
i

Direktoriaio

AmbulanceNARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių ,
Direktorių
Asociacijos

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

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

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

mas Dieną 
ir naktį.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3«50

DR. Š'fRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

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

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Sportas pagrįstas fiziologi
jos, anatomijos, patalogijos, 
pedagogijos, terapijos ir ki
tais mokslais ir griežtai derini- 
niosi metodo ir sistemos at
žvilgiu su savo vyriausiais tik
slais vasarotojų kultūroje de
rina kūnų su dvasia, kompen-

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

4348 S.
J. LIULEVIČIUS

Avenue Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically 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 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

balandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutarti.

8

Riti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office VVentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI m DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Seredomis ir nvdėl. pagal sutartį 
Re*. 6631 So. Caltfontfa Avenue 

TH*>fona* Renijhlir ’JRRP

DR. BRIMO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

niais pagal susitarimą.
■HBBHHHBSI Telefonas HEMLOCK 61U

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 Laboratorin
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 vai. po pifet ir nuo 7 Iki 8:30 Vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Bes. Telephone PLAZA 11466
■■■
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į Rą Žmonės Mano■

Igno Šeiniaus — “Aš dar kartą grįžtuštai šešių ilgesnių novelių niuje, tai “sekmadieniškumą”. (301 pusi.) kultūringo, cstetiš-/‘s ir* stoja už jį literatūroje, kai santūraus, gražiu ramumu rašančio stipraus rašytojo knyga, jau savo viršelio rėme sakanti, jog turi šias apysakas: Ties geležine uždanga, Mėnesiena, Pelargonija, Kai aguonos žydi, Suomiškos naktys, Docentas Skalaunsa pripranta prie kaimo. Taip lietuviška, kaimiška dvasia dvelkia jo Lietuvos vaizdeliai ir žmonės, taip su įsitikinimu (perduodamu) kalbama apie užsienius. Taip daug apmirštų arba užmirštųsakių. Stebiesi, kaip tas, gana ilgai užsieniuose Lietuvos dip-telektualas neužmiršo tos kaimiškos peludės tylios atmosferos, to sodų ir laukų tik mums suprantamo dvelkimo, tos naginėtos Lietuvos, juk galėjo virsti kad ir netokih statistikų, kaip docentas Skalaunas, tai bent kuo nors netolimu. Rašytojas — kultūringas lietuvis, kiek tik yra prasmės tuose dviejuose žodžiuose, šalia dėl apmiršimo arba visiško užmiršimo keistų žodžių ir posakių, žymi ir skirtinga, bet nevarginanti, vistiek švelnumui ir lygumui, stiliui nekliudanti rašyba, tik vienoj vietoj radau lyg galimą prikibti — dėl galimo neaiškumo — vietą, tai — 217 pusi, paskutinis sakinys, nueinąs į kitą pusi., kur kablelio nebuvimas gali prasmę patamsinti: “Kas ir norėtų likti žino, kad šeimininkei trūksta stiklinių”; šiaip kablelio prieš “kad”’ kaip ir prieš “kuris”jam išeina lygu, gerai ne proga jos’’ buvimą ir musų raštų ke- dentuojuose pažymėti? Dar galima rasti “raudoną siūlą” Šei-

savo žodyje knygos pradžioje pasisakydamas už “benaudiš- ką”, “šventadienišką” meną, t. y. neigia norą ir literatūrą, kaip kokį pyragaitį, štai imti tuojau ir suvalgyti apsilaižant, arba įsiviniojus praktiškai namo nešti... Jeigu to sekmadie- niškumo nebūtų įdėjęs savo veikaluosin, (štai, nejučiom šei- niškai ir rašai žmogus — ir ar nesklandžiai išeina: ar negerai “skamba”?), tai sakytum kiek įkyrus tas “siūlomas” sekma- dieniškumas, (lyg butų piges-l nių sardinkų tas sprangumo skonis), bet, kai autorių randi taip sekmadieniškai tave nuteikiantį, (kad nebenori iš jo sekmadieniškos atmosferos ir grįžti į paliktąjį pasaulį), tai tas “raudonas siūlas” tėra lik jaukiu, ryškiu bet nežymiu įpyni-

l ACMB-MAUJ1KN V Jb’OluJTrapp šeimos nares, kurios atvyko į Ameriką koncertuoti.
(nežinau, kokia lietuviška sufražistė galėtų už tai prikibti), kaip jis pavadina moteris, neatrodo šingai, resnis lytis”,

ne tik piktai, bet, prie- net įtikina, kad lai ge- vardas, negu “gražioji (tas nuvalkiotas, mieš-čanstvos persunktas vardas...). Ir daktaras Atolas pas šeinių organizuoja ir “kovoja už teises” moterų, kurios “neįvertintos”, (ar ne jaukus, geriau už išdėstymą nusakantis terminas?). Ir kaip Šeinius žino moteris! norvegės “Moterys norvegėspagyvenusių pasaulyje žmonių dabar nežino, kad moterų tariamas švelnumas ir gailestingumas tėra tik savybėmis,

Štai, ,‘Pelargonijoj” lupomis jis pasako: pasigailėjimo nežino, niekados. Kas' gi iškilur jis nededa, — ir tas arreliatyvumo teori-
i

Dėl jūsų • apsaugos 
musų anglys n i e- 
kad nėra senesnės 
kaip 72 valandų 
nuo pribuvimo į 
Chicagą. Tuo budu 
išvengiame berei
kalingą la i k y m ą 
ore ir teikiam var
totojui karščio ma
ksimumą.
Vadovaujančių fi

nansinių bendrovių 
endorsuoti, savo 
nuolatinį ir pasek
mingą augimą pri-

skaitome savo tūkstančiams kos- 
tumeriams kaipo paseką-

Be įmokėjimų reikalo, be ka
mantinėjimų ir apsunkinimų, 
prisitaikydami prie jūsų pajamų 
sudarome išmokėjimus mažomis 
dalimis nuo 5 iki 12 mėnesių- 
100% POCAHONTAS $Q EA 
MINE RUN ........... Ton.OiUU
Pocahontas laukų gretine, extra 
karštos, laiko ugnį, mažai pelenų 
ir naikinimo.
POCAHONTAS LUMP $© 7£ 
ARBA EGG ........... Ton.O. f U

Kokybės viršūnės—kratytos ir 
garuodintos.

SUPERBA ....... Ton. $5

100% TIKROS W. $7 QE 
VIRGINIA ........... Ton. ■

Idealios furnasams, garo ar 
karšto vandens šilumai, mažai 
pelenų, be peiktinų dūmų.

SUPER LUMP LUMP & EGG 
Be dulkių ir švarios—kokybės 
viršūnė.

INDIANA STOKER NUT
1/16 85% J>E
Stambumo ......................
ILLINOIS STOKER $Ą AE 
NUT 2” Screenings Tonri«itU 
W. KENTUCKY %”x^” 100% 
NUT—Be dulkių—kokybės ang

lys, reguliari kaina $E O E 
$7 40 .................. TonViOU

PETROLEUM CAR- $7 EA 
BON Mine Run .... Ton. ■ ■ 
ANTRRACITE $4 O E
CHESTNUT ........... ■ W.WU
CHESTNUT E. KENTUCKY 2” 

Idealus užvaduotojas Chestnut 
kietoms anglims— $O 7Ffc
W. KENTUCKY 9th VEIN

Screen— $A AE 
ngs P/4”

TONAS

terų nebeturi), negailestingai savo tikslų siekiant, (vyro, turto, šeimos, garbės, ar dar ko, — daug ko dabar reikalingo ir gal dar daugiau nereikalingo moterys siekia), — juk tai “logiškas paradoksas” (kaip rodo gyvenimas): švelnumu, gailestingumu siekia, be jokio pasigailėjimo siekia moterys savo tikslų, ir vargas tam, kas pasipainiojo kelyje: vyrą atmuštom jėga, o moteris tave gražiai surišo ir nuskandino... (O apie senas moterų savybes pametusias moteris, aišku, nebėra ko ir kalbėti: klausimas, kas išradingesnis, ar vyras, ar moteris, jeigu pasileidžia eiti kriminalų, niekšybių keliu... Kas labai opus dėl “gražiosios lyties”, tepasižiuri kokį mėnesį geltonosios spaudos visų tų abiejų lyčių pridaromų (bjaurybių skyrius . . . ). “Moteris niekados greitai nemisi- stato, ji nori abiejų lyčių pagalvoti ir pasirinkti” — sako Indrė “Kai aguonos žydi”, vyras pasidaro auka užsidegimo, moterį sutikęs, o mat gailestingoji lytis ramiai ja apie busimo ir galimybes, gi čiau nepadaro,“karščio” perėjimoir žiūrisi kur čia geresnį lizdą radus kitur... — Ar ne čia ta epidemija divorsų “dėl vyro žiaurumo”?..). Bet — apie atskirus rašinius:

sveiko gyvenimo kupinu piliečiu... Posakis “daiktai gyvena” primena kažin kokio autoriaus to vardo visą novelikę.“Mėnesiena” — stebėtinai stiprią santūrią meilės nuotaiką perduodanti novelė, buvusi jau 1915 metais “Bare”, (savotiškas “Altorių šešėly” romano pirmtakunas...), taip nežymiai, bet per visą rašinį mėnesienos jėga apteikta.“Pelargonija” — olandas diplomatas, svarbiu oficialiu momentu nusekęs paskui rau- donrubę . moterį, ne Šeiniaus plunksnoje pakryptų į pigų nuotykį arba neįtikinantį “likimą”, gi čia mokamai perduotas tas Wijk šeimos likimas po pelargonijos ženklu ir išeina visai priimtinas (tose moderninėse sąlygose) romanas.“Kai aguonos žydi” — jau kitu budu rašytas,' (tai tą rašinį Kleofas Jurgelionis “Tėvynėje” ir bus turėjęs galvoje, sakydamas, jog Šeinius Amerikos sąlygose tiktų rašyti radio kurinius), satyrinis, politinis, bet šališkumo neužmetamas, nors ir rizikingų vietų yra rašinys, (“Ne dvasininkas, ankstyvas rytas jam nieko neprimins” — tuoj primena rytą einantį iš mėnesienos nakties jėgų glėbio klieriką Joną, kaip ir Indrės dainavimas nukelia j dainas po klieriko langais...); kiek nenatūralus atrodo žodis “piktadariai” lupose penkerių metų berniuko, traukiančio savo motinos skverną :i “Mama, ar piktadariai pirma bučių ar tą dėdę pakabino?”; gal kiek ir tas “politinis nusijautimas” kaime perryškus.
nei pradžia, žmo- iš vidaus pa- 0 musų poli- kad suomis

SUPEHCOALCO
IO9.L&SALLE,ST. DCAH0ORNO26M

sau pergalvo- lizdo kokybę kuri to anks- tuojau po apsižiūri”

“Ties geležine uždanga” stilių taip primena tuos Čikagos parodoje buvusius (šimtmetines parodos metu) paveikslus, kur taip ryškiai, nors ir švelniai, ir lyg gyvybės kupinai buvo sukabyti platus “iškočioti” minkšti kišeniniai laikrodžiai ant medžių šakų etc., — yra tokio “per durnus” ryškiai tąsaus šioje novelėje, kur žmogus kamuojasi daktaro pranašavimu dėl esamos širdies ligos, o galų gale tik pasidaro

štai trukdo, — sukužda jis man. — Kitą naktį... —______ ”Tai taip butą Suomijoje svaigalams esant uždraustiems, kai pas diplomatą suomiai gavo pažinti savo nakties paslaptį... O pačiam vaišintojui buvo —“Fotelis atkyla slenka. Ar ne laivu aš plaukiu? In pietus, kur naktį pamiegoti galima. Visiškai nesirūpinant jos paslaptimis”...“Docentas Skalaunas pripranta prie kaimo” labiausiai pririša savo mintimis prie Lietuvos, nes tai šių dienų dalykai, o ir labai jau gamta vykusiai nupiešta, kai ji eina į žmogų — į tokį sausą statistiką, kurį priveda net iki rpmano... Bene Anatolio Franco esamoji trumputė no*velikė apie ordinuotą sausą valdininką gamtoje kiek primena šį dalyką, tik čia plačiai ir musų sąlygose ir su musų žmonėmis išvystyta “istorija”. Amerikiečiui suprantamas bus vaizdas, (kai statistikas nepasiduoda gamtai — ji be statistikos atmosferos dar Ska- taunui tuščia...): “Kaip New York o geležinkelio stotis, paskutiniam traukiniui išėjus”... Nekaip gamta statistiką ir su? tinka, (tas juk reikalauja kantrybės...): “Tik sutrata per baltą lentą juodi žirniai ir baikštus gėriukas, labai susigėdinęs, nešas atgal in savuosius”, (mat, statistiko bandyta su piemenuku loštu šachmatais ant brangios paryžietiškos nykioje...); Tamsta nori matus, kad

‘Suomiškos naktys” —: “Lu- konis išvažiuos, nepermanęs suomiškos nakties paslapties. Gaila. Pasakyk jam, kad naktis iš viso prasmingesnė diena. Ji viso ko gus naktį save mato, prasiveria, tikai insigeidė,miegotų, instatymų keliu atėmė jam priemones nakties mis- tikon inžengti. Naktis... Palauk...” — taip kalba grįžęs atgal girtas rašytojas Jarvi (Helsinkiuose). Jis, dar kartą atiduotas šoferiui — “...boksininko smūgiu siunčia šoferį atgal jo sėdynėn ir puola duris. O iš kitos gatvės galo, iš pakalnės, atskuba du policininkai instatymui invykdyti.Suprantu keblią padėtį. Neblaiviam Jarvi atitekti policininkų rankosin, reiškia: ar 3000 markių, ar mėnesį tamsiosios — nakties paslapčiai surasti.šaunu laiptais apačion, stveriu Jarvį glėbin ir sviedžiu automobiliu.— Buvau kaip tik visai at- 
mezgęs suomiškos nakties paslapties mazgą... Tik kad musų 
instatymai neblaivus, policija

tokius apra- —: “Giedre abiem ran- jį stumia, krutinę jam tik ar gali jį kas atskirtų, visa gyvenimo pras-

lentos, guvėliau ■— “Gal atiduoti man šak- Mikė taip su jais perskrieja TaduiVareikiui šešėlis per galvą. — Bet jis tik ant lentos buvo užlipęs. Ir jau netaip baisu su jo... Jis švarus gėriukas”... ir — “Jis gražiai surenka šakma- tus, tvarkingai sudeda dėžutei!, marškinių skvernu nušluosto lentą ir laukia tik, kad kiti piemenys grįžtų iš pusdienio”)... šeiniauš Satyros šmotukas (antis): “Išdykėlis, individualistas koks, — pamano Rapolas Skalaunas. — jo visa kaimenė jau senįai namie, o jis čia sau, gerą žolę susiradęs, ganosi kaip koks banko direktorius”... Ir: — Šiandien atsitiko kai kas mano gyvenime. Šiandien ir kažin kaip pajutau šventą dieną. Ir supratau, kad šventę galima justi tik kaime. Laisvoj gamtoj, grynam ore, tarp konkrečių, nesumekanintų žmonių. Kurie dar gali mintį kraujuje jausti ir regimais vaizdais galvoja. :— šiandien aš pamačiau žmogų, — nutęsia jis”... Kad ir nekokia, rodos, situacija, bet kaip nepanašu į banalius romanų šymus komis daužo, ti nuome prisisunkusių, nepergyventa švente sužydusių lupų?”... Meilės vyksmas: “Nelengva toli taip eiti greta su žmogum, kuriam daugiau nei manęs atidavęs. Bet Rapolas Skalaunas eina”... ir: “Giedrė, kaip išgelbėta karalaitė, lenkia savo ri- tieriui priekin. Ve! neriasi jam aplink kaklą ir lupas suspaudžia su jo senai ištroškusiomis lupomis. Rapolas Skalaunas visą ją priima, kaip seniai pelnytą laimę”... Ir dar truputis Amerikos...: “Urvinis voras elgiasi kaip Amerikos Vakarų kaubojus — siūlą veja aplink didelį rudą žiogą. Ir žiogas sustoja, negali išžengti žingsnio,,...Knygos pradžioje surašyti šeiniaus kuriniai, (išeina “Tėviškės padangėje”, yra du kuriniai buvę ir §vėdų kalba). Dešimtyje paskutinių pusi. — Spauda apie Igno šeiniaus naujesnius, Sakalo išleistus veikalui. Už dolerį šią knygą atsiųs leidėjas (“Sakalas”, Kęstučio 36,, Kaunas) arba ir šių žodžių rašytojas — Arėjas Vitkauskas, (2138 W. Coulter St., Chicago,
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Elektrikines DovanosJi Tikrai įvertins

Maišo, muša, plaka, ir 
išspaudžia sunką. Ivory ir 
žalios, arba juodos ir bal
tos spalvos. Su 0^9 7 R 
sunkos spaustuvu Ų / si i J

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
HUMBOBLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm.,3341

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

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. KuneviČia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 8534 So. Lowe Avė.; 
W.. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623Vfc So. 
Emerald Avė.; F. KuneviČia — 
apiekunas kasos, 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesi pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
£os Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

(Be spaustuvo $21)

$7.95 VERTĖ
^$6^

SILEX ELECTRIC 
COFFEEMAKER

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

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

SUNBEAM 
MIXMASTER

CHICAGOS I 1ETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS BOSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

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

4562 Broadway
4833 Irving Park Rd.
2733 Milwaukee Avė.
2745 Lincoln Avė.

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

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

ŽAGARIEČTŲ KLTUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
Av„ Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicaeo. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Paštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Jtajtpašąyskienč, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.: Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena sykį 
j mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. III.

JŪSŲ KALĖDŲ

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Bockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti.. 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medai i n s- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
R26 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

NAUJIENOSE”

• GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.

Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PASALPINIO 
KLTUBO VALDYBA 193R M - Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Papelb. Frank Sta- 
nionis. 3950 Gladvs Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. RaŠt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
R<išt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Snringfield Avė.; Kf^sos Grobe.iai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kaziunas. 3508 
Gunderson Avė., Berwvn. III.; 
Maršalka .Tuozanns Zubmnčius, 
530 So. Lawrence Avė.: Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris. Tel. 
Boulevard 8483: Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldūkas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
I Kliubą priimami vyrai ir mote- 
Srs nuo 16-kos iki 45 metu am- 

aus lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St*
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Del Lietuvos ateities
Lietuvos ateitis šioje valandoje atrodo gana tamsi. 

Jai gręsia pavojus iš vokiečių ir iš lenkų pusės. Vokiški 
naciai užvakar laimėjo rinkimus į Klaipėdos krašto sei
melį, ir krašto direktorija, kaip praneša telegrama iš 
Klaipėdos, jau “panaikino” Lietuvos policijos teises toje 
teritorijoje.

Ką gi daro Lietuvos valdžia? Sakoma, kad ji nedaro 
nieko ir laukia Vokietijos ministerio sugrįžtant iš Ber
lyno, kur jisai nuvyko tartis su Hitleriu. Manoma, kad 
jisai parvešiąs “sąlygas”, kuriomis Lietuva galinti susi
taikyti su Vokietija dėl Klaipėdos krašto.

Tuo pačiu laiku Lietuvos valdžią vis labiau spaudžia 
lenkai, piršdamiesi jai i “draugus” ir renkalaudami vis 
daugiau privilegijų lenkiškam elementui Lietuvoje^ Ir 
Kaunas pasidarė labai švelnus linkui Varšuvos, nors iš 
Lenkijos pusės iki šiol dar jokių koncesijų Lietuva nėra 
gavusi. Vilniaus krašte lietuviai yra persekiojami aršiau, 
negu kada nors.

Šitokiose sąlygose yra sunku būti optimistiškai nusi
teikusiam, galvojant apie Lietuvos rytojų.

—x—
Visi žino, kad didžiausi tų Lietuvos bėdų kaltininkai 

yra Lenkijos ir Vokietijos imperialistai. Lenkija atplėšė 
Lietuvai Vilnių ir per 18 metų stengėsi Lietuvą priversti 
sudaryti “uniją” su lenkais.

Ta žaizda Lietuvą susilpnino ir nedavė jai išvystyti 
savo jėgas apsigynimui nuo priešų. Būdama stipresnė, 
Lietuva butų galėjusi ir Klaipėdos krašte per 15 metų 
taip įsitvirtinti, kad vokiški naciai tenai šiendien nešei
mininkautų.

Bet kaltindami ruduosius Vokietijos imperialistus, 
kurie tykoja praryti Klaipėdą, ir pripažindami, kad di
džiausią skriaudą Lietuvai padarė Lenkija, neprivalome 
užmiršti, jogei ir Lietuvoje buvo padaryta daug stambių 
kiaidų.

Štai dabar, kai Lietuva akis į akį susidūrė su tais 
baisiais pavojais, tai aukštosiose Lietuvos mokyklose stu
dentai kelia riaušes prieš Smetoną ir reikalauja, kad bu
tų grąžintas premjero vieton Voldemaras! Tautininkų 
valdžia tų studentų demonstracijų taip nusigando, kad 
paskelbė Kaune ir apielinkėse apgulos stovį.

O kas yra tasai Voldemaras? Nu-gi tautininkas, ku
ris 1926 m. padėjo Smetonai sunaikinti demokratinę 
krašto konstituciją ir kartu su Smetona per keletą me
tų despotiškai valdė ir terorizavo Lietuvos žmones. Tai
gi ir tie studentai Kauno, Dotnavos ir Klaipėdos mokyk
lose yra tautininkai.

Atstūmę Lietuvos liaudį nuo valdžios ir įsteigę savo 
diktatūrą, patys tautininkai dabar tarp savęs kovoja ir 
vieni kitų bijo. Ar gali šitokia valdžia palaikyti valsty
bės autoritetą Klaipėdos krašte? Ar ji gali apginti Lie
tuvą nuo išorinių priešų?

—x—
Smetonos ir Voldemaro vadovaujami Lietuvos tauti

ninkai, padedami krikščionių demokratų, sugriovė demo
kratinius Lietuvos valstybės pagrindus, ant kurių nepri
klausoma Lietuva buvo pastatyta.

Jie suvaidino Lietuvoje panašią rolę, kaip Dolfussas, 
šušnįggas ir jų draugai Austrijoje. Visi žino, kas po to 
su Austrija atsitiko.

Lietuva neturėjo nei savų kapitalistų, nei savų aris
tokratų. Lietuvos dvarponiai buvo sulenkėję. Steigiama
sis Seimas išleido žemės reformos įstatymą ir dvarai bu
vo išparceliuoti.

Taigi Lietuvos valstybė negalėjo būti nei kapitalis
tiška, nei poniška. Ji turėjo būti darbo žmonių valstybė.

Bet Smetona ir jo talkininkai smurtu bei apgaule 
atėmė valdžią darbo žmonėms, ir rezultatas yra toks, 
kad Lietuva pasidarė bejėgė. Nei lenkų, nei vokiečių ji 
nebegali savo žemėje suvaldyti. 1

Smetona drąsiai kovojo tiktai su Lietuvos darbinin
kais ir valstiečiais. Ir dabar jam rupi tiktai ap?aucfoti 
savo sostą. O kas bus su Lietuva? Kas bus su Klaipėda? 
Klaipėdą ir visą Lietuvą jisai sutiks atiduoti tam, kas 
leis Smetonai ir toliau sėdėti “prezidento” soste.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų----------------------4.00
Trims mėnesiams__ __ _____2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ........ 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

(Atpiginta)
Metams ______  $5.00
Pusei metų_______ ...______  2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui ____  .7

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Raiboji Lietuvos gyvenimo 
kronika

KATALIKŲ LAIKRAŠTIS APIE 
KATALIKUS POLITIKIERIUS

Oficialis katalikų Sodaliečių 
organas, “The Queen’s Work”, 
įdėjo labai įdomų “Atdarą Laiš
kų Bosui*’, kuriame labai aš
triai kritikuojama katalikų po
litikierių godumas prie pinigų, 
graftas, suktybės ir kitokie ne
švarus darbai. Laikraštis sako, 
kad tokiais darbais tie politi
kieriai daro gėdų katalikams ir 
diskredituoja demokratijos į- 
staigas, kuriose jie veikia. Laiš
ke tarp kitko sakoma:

“Jus, žinoma, pastebėjote, 
kad pastaraisiais metais visa 
eilė katalikų politikierių bu
vo patraukta atsakomybėn 
teismuose arba prieš viešųjų 
opinijų. Perdaug didelis jų 
skaičius buvo pasiųstas į ka
lėjimų už visuomenes pinigų 
vogimų. Mes matėme, kai 
vienamę didmiestyje stambi 
politinė partija, kurios prie
šakyje stovėjo katalikas, bu
vo išmesta iš valdžios po tik
ros korupcijos orgijos. Vie
nas gerai žinomas šv. Jurgio 
Vytis, išbuvęs du terminu 
valdinėje vietoje, susikrovė 
beveik pusę miliono dolerių, 
nežiūrint to, kad jisai gauda
vo tiktai apie $8,000 algos 
per metus. Kitas katalikas 
valdininkas, miesto meras, 
pateko į milionierių klasę 
(pažiūrėkite į merų algas) ir 
mums, kalikams, buvo kok
tu matyt, kai jisai staiga pa
sidarė čempionas kovoje 
prieš komunizmų. Vienas ka
talikiškas bosas, kuris netu
rėjo politines vietos, bet dik
tuodavo parinkimų tų, kurie 
turėjo politines vietas, pralo
bo, gaudamas dalį iš grafto 
nuo gcmbleriavimo. Kitas žy
nius katalikas pasirodė esąs 
artimas bičiulis paskilbusių 
miesto raketierių ir sėbras ži
nomo baltosios vergijos pirk
lio ir vieno ar dviejų žmog
žudžių.”
Sodaliečių organas sako, kac 

tie asmens nėra typingi katali
kų veikėjai politikoje, bet “gė
da ir negarbė”, kad tokie gai
valai, nešiodami katalikų var
dų išnaudoja demokratijos į- 
staigas savo žemiems tikslams. 
Jisai abejoja, ar gerai, kad tiek 
daug katalikų šiandien užima 
svarbias vietas valdžioje, jeigu 
daugelis jų šitaip nedorai elgia
si.

GERIAUSIA DEMOKRATIJA: 
LAISVE RAŠYTI ANT SIENŲ

Kad visos politines partijos 
Rusijoje yra uždraustos, o jų 
vadai sugrusti į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas; kac 
tenai žmonės gali skaityti tik
tai valdžios ir valdiškos parti
jos leidžiamus laikraščius; kac 
net valdiškoje partijoje yra ne
toleruojama jokia opozicija dik
tatoriui Stalinui ir pakalikams, 
— tai šitie faktai, anot J. Bal
trušaičio nieko nereiškia. Vis- 
tiek Sovietų Sąjungoje viešpa
tauja didžiausia “laisvė”. Ir štai 
įrodymas:

“Ne vienoj demokratiško; 
kapitalistiškoj šalyje nėra to
kios plačios nuomonių lais
ves, kokia yra Sovietą Są
jungoj: ten yra net sieniniai 
laikraščiai, kur darbininkas 
bent kada gali raštu išreikš
ti savo nuomonę. Nereikia 
jam eiti pas redaktorių ir 
prašyti, kad jis patalpintų jo 
nuomonę į laikraštį. Jis pats 
parašo viešame sieniniame 
laikraštyj, kur visi praeiviai 
gali perskaityti.”
Čia Balstrušaitis norėjo pasa

kyti komplimentą dėdei Stali
nui, bet jam nepasisekė. Iš jo 
pasakojimo išeina, kad tos sie
nos, ant kurių darbininkai so
vietiškoje demokratijoje turi 

“laisvę” rašyti, yra namų sie
nos iš gatvės puses, kur praei
na žmonės. .Jeigu Rusijoje bu
tų tokia “demokratiška laisvė”, 
tai visos namų sienos Maskvo
je, Leningrade ir kituose mies
tuose butų išpeckotos. Bet apie 
tai dar iki šiol nėra pranešęs 
nė vienas turistas, keliavęs į 
Rusiją bolševikiškų “eudų” pa
žiūrėti.

Ir mums neatrodo, kad to
kiu “literatūros” skleidimo bu- 
du galėtų pati sovietų valdžia 
pasididžiuoti. Kultūringi žmo
nės, nežiūrint po kokia valdžia 
jie gyvena, nori švaros ir turi 
tam tikrą estetišką palinkimą. 
Jeigu, sakysime, Amerikoje pra
dėtų kas nors rašyti savo “nuo
mones” ant namų sienų, tai to
kiam savotiškos “spaudos lais
vės’’ čempi jonui namų dženito- 
rius arba šeimininke (jei na
mas mažas ir patys savininkai 
jį apžiūri) paimtų šluotą! Ka
pitalistiškoje Amerikoje tokia 
laisve naudojasi padykę vaikai 
per Hollaween; bet namų savi
ninkai juos kariais pavaišina 
viedru vandens.

Butų galima J. Baltrušaičiui 
patikėti geriau, jeigu jisai nuo
monių laisvei Rusijoje butų pa
skyręs tvoras, o ne sienas. Iš- 
biaurojus tvoras; “publicistikos” 
kuriniais, atrodys dar visgi ne 
taip bloga, kaip apteršus na
mus. Tačiau vargiai kas bepa
tikės, kad tokiose vietose, “kur 
visi praeiviai gali perskaityti”, 
sovietų valdžia leistų rašyti 
kiekvienam kas jam patinka. 
Jeigu taip bu tų, tai visos tvoros 
Sovietų Sąjungoje butų išmar
gintos Šukiais: “Doloj Staliną!” 
(Šalin Staliną) — arba “Doloj 
Ežovą” ir t.t. Nes Stalino prie
šų Rusijoje^ yra daug. Jau keli 
metai žvalgyba dirba viršlaikį 
(over time), ir vistiek negali iš
naikinti.

Todėl J. Baltrušaitis, kaip to
je patarlėje sakoma, ne tik pa
melavo, “bet ir giliuką užrietė”.

Ir kam čia jam iš viso rei
kia — pasakysime šį kartą ru
siškai — “duraka valiat”? Sta
lino demokratijoje “siena” pri
mena visai ne tą, ką jisai pa
sakoja — nė paliuosavimą nuo 
cenzūros ir kitokių despotizmo 
pančių. Priešingai, kai “prie 
sienos” (k stienkie) tenai žmo
gų pastato, tai jau su juo vis
kas pabaigta.

AKIŲ MONIJIMAS

SLA kuopoms svarstant cen
tro kėlimo klausimą, tam tik
ra grupe žmonių Bytuose pra
dėjo vesti labai negražią agita
ciją prieš Pildomąją Tarybą ir 
“Tėvynės” Redakciją. Ta grupe 
daugumoje susideda iš tų pačių 
politikieriukų, kurie visuomet 
skandalina ir kursto kivirčus 
tarpe SLA narių, prisidengę 
“Sargybos Komiteto” vardu.

Brooklyno tautininkų laikraš
tyje vienas jų, p. A. B. Strimai
tis, rašo, kad sumanymą bal
suoti centro kėlimo klausimą 
“padiktavo” dabartinis SLA or
gano redaktorius, —nors jisai 
labai gerai žino, kad tą suma
nymą vienbalsiai priėmė visa 
Pildomoji Taryba, neišskiriant 
ir p. p. Viniko su Mockum.

Be to, p. Strimaitis žino, kad 
ir Pild. Taryba ne taip sau su
sirūpino tuo klausimu, bet bu
vo priversti jį svarstyti, kadan
gi New Yorko miestas pareika
lavo centro namą pertaisyti ar
ba iš jo kraustytis. Išleisti daug 
pinigų namo remontui, kad na
mas butų tinkamas organizaci
jos reikalams, gal būt, visai 
neapsimoka, — ypač, kuomet 
SLA čarteris yra gautas iš 
Pennsylvanijos valstijos, ir val
džia gali bet dieną paliepti or
ganizacijai kelti savo centrą iš 
New Yorko.

Tai kaipgi p. Strimaitis nesi-

Klusnusis Lietuvos seimas pradėjo šiauštis. — Nors ir 
švelniai, bet vis dėlto kai kurie vyriausybės darbai 
yra kritikuojami. — Liūdni reikalai su Klaipėda. — 
Voldemarininkai vis dar turi vilčių. — Latvijos 20 
metų nepriklausomybės minėjimas. — Daug rūpes
čio su žydų klausimu. — Trūksta patalpos teatrui.

Kooperatinis judėjimas Lietuvoje

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
B » »

Lapkričio mėn. 18 d. Lietu
voje buvo paminėta dvidešim
ties metų Latvijos nepriklauso
mybės dvidešimties metų su
kaktuves, bet jos praėjo gana 
dirbtinai, tikro visuomenėje 
džiaugsmo nesukėlę.

Latvija nors atsidėjusi Lietu
voje mėgina savo gerą vardą 
palaikyti, bet jų daromos pa
stangos čia Šaltai sutinkamos.

Nėra nuoširdaus pasitikėji
mo. Jų užsienių politika tiek 
neaiški, kad daug kas labai re
zervuotai į juos žiuri. Betgi ofi
cialiai broliški santimentai pa
laikomi Lietuvoje pirmą kartą 
buvo lyg ir paminėta Lenkijos 
taip pat dvidešimties metų ne
priklausomybės sukaktuvės, bet 
jos apsiribojo tik Lenkijos pa
siuntinybėje siaurame diploma
tų ir užsienio reikalų ministe
rijos ratelyje. Lietuvos spaudo
je šitas paminėjimas buvo vos 
pastebiamai pažymėtas. Čia 
daugiau buvo tik mandagumo 
mostas.

« « »
Lietuvoje daug turima rūpes

čio ir su žydų klausimu. Jie 
skubiai grįždami iš užsienių su 
Lietuvos pasais, taip pat likvi
duodami savo turtus Klaipėdos 
krašte Kaune dar labiau paaš
trino butų klausimą —- tikrai 
nėra kur gyventi.

Kili norėtų čia įkurti savo į- 
mones, bet jau jiems nebelei
džiama, o siūloma tai daryti 
provincijos miestuose. Kaune 
žemės sklypų kainos smarkiai 
pakilo, o tuo metu Klaipėdos 
mieste jos smunka.

Skaičiuojama, kad jau koks 
tūkstantis žydų grįžo iš kitų 
valstybių. Vieni jų grįžo su sa
vo kapitalais, o kiti nieko ne
turi. šiaip jau antisemelizmo 
nesįjaučiaina, bet. išsišokėlių 
kaip iš vienos, taip ir iš kitos 
puses netrūksta.

» » «

šarma ty j a, akivaizdoje šitų fak
tų, kalbėti apie kokius ten “dik
tatorius”!

Jeigu P. Taryba nutarė atsi
klausti narių apie vielą centrui, 
tai ji kaip tik parodė tuo, kad 
ji nenori elgtis “diktatoriškai”. 
Juk SLA seimas seniai yra nu
taręs kelti centrą į Pittsburghą. 
Pats Strimaitis buvo tame sei
me, o betgi nutarimas praėjo 
vienbalsiai. Todėl Pild. Taryba 
butų galėjusi įvykinti tą seimo 
nutarimą be jokių balsavimų. 
Bet už tai, kad ji davė nrogą 
SLA nariams išreikšti savo 
nuomonę, tai tas žmogus pri
kaišioja “diktatnriavimą”.

Prieš kiek laiko jisai buvo 
sugalvojęs “skymą”, kada ne
reikėtų SLA centro kraustyti iš 
New Yorko: jisai siūlė išimti 
naują čarterį New Yorko valsfc 
tijoje. Kuomet “Tėvynė” įspėjo 
SLA narius, kad ėmimas naujo 
čarterio privestų prie Susivieni
jimo suardymb, tai dabar p. 
Strimaitis pučia naujus burbu
lus: gąsdina SLA narius “dikta
tūra” ir pasakoja, kad krausty
mas centro į Pittsburghą kaš
tuos “apie $100,000”. Šilą jo 
pasaką jau sukritikavo prezi
dentas F. J. Bagočius “Tėvynė
je”.

Tai kokiais dar naujais ulo
nais tie “sargybininkai” dabar 
bandys apdumti akis SLA na
riams?

Iš Lietuvos
Ligonių kdsos rinkimų 

duomenys
ŠIAULIAI. — Lapkričio 6 d. 

vykusiuose Šiaulių apygardos 
ligonių kasos rinkimuose lai
mėjo pažangiosios visuomenės 
kandidatai, kurių siūlytojai 
prieš pat rinkimus buvo išlei
dę propagandinius lapelius — 
sąrašus. Tuose sąrašuose pažy
mėtieji kandidatai Šiaulių mie
sto apylinkėje surinko kuone 
90% balsų; rinkimų rezulta
tus atsvėrė kitų kandidatų 
naudai tik provincijos rinkikai, 
ypatingai Pavenčio cukraus fa
brikas. Iš pažangiosios visuo
menės kandidatų išrinkti į ta
rybą: Petrauskas B., Budnikas, 
Vaineikis A., čygas J., Pet
rauskas J., Danta K., o iš ki
tų sąrašų — Janušauskas J., 
Vilčinskas, Jagminas ir Cibul
skis. Iš darbdavių sąrašo iš
rinkti: Leibavičius M., Švarcas 
A., Linkevičius P., Gricevičius 
A., Jasaitienė, Liutikas č., inž. 
Janavičius, Masiulis VI., Ur
bai tis Ign. ir Blinslrubas J. 
Rinkimuose dalyvavo apdrau • 
stųjų 16%, darbdavių — 14%.

Iš kitų gyvenimo margumy
nų žymėtina, kad jau Lietuvos 
teatras visų norinčių pakliūti į 
jį nesutalpina. Atsirado labai 
daug teatro mėgėjų. Visuomet 
teatras kupinas žmonių. Kyla 
gyvas reikalas statyti teatrui di
desnes patalpas. O ypač patal
pų stoka nusiskundžia opera ir 
koncertai. Koncertų veik iš vi
so nėra kur daryti.

Knygų rinkoje taip pat pasie
kiama didelis judėjimas. Išeina 
vis naujos knygos daugiausia 
grožinio turinio, — tiek vers
tinės, tiek originalės kūrybos. 
Čia pastebiamas didelis skaitan
čios visuomenės atkutimas. 
Laukiama didelės juoileimės 
meno kurinių parodos, bet 
Kaune nėra tinkamos patalpos, 
kad norintieji toje parodoje ga
lėtų visi sutilpti. Dėl šito jau 
eina dideli nesusipratimai, pa
čių menininkų tarpe. Vis dėlto 
tikimasi, kad gruodžio mėnesį 
tokia paroda bus surengta. Jo
je, rodos, dalyvaus keli meni
niu lietuviai ir iš Š. Amerikos.

Jei šitaip bus, tai bus tikra 
pirmiena, nes iki šiol Lietuvo
je Š. Amerikos menininkai nė
ra savo kuriniais pasirodę.

» a
Vargu įvyks šiemet lietuviš

kos knygos paroda. Mat, šiais 
jubiliejiniais metais norėta ir 
tokią parodą suruošti, bet da
bar aptilo ir, rodos, niekas apie 
tai neprisimena.

Žinoma, knygos parodą su
rengti nėra taip lengva. Tai 
reikalinga daug lėšų, bet jei jų 
atsiranda visokioms iškilmėms, 
tai juo labiau galėtų tų lėšų 
susirasti lietuviškos knygos pa
rodai.

Matyt, nėra kam šituo reika
lu gyvai susirūpinti. Juk lietu
viškos knygos keliai tikrai bu
vo spygliuotomis rožėmis nu
kloti, — butų kas pažiūrėti ir 
prisiminti.

» »
Lietuvos ūkiškame gyvenime 

pastebiamas didelis gyvumas. 
Lietuvos Baltijos Lloydas įsi-1 
gijo didesnį laivą, kuris, rodos, 
mėgins ir į š. Ameriką su Lie
tuvos maisto produktais nu
plaukti. Tikimasi, kad visai ne
tolimoje ateityje bus pirktas 
dar vienas prekinis laivas. Mat, 
esamieji prekybos laivai jau 
neapsidirba. Tiek sparčiai auga 
Lietuvos eksportas.

Lietuvos stambesnieji koope
ratyvai ir Šiaip jau visuomeniš
kos ūkiškos organizacijos įkū
rė naują akcinę bendrovę “Val
gis”. Šioji bendrovė Kaune ir 
provincijoje steigs valgyklas ir 
restoranus, užkandines ir kavi
nes.

Pagrindinis akcijų kapitalas 
250,000 litų. Tiesa, jisai nėra 
toks didelis, bet turint galvoje, 
kad toje bendrovėje dalyvauja 
maisto produktų gamybos or
ganizacijos, tai tasai kapitalas 
yra visai pakankamas ir toji 
bendrovė galės gražiai veikti. 
Ji savo veikimą pradeda nuo 
ateinančių metų pradžios. Tos 
bendrovės stambiausieji akci
ninkai yra “Maistas” ir Pieno
centras, o taip pat Kauno ko
operatyvas “Parama”.

Bendrove “Valgis” pirmoje 
eilėje Kaune nori įsteigti di
džiulį restoraną ir gerą kavinę.

Draudimo akcinė bendrove 
“Kooperacija” taip pat savo 
veikimą pradeda nuo Naujų 
Metų.

(Bus daugiau)

Paruošti nauji koopera
tyvams tarnautojai ir 
arklių kaustymo spe

cialistai
KAUNAS. — Plečiantis ko

operatiniam darbui, jaučiamas 
gerų kooperatyvų tarnautojų 
trukumas. Tuo tikslu “Lietū
kis” kooperatyvų tarnautojams 
ruošia atitinkamus kursus. 
Šiuo metu, tokius kursus, tru
kusius vienerius metus, baigė 
45 asmenys, beveik visi ūki
ninkų vaikai. Visi baigusieji 
kursus aprūpinti darbu “Lietū
kio” kooperatyvuose, šiuo me
tu vėl vyksta nauji paruošia
mieji kursai, kuriuos lanko 50 
naujų kooperatininkų — ūki
ninkų vaikų.

Žemės ūkio rūmai Kaune, 
prie Krašto aps. min jos ark
lių kaustymo mokyklos, ruošia 
arklių kaustymo kursus. Šio
mis dienomis minėtus kursus 
baigė 31 arklių kaustytojas. 
Nuo arklių kaustymo kursų 
pradžios — 1930 metų, arklių 
kaustymo kursus jau yra bai
gę 339 asmenys.

----- #----------
Įsisteigė “Pastogės” 

bendrovė
ŠIAULIAI. — Keletas žino 

mų šiauliečių įsteigė “Pašto 
ges” bendrovę, kurios įstatas 
šiomis dienomis jau patvirtino 
Finansų ministeris. Bendroves 
tikslas suburti šiauliečius sta
tyti bendromis jėgomis gyve
namus namus ir viešo naudo
jimo pastatus, kaip tai: tea
trus, kinus, paskaitų sales ir 
kt. Pirmuoju savo uždaviniu 
bendrovė numatė pastatyti šiau
riuose modernišką kinoteatrą, 
kuriam ir sklypas jau yra įgy
tas ir pianai paruošti. Netru
kus numatoma jau pradėti ir 
pačią statybą, nes norima jau 
kitais metais kino patalpas ati
daryti.

Kooperatyvai naujose 
patalpose

ZARASAI. — Zarasų ž. u. 
kooperatyvas daro į mėnesi 
apie 60,000 litų apyvartos. Pas
kutiniuoju laiku kooperatyvas 
nupirko iš miesto s-bčs seną • 
sias ugniagesių patalpas ir jas 
gražiai atremontavo. Dabar ko
operatyvas galutinai persikėlė 
į naująsias patalpas.

Apskrities ir miesto 
pramonė

UKMERGĖ. — Apskrityje ir 
mieste šiuo metu yra apie 130 
įmonių bei fabrikų, kur yra 
naudojamas samdomas darbas. 
Juose dirba apie 580 žmonių. 
Didžiausia miesto ir apskrities 
įmonė yra Juliaus Lėmano ko
klių fabrikas, kuriame dirba 
apie 150 darbininkų.
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Vardas.
Adresas

Miestas

Valstija

Iš Rockfordo Lietuvių Kul 
turos Draugijos veiklos

dalis 
jau du 
ir ačiū

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

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

nutarta delega- 
Delegatais liko iš- 
Ambut ir Alex Le

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

DYKAI 
PRISTATYMAS

SUSIRINKIMAS TREČIAS
Iš SLA gauta čarteris. — 

Draugija pradeda vadin
tis Ch-gos Lietuvių Drau
gija Savitarpinės Pašal
pos ir SLA 226 kuopa. — 
SLA reikalų vedėju pa
skirtas Vincas Karalius. 
—• Petras Remeikis rezig
nuoja iš iždininko vietos.
— Išrenkamas P. Galskis.
Trečias iš eilės susirinkimas konferenciją 

įvyko kovo 20 d

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS

GERKIT TIK GERĄ. ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų. z

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

— Tai 
kytojau. 
mete, ką 
tėveliai!

KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SĄRAŠAS

Rudeninių Madų 
Knyga

Chicagos Lietuvių 
Draugija

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU 
VIŲ KULTŪROS REIKALAMS.

L-A-X. Kad 
rei-

ras Dainius, Leonas Smilgevi
čius, Tadas Dundulis, Pranas 
Miškunas, Juozas Murauskas, 
Vincas Ūselis ir Juozas Dau-

atsa- 
bet aš turiu didelį 

Kai samdomas sodi- 
tai reikia žiūrėti į jo

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

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

Association

Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas, čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimti nors vieną 
savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisą.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

ir švęskim
Puiku. Bet ar mes visi to su
lauksime? Ne. Tai ir nesvarbu, 
—) juk musų vietas kiti užims. 
Tas priklauso nuo musų-pripil
dyti rezervą. O jei to nepadary
sime, tai išnyks viskas, kaip 
jau daug kas yra išnykę. Tik 
lieka atmintis. Bet laikui bė
gant ir tai dingsta. Pastovaus,

Gruodžio 9 d. įvyko kalba
mos draugijos susirinkimas. 
Protokolas liko perskaitytas ir 
priimtas. Paskui sekė valdybos 
ir komisijos raportą R Sekreto- 
rius-iždininkas A. L. Skirmon- 
tas išdavė savo raportą už lap
kričio menesį 
jog Helenai Izbickienei Chica
gos Lietuvių Draugija jau iš
mokėjo visą pašalpą už pirmą 
periodą, — iš viso $105.

Liko nutarta tuoj po Kalėdų 
surengti balių. Į komisiją ba
liui rengti liko išrinkti J. Yz- 
biekrs ir P. Stonis.

Sekretorius A. L. S. pranešė, 
jog tikietai kultūros draugijos 

bazarui jau pagaminti, t___
reikia juos pasiimti platinimui. 
Susirinkimas paskyrė Skirmon- 
tą nuvažiuoti ir parsivežti ba- 
zaro tikietų.

Kilo klausimas dėl rinkimo taip Pal ’r vyrų komanda, 
delegatų į Amerikos Lietuvių1 Grynai kultūrinėje srityje 
Kongreso Chicagos Distrikto draugija irgi pasižymi. Jos ren- 

kuri įvyks gruo- giami vakarai ir koncertai yra 
Prezidentas, džio 19 d. Chicagos Lietuvių gausingai publikos lankomi.

Dvaro savininkui buvo reika
lingas naujas sodininkas. Jis 
paskelbė laikraščiuose. Pasisiū 
lė du kandidatai. Dvarininkas 
pasamdė tą, kuris buvo blogiau 
apsirengęs.

— Ar tu jį jau seniau paži- 
dėl kurios kitos prie- 

paklausė

Ką veikia Harvey Lietuvių 
Kultūros Draugija

I ACMĖ-NAUJIENŲ Foto]

PARYŽIUS. — Gary Coo- 
per (po kairei), įžymus 
kino artistas, sveikinasi su 
Maurice Chevalier, irgi kino 
artistu, kuris dabar vaidina 
Prancūzijoje.

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

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

SUSIRINKIMAS

Auditorijoje. Po trumpo aptari 
mo to reikalo 
tus siųsti, 
rinkti Alex 
merk.

Į metinį 
mą, kuris 
1939 m 
atvirukais. Kalbamame susirin 
kime bus renkama nauja vai 
dyba. —A, L. S.

UOUOMl

nai 
žasties pasirinkai? — 
žmona dvarininką.

— Aš jo nepažįstu 
kė šis, - 
patyrimą 
ninkas 
kelnes. Jei užlopyti kelnių ke
liai, tai tokį sodininką reikia 
samdyti, o jei lopai užpakaly
je, — tegul ieško darbo kitur.

Cr^am of Kentucky 
Old Quaker 
VVilken Family 
Old Dram 
Calvert Special 
Schenley Red Label
Golden VVedding 
Black & VVhite

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ 
ATSISAKYKIT Jį 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė 
žutės užrašą ■— E-X 
gautumėt Ex-Lax pasekmes 
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

P. M. Kaitis pranešė, kad iš 
SLA centro yra gautas čarte
ris. Paaiškino taip pat, jog or
ganizacija busianti žinoma kai
po Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos ir SLA 
226 kuopa. Vadinasi, organiza
cija įsigijo dvilypį vardą. Su
sivienijimo reikalams tvarkyti 
liko paskirtas Vincas Karalius.

Tame susirinkime savo re
zignaciją įteikė iždininkas P. 
Remeikis. Į jo vietą tuoj liko 
išrinktas P. Galskis, kuris iš 
rezignavusio iždininko perėmė 
ir visą turtą, būtent, $12.75. 
Įsirašė šeši nauji nariai.

Per 1909 m. draugijos gyva
vime nieko ypatingo neįvyko. 
Susirinkimai buvo laikomi re
gu liariškai, kartkartėmis tarp 
narių pasireikšdavo nesusipra
timų. Daugiausia nesusiprati
mai kilo su Susivienijimu. Il
gainiui tie nesusipratimai (pri
vedė prie to, kad draugija nu
tarė visiškai nutraukti ryšius 
su SLA.

Cicaros Lietuvių 
Draugija turės savo 
n į susirinkimą 16 
mėnesio 
vakaras, 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Liuo- 
sybes svetainėj. Tai bus pasku
tinis susirinkimas šiais metais. 
Visi nariai turėtų dalyvauti ir 
užbaigti mokėti šių metų savo 
duokles. Atsisveikinkite su se
naisiais metais ir su gera vilti
mi laukime Naujų Metų. Ir tie 
Nauji Metai — tai naujas pro
gramos lapas. Kožnas su atsi
dėjimu jį turi sekli: diena iš 
dienos vis naujas lapas.

štai 15 diena sausio 1939 me
tais mums visiems svarbi die
na. Draugijos jubiliejinis vaka
ras. 30 metų kaip draugija gy
vuoja. Tai netrumpas periodas. 
Pasidčkavojant musų pirmta- 
kunams mes turime progos su
eiti daiktan, vieną kartą per 
metus pažines atnaujinti. Juk 
esam vienos šeimos nariai, o 
jų yra keli tūkstančiai. Tad to 
jubiliejaus proga kiekvienas 
turėkime mintyj dar 20 metų, 

jubiliejų.

Čia bus pravartu pažymėti, 
jog iš tų dvylikos antrame su
sirinkime įsirašiusių narių, 
keturi dar ir šiandien tebepri
klauso. Būtent: Dr. Tadas Dun
dulis, Vincas Pačkauskas, Vin
cas Briedis ir Juozas Dauginis.

Kalbamame susirinkime liko 
išrinkta pastovi valdyba 1909 
metams: Petras M. Kaitis pre
zidentu, Tadas Dundulis vice
prezidentu, Julius Mickevičius 
raštininku, Vincas Briedis fi
nansų sekretorium, Petras Re
meikis iždininku, Juozas Pet
kus kontrolės raštininku ir Bo
leslovas Petrulis maršalka.

Per pirmuosius du, taip sa
kant, organizavimosi susirinki
mus prisirašė 37 nariai. įstoji
mais jie sumokėjo $12.75. Dvie
jų susirinkimų išlaidos buvo 
$1.17. Buvo išrinkta komisija 
įstatymams pagaminti. Į komi
siją įėjo P. M. Kaitis, K. Kai
lis ir P. Remeikis. Laikinai 
vo patvarkyta, kad iš naujų 
rių įstojimo imti po vieną

draugijos susirinki- 
įvyks sausio 13 d. 

nariai bus kviečiami

Įsirašė daugiau narių. —- 
— Liko išrinkta pastovi 
valdyba.— Kaip buvo dir
bamas organizacinis

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

Gruodžio 11 d. “Naujienų” 
name įvyko Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdybos arba direk
cijos susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo S. J. Petrauskas iš 
Rockfordo, A. Narbutas, J. 
Pučkorius, C. Kairis, K. Devei
kis, K. Jokubka ir K. Augus
tas. Neatvyko Dr. A. Montvidas 
ir J. Mačiulis iš Waukegano. 
Be to, į susirinkimą buvo at
vykę J. Degutis. V. Maukus, A. 
L. Skirmontas iš Harvey ir 
Alex Ambrose.

Jei kultūrininkai ką rengia, tai 
ro'kfordiečiai yra tikri, jog ne
bus suvilti.

Petrausko pranešimas sukė
lė gyvų diskusijų. Buvo pa
reikšta įvairių nuomonių, td- 
čiau visi suliko, jog būtinai 
reikia daugiau dėmesio kreipti 
į tai, kad butų galima daugiau 
jaunimo į musų organizaciją 
įtraukti. Svarbu, žinoma, ne 
lik jį įtraukti, bet ir palaikyti. 
O tam reikia plano, kuris jau
nimą užinteresuotų ir paska
tintų veikti. Tokiam planui pa
gaminti liko paskirta komisija 
iš trijų asmenų: S. J. Petraus
ko, A. Narbuto ir K. Jokubkos.

Kadangi Alex Ambrose įvai
riais reikalais lanko kolonijas, 
tai susirinkimas įgaliojo jį at
stovauti ir Lietuvių Kultūros 
Draugijos centrui. Vadinasi, 
reikalui esant, pasitarti su ko
lonijų veikėjais tam tikrais kul
tūros draugijos reikalais.

Buvo nemažai tariamasi ir 
visokiais kitais reikalais. Ben
drai imant, .susirinkimas buvo 
gana gyvas ir'įdomus. Kitas su
sirinkimas nutarta laikyti va
sario mėnesį.

retėja, bet didėja, auga 
rim kuo pasididžiuoti, 
tarpe yra didelis skaičius biz
nierių. profesionalų. Jų tarpe 
kaip žvaigždė žiba Dr. Emilija 
J. Giryotas. Tai senų lietuvių 
veikęjų Giryolų jaunesnioji 
duktė. 30 metų atgal kas galė
jo sakyti, kad jaunutė Emilija 
bus daktaras ir didžiosios lietu
vių draugijos narė. Apie p. 
Giryolų šeimyną butų galima 
prirašyti ilgus puslapius, bet jie 
to nenori. Jų nuveikti darbai 
patys už save kalba, tik nega
nu iškęsti neprisiminęs iš jau
nutes laikų.

Jaunulė Emilija — choro di
rigente, o tėvas — plikagalvis 
tame chore dainuoja, ir be jo 
butų sunku, nes mes visi nau
jokai, nepatyrę. Kiek tėvas Gi
ryotas dalyvavo vaidinimuose 
ir šiaip susirinkimuose!

Tai buvo seniai, labai seniai, 
nes jau patys susenom. O d. 
Giryotas dar stipru 
lošti ir dainuoti. —

AR Jums Reikalinga 
VERSTI Savo Vaiką 

Paimti Liuosuotoją?
Nemalonus liuosuotojai padaro ne
malonias scenas! Ir verčiant vaiką 
paimti netikusio skonio liuosuotoją 
galima pakenkti jo viduriams.
Kita kartą jusu vaikams prireikus 
liuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax! 
Jis parsiduoda mažomis plytelėmis, 
kurios turi tikrai gardaus šokolado 
skoni. Ex-Lax suteikia visišką vidu
riu išvalymą, be jų sukrėtimo bei 
skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikiu; jų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ -SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

Reguliarinis draugijos 
rinkimas įvyko kovo 1 
Balkevičiaus svetainėje. Tai bu
vo antras iš eilės susirinkimas. 
Įsirašė nariais šie asmenys: 
Vincas Pačkauskas, Vincas Ka
ralius, Petras Tauteris. Vincas

Telefonas

CANAL 4738

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. •

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

šiandien, gruodžio 13 d., 7:30 
vai. vakaro, Masom c Temple 
svetainėje (1547 N. Leavitt St.) 
įvyks Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas. Nariai kvie
čiami gausingai dalyvauti, nes 
bus valdybos (direktorių) no*- 
minavimas. Be to, turėsime ir 
muzikalų programą. Būtent, M. 
Overlingis išpildys keletą 
nu. Dainuodamas jis pats 
akomponuoją gitara.

Kultūros 
priešinei i- 
dieną šio 

Tai' bus penktadienio 
Susirinkimas įvyks

amžino nieko nėra ir nebus 
Kas gimė, tas ir miršta.

Mds, Cicero skyrius 
tos didelės draugijos 
metai kaip gyvuojam 
aplinkybėms musų skaičius, ne- 

ir tu- 
Musų

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.

— Na, Jonuk, kaip matau, 
iš tavęs nieko gero neišeis, taip 
ir liksi vėjavaikis 
kylojas savo auklėtinį. ' 

dar niekis, pone mo- 
Bet jus paklausytu- 
kalba apie jus mano

Rockfordo Lietuvių ^Kultūros 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyks kitą sekmadienį 
gruodžio 18 d., 1:30 vai. po pie
tų, S. M. and S. F. svetainėje, 
1019 3rd Avė. Po susirinkimo 
bankietas (Christmas Party). 
Bus koncertinė programa bei 
šokiai. Be to, užkandžiai ir ki
tokios draugiškos vaišės. Įžan
ga nariams 25 centai, o paša
liniams — $1.00.

Beje, nariai ir pašaliniai sve
čiai, kurie turite privilegijas 
šiame bankrote dalyvauti, esate 
prašomi atsinešti bent dešimt 
centų vertės kalėdinę dovanėlę. 
Mat, turėsime Kalėdų Dieduką, 
kuris dalyviams išdalint 
naš.

Kul tu riečia i būtinai 
bankiete yra kviečiami 
vauti. —Valdyba.

30 Years Sticcess! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, b-*t stiprus, švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa
galbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių), padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš Visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “I 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Ecfcema. kuri mane vargino per 35 
metus.’'

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 3ftc. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus Žy
mesnius vaisUninkus.

Kodėl ir kaip tatai atsitiko 
— pakalbėsime apie tai kitt 
kartą.

Susirinkime buvo iškelta vi
sa eile svarbių klausimų. La
bai platų, išsamų ir įdomų pra
nešimą padare S. J. Petrauskas. 
Pasirodo, kad toje kolonijoje 
kultūros draugija nepaprastai 
gerai veikia. Draugijai pasise
kė įtraukti visą būrį jaunimo, 
kuris itin pasižymi sporto sri
tyje. Pavyzdžiui, moterų “boli- 
nimo” komanda ne tik miesto 
turnamente užėmė pirmą ir 
antrą vietą, bet ir visos Illinois 

todėl > valstijos turnamente labai pui
kiai pasižjmiėjo. šiandien apie 
tą komandą visi kalba, ir visi1 
žino, kad tai Lietuvių Kultūros 
Draugijos komanda. Pasižymi

Hihuanian
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija
Draugijos Ofisas, J739 So. Halsted Street. Telefonas Carial 0117

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

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

J. P. V ARK ALA, Draugijos Auditorius

i WEXBERG’S
| KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St. j

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
SOUTH HALSTED STREET



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, gruod. 13, 1938

------------------------------j [Sugrįžo Iš

Diena Iš Dienos i
SVEIKINA 
“NAUJIENAS”

Sveikinu ir linkiu geriausio 
pasisekimo “Naujienų” Redak
cijai ir Administracijai su dien
raščio “Naujienų” 25-ių metų 
sukaktuvėmis.

“Naujienos” vienatinis lietu
vių dienraštis, kuris eina tie
sos ir šviesos keliu.

Lai “Naujienos” randasi 
kiekvieno lietuvio name!

Turtas ir Sveikata sunyksta, 
bet teisybė niekados!

Su augšta pagarba,
J. Staugaitis, 

Chicago, III.

į Medžioklės
Visgi ir moteris, Carrie Am

brose pasižymėjo kaipo medžio
toja; nušovė briedį 175 svarų, 
o Paul Ambrose nušovė 3 fa
zanus ir 5 kurapkas.’ Skaito 
medžioklę pilnai pasisekusia. 
Apart medžioklės aukų dar par 
sivežė labai gražių grybų. 

| Mat, iki 26 d. lapkričio 
taip buvo gražus oras, dar 
žės žydėjo, o 26 lapkričio 
ėjus šalčio, z sugadino žiedus. 
Dar viena įdomybė tai parsi-| 
vežė vištos kiaušinių, tarp ku
rių vienas buvo labai keistas, 
kaip Ambrose vadina “strym- 
lain” apie

Briedis, 
ateinančią 
svečių.

Mat, Ambrozai švęs 25 me
tų Jubiliejų šeiminiško gyveni
mo, tad ši medžioklė buvo su

Pagerbs 
Gydytoją

Chalmers, 86 metų pramoni
ninkas, kuris apie 1870 m. įs
teigė Allis-Chahners mašinų 
bendrovę, kuri dabar turi di
džiules dirbtuves Mihvaukee, 
Wis. Jisai gyveno adresu 1100 
Lake Shore Drive.

Tel. Victory 4965.
STOGDENGY6TĖ 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.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Susiedas.

Leidimus

svečius b'znio Įstai- 
£<o. Halsted Street. 

to'Mr. and Mrs. Am-

tuo tikslu atlikta, kad pavai
šinti savo 
goj, 1843 
Good luck 
brose.

Apsivylė su kalbėtojais

Išsiėmė
Vedyboms
(Chicagoj)

Edward Utes, 21, su Veroni- 
ca Karpinski, 18

ten
ro-
UŽ-.

[SLA 125 Kuopa
t Vienbalsiai už

5 colius ilgumo.
sako, bus iškeptas
subatą vaišinimui

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Bridgeport Dr-tės Palaimintos Lietuvos priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 14 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Malonėkite laiku pribūti, nes yra daug kas ap 
tarti ir bus valdybos rinkimai. —Valdyba

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 atvyktumėte, 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.

Cicero Namų Savininkų Klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį,-gruodžio 13 d., 8 v. v. Lietuvių Liuosybės svet. 
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 valdybą sekan
tiems metams. Taipgi turime daug svarbių reikalų aptarti.

P. J. Kučinskas, sekr.

MELROSE PARK, Ilk — 
Gruodžio 4 d. įvyko SLA 125 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Jis buvo skaitlingas. Kuo 
pos valdyba 1939 metams iš
rinkta ta pati.

Sekretorius perskaitė pluoštą 
laiškų iš įvairių vietų. Visi liko 
priimti. Perskaitytas laiškas ir 
nuo SLA Pildomosios Tarybos 
su visomis instrukcijomis ir 
balotais kaslink SLA Centro 
kėlimo. Kiek padiskusavus, ei
ta prie balsavimo. Vienbalsiai 
pasisakė už Pittsburgh, Pa.

J. Narsutis Sr. išrinktas dele
gatu į Amerikos Lietuvių De
mokratijos Kongreso konvenci
ją. Tie patys išrinkti delegatai

Naujas 
Biznierius I

Per daugelį metų buvęs 
Westsidėj biznierius Dominin
kas Waičiunas, dabar atidarei 
18 toj apielinkėje taverną, 722 
W. 22nd St., po vardu 722 Club. 
VVaičiunai netik užlaiko įvairių: 
gėrimų, bet taip pat užlaiko 
;vairių valgių, atseit, pėtny- 
čiom turi žuvies, o kitoms die[ 
noms įvairių užkandžių iš mė
sos.

Waičiunai yra seni Naujie-į 
nų skaitytojai, todėl visi šios į 
apielinkės naujieniečiai prie! 

[progos pasistenkit atsilankyti į 
svečius. Alex. |

ĮSIGYK PIANO

AKORBIJONĄ
PAMOKŲ PLANO 

BUDU
Duokit savo vaikams progos 
išmokti piano akordijoną grie
žti už tik $1.25 į savaitę. Už 
tai gausite instrumentą prak
tikuotis namuose, privačias 
pamokas kas savaitę musų 
studijoj ir teisę vartoti musų 
akordijoną, kol jis čia. Atei
kit ir nakHuskit kain go’ėtu- 
t’-me Įsigyti piano akordijoną 
už

Perskaitytas laiškas

NULIŪDĘS ŠUNIUKAS .. . LAUKIA, KAD JI DOVANOTUMET 
SAVO BERNIUKUI KALĖDOMS...

G'

COPR. I0», NEEOUCRAFF SERVICE, INC.

PATTERN 1916

V
0

DOG

No. 1916—Pasiutot panašų šuniuką ir dovanokit jį 
doms savo berniukui.

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

nuo 
“Naujienų” dienraščio bendro
vės reikale “Naujienų” 25 me- 
tų jubiliejaus. Laiškas priim
tas ir nutarta remti “Naujienų” 
jubiliejų ir palinkėti joms il
giausių metų. Susirinkimą bai
giant visi nekantriai laukėm 
svečių kalbėtojų iš Chicagos. 
bet nieks neatvažiavo, nors bu
vo prižadėta. Todėl visi nusi- 
vylėm. Tą dieną 3 nauji nariai 
prisirašė prie kuopos.' Kadangi 
dabar eina SLA pažangos va
jus, tai ir stengiamės kiek ga- 

I lint naujų narių gauti.
M. šeštokas.

Kalbant Apie
Kalėdines
Dovanas

tikisi

Kalė-

No. 1916 .

tik—

Sleponavi-

žada dalyvauti be- 
Chicagos lietuviai 
dentistai ir didelis 
profesionalų. Ypa-

seni scenos 
tikėtis gra-

IPerertos savaites pabaigoj 
Chicagoj pasimirė Williapi J.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
ertso BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

$1.25
į savaitę.

Bowlmg-Billiardai>
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

c»un»tr

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $10.50
už--------- -------------------- ■ “

GYDYMAS SKA-OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . c15-oo
RAUMATIZMAS $0.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie AveM Chicago. 

Tel. Lavndale 5727.

-J l'M SO BKC l“TBD J

SN'EGKS/ Slh4C*B 'A/B ___ _
CASTLE REDECORATEO, I siMPuy 
hAve -To. smCXv rr~ TO '

rreferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness i n the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

Dr. Emelia Giryotas
šįvakar Auditorium viešbu

tyje įvyks bankietas pagerbi
mui lietuvaitės Dr. Emelia 
Giryotas, kuri neseniai buvo 
priimta į College of Surgeons.

Bankiete 
veik visi 
medikai ir 
būrys kitų
tingai daug bus moterų, nes 
Dr. Giryotas yra pirma lietu
vaitė gavusi pakvietimą į Col
lege of Surgeons, prie kurios 
tegali priklausyti tik ypatin
gą patyrimą turėję ir pasižy
mėję chirurgai.

Bankietas prasidės 6:30 vai. 
Dakare. Dainomis vakarą pa
puoš p. Genovaitė Giedraitis, 
pasižymėjusi sopranas.

Bankieto rengimu rūpinasi 
Dr. S. A. Slakienė.' —A.

Artinasi Kalėdos, visi 
dovanu, o už vis labiau mažie
ji. Tikisi ir didieji. Na, kam 
nemalonu jau tasai Kalėdų 
Dėdukas su dideliu maišu ant

Bet štai jums nauja mintis, 
kas geriau tinka jaunuoliams 
dovanomis pirkti. Vitak-Elsnic 
Co., 4815 S. Ashland avė., turi 
begalę puikiausių instrumen
tų, o piano akordijonus siuly- 
te siūlo prieinamiausiomis 
kainomis. Dabar galima pui
kiausi akordijoną įsigyti iš- 
mokesčiui, mokant po $1.50 į 
savaitę. Nemokančius griežti 
mokina. Kas savaitę teikia pa
mokas savo studijoje, ir kol 
mokinėsi duoda savo instru
mentus.

Firma jau sena, veikia nuo 
1889 m. Tad, prašo švenčių 
proga apsilankyti. (Skelb.)

Mirė Stambus 
Pramonininkas VITAK-ELSNB 00.

4815 S. Ashland Av
CHICAGO, ILL.

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 j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS fl08

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Vyrai Remia Kitus, 
Tai ir Vyrus 
Reikia Remti

Kitą sekmadititį jiįr vakaras

LIETUVOS NEPRI- 
KLAUSOMYBES

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras sekmadienį, gruodžio 18 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
turės savo didelį parengimą— 
teatrą ir koncertą. Bus suvai
dinta dviejų veiksmų graži ko
medija “Pertraukta Meilė”. 
Vaidinime dalyvauja V. Devei- 
kiulė, K. Radišauskienė, J. Žu
kas, S. Jakubauskas, Dambros 
ir Slunksnis. Tai

žaus vaidinimo.
Režisieriau j a K.

čius. Koncertinę dalį programo 
pildys vyrų choras su savo so
listais, duetais ir kvartetais.

Taigi, Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras atsišaukia į Chica
gos lietuvių visuomenę, prašy
dami ir kviesdami atsilankyti į 
Chicagos Liet. Vyrų Choro pa
rengimą.

Vyrų Choras tarnauja vi
siems kas tik jį kviečia. Da
bar paremtom Vyrų Chorą 
skaitlingai atsilankydami į jo 
parengimą

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

|JMiestas ir valstija .

M ONOE JCOME

KALĖDŲ DOVANAS
KRAUTUVĖSE KURIOS GARSINASI

Visos tos krautuvės turi didelį pasirinkimą 
dovanų ir jums draugiškai ir maloniai 

patarnaus. Už jūsų kooperavimą 
busime dėkingi

’biinai Naujienose 
nauda dėlto,

1 načios Naujienos

PETER PEN

Ptpe

vOuC bAA.JE.S1Y
a MAS

-TMe COURT

Bubble 
princu 
REMBM8ER 

HER, 
rbaoersĮ

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

• LIGONINES— 
HOSPITALS

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bai 
garantuotas.

420 W. OSrd St 
Tel. ENG. 5883-5844Eifc



Antradienis, gruod. Iš, 1938 NAUJIENOS, Chicago,
—MM—-——•■ 
PASIKALBĖJIMAS DZŪKO SU 

DRAUGU
Apie SLA 226 Kuopos Priesmetin| Susirinkimą

NORTH SIDE

pa- 
tai

te a

susi

man
man

Labai Sėkmingas Formalis Atidarymas 
Standard FederaI Savings Rūmų

^aa^ĮagpaaMĮ

PAIEŠKAU DARBO ant farmos. 
Esu daug metų patyręs farmeris. 
Meldžiu atsišaukti, Petras Labo
kas, 3443 So- Union Avė- antros 
lubos iš užpakalio.

............. .. .................  llll I HM.............................

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

IKI $14 KASDIEN galima 
lengvai uždirbti, pardavinėjant duo- 
snius SVEIKATOS ir nelaimingų 
ĮVYKIŲ polisus, atstovauti didžiau
sią pasauly tos rųšies bendrovę. 
Aukščiausia • komisija. Kambarys 
1122, 160 N. La Šalie St.

taa

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui be skalbimo—būti.

Larman Delicatessen, 
1458 West 14th St-

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

Mansfield 6094.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
prie valgio virimo taverne—turi 
mokėti angliškai. 3359 So. Halsted 
Street.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaii ir^ Įta^i Pardavimai 
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.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

REIKALINGA VEITERKA į res
toraną. Turi būt patyrusi.

3856 So. Union Avė.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — būti prie virimo 
padėti. $8—$10- Ravenswood 1493-

vai.

Dzūkas: Taigi, bracia, ir aš 
jau buvau SLA 226 kuopos mi
tinge. O, kokis buvo dzidelis 
mitingas! Ciek daug žmonių 
buvo, kap bažnyčion.

Draugas: Taip. Tačiau turė
jo būti daug didesnis susirinki
mas, nes jis buvo svarbus tuo- 
mi, kad jame buvo renkama 
ateinantiems metams valdyba 
ir kiti svarbus dalykai aptaria
mi. Na, o kaip gi tau patiko 
tas susirinkimas?

Dzūkas: Man labai viskas 
ciko, cik vienas dalykas 
man nepaciko.

Draugas: Na, kas gi tau
nepatiko? Juk viskas ėjo labai 
tvarkingai?

Dzūkas: Nugi- man nepaciko, 
kap visas mitingas atsistojo pa
gerbei numirusį tos kuopos na
rį-

Draugas: Tai kame gi tu čia 
matai blogo?

Dzūkas: Nugi reikėjo aci- 
klaupci ir sukalbėti poterius už 
jo dūšią.

Draugas: Klausyk, drauge, 
ką aš tau pasakysiu. Pagerbi
mas mirusio nario yra tas pats, 
ar mes klaupsimos ar atsistosi
me. Tačiau klauptis ir melstis 
atatinka geriau bažnyčioj, ne
gu viešam draugijos susirinki
me svetainėje. O atsistojimas 
su nulenkta galva žemyn vie
nai minutei viešame susirinki-

MADOS

me yra priimta visose kulturi? 
nėse draugijose. Tačiau ką tu 
čia prisiminei yra religiškas da
lykas ir apie jį mes čia nekal
bėsime, tik apie patį susirinki
mą.

Dzūkas: Taigi gerai, kad tu 
man išklumočinai, ba kap pre
zidentas paprašė mus acistoci 
pagerbimui numirusio nario, 
tai aš nežinojau ar man stocis, 
ar klauptis. Bet aš visciek ati
stojau.

Draugas: Labai gerai pada
rei. Na, o kas tau daugiau pa
tiko arba nepatiko tame 
rinkime?

Dzūkas: Nugi, kap tu 
dar viską išklumočinai, tai
viskas ir paciko. Ba aš nuėjau 
tame susirinkime su suprosy- 
tom kelnėm, tai jeigu aš bu
tai! aciklaupęs, tai butau supur
vinęs kelius. Bet tai ciek to. Aš 
dar noriu, kad tu man atkar
totum' los valdzybos narių var
dus, ku buvo išrinkti kitiems 
metams, ba aš pamiršau.

Draugas: Labai gerai, nes 
kiekvienas narys turėtų žinoti 
savo organizacijos valdybos 
vardus ir prisiėjus reikalui ži
notų prie ko' kreiptis. Taigi se
kamiems melams likosi išrinkti 
valdybon šie draugai:

K. čepukas, pirm.,
B. Aluzas, vice-pirm.,
K. čepulevičius, fin. sekr.
J. Naujalis, užrašų sekr.
J. Grigaitis, iždin.,
K. Kairis ir
K. Černiauskas, iždo glob., 
Dr. A. Montvidas, d-ras-kvot. 
X. Saikus, maršalka.
O kuopos organizatorium li

ko vėl išrinktas draugas K. če- 
pulevičius, kuris jau per ilgus

Justin Mackiewich, President
šeštadienį, gruodžio 10, 1938, įspūdingą formalį atidarymą^ 

buvo istorinė diena Chicagos bet pasidėjo taupymui pinigų, 
lietuvių istorijoj. Tą dieną įvy
ko formalis atidarymas Stan
dard FederaI Savings and Loan 
Association vof Chicago, 
Archer Avenuę.

Tokio skaitlingo ir tokio iš
kilmingo formalio atidarymo 
žymiausios ir didžiausios lietu
vių finansinės įstaigos dar iki 
šiol nebuvo buvę.

Septyni tūkstančiai asmenų

4192

ti nauju ir' puikiu namu ir pa
sveikinti vedėjus ir direktorius, 
kad taip sėkmingai išaugino 
savo įstaigą ir įsigijo tokius 
šaunius ramus.

Beveik visi Chicagos bankai 
atsiuntė savo atstovus 
kino Standard FederaI 
and Loan Association 
cago biznio vedėjus už 
gą biznio vedimą.

Gauta šimtai telegramų iš 
Washinglono ir kitų miestų su 
maloniais linkėjimais ir sveiki
nimais.

Vietos biznieriai, profesiona- 
pavieniai asmenys pri-

ir svei- 
Savings 
of Chi- 
sėkmin-

Viso tą dieną pasidėjo taupy
mui $18,300.00.

Matote iš' šių kelių skaitlinių, 
kad šis formalis atidarymas 
buvo Įspūdingiausias ir di
džiausias ne tik Chicagoj, bet 
ir kitose lietuvių kolonijose

Kiekvienas atsilankęs džiau
gėsi ir gėrėjosi, kad lietuviams 
pavyko išauginti tokią sekmin-

ffKMKlCTtĮJBHBliiP&MLJŽMagyUįMtMTtPtfgJtLim ■<

Pažangos Vajaus organizato
riais lai pasiliko tie patys, ku
rie buvo išrinkti pirmiau, bū
tent: draugai J. Kaulinas, buvo 
šios kuopos pirmininku per 
keturis melus, K. čepulevičius 
ir J. Grigaitis. Jie visi yra

No. 4920—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, ir 50 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

STANISLOVAS GIEDRA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 12 d-, 1938 m., su
laukęs pusės amž-, gimęs Tel
šių apskr., Triškių parap., Ne- 
builių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais- Gaba- 
laitę, 4 dukteris: Bernice, Flo- 
rence, Genevieve ir Helen; 2 
seseris: Elzbietą Žukauskas, 
švogerį Juozapą, Domicėlę 
Petrulevičienę, švogerį Joną, 
brolį ir brolienę Joną ir Kat- 
riną Giedrus ir jų šeimynas 
ir kitas gimines, o Lietuvoj 
—brolį, seserį ir gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Illinois Pašalpos Kl. 
ir Teisybės Mylėtojų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 3328 So. 
Morgan St. Laidotuvės įvyks 

, Ketverge, Gruodžio 15 d., 8 
vai. ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv- Kazimiero kapi
nes-

Visi a. a. Stanislovo Gied
ros giminės, draugai ir pažįs
tami >esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Seserys ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 

YARDS 1138.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
ketams, La 1 d o- 
tavėms, Papuoši-

J.

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

80 Archer Avenue

atsiųsti man pavyzd} No .

Mieros  per krvt

(Vardai ir pavardė)

(Adresas) V . J
Street I

lai ir
siuntė 38 puikiausius gėlių bu
kietus. Sprendžiant pagal gra
žumą tų bukietų, jie kainavo 
gal apie $1000.00.

73 asmenys ne lik atlankė šį

tokius puikius runius.
Kuomet atsilankė “Naujie

nų” atstovai: Dr. P. Grigaitis, 
M. Jurgelioniene ir A. Žymoii- 
tas, tai prezidentas Justinas 
Mackiewicli, tarp kitko paste
bėjo:

“Aš norėčiau matyti, kad ir 
‘Naujienos* įsigytų didesnį ir 
gražesnį namą.’’

Prezidentas-Justinas Mackic- 
wich yra labai dėkingas vi
siems, kurie tik atsilankė į šį 
formalį atidalymą. Dėkoja už 
gėles, telegramas, sveikinimus 
ir darymą biznio su Standard 
FederaI Savings and Loan As- 
sociation of Chicago.

Linkėtina šiai lietuvių finan
sinei įstaigai- dar didesnio 
dar sekmingesnio gyveninio.

Biznio žvalgas.

Brolių Motuzų 
Filmos Chicagoj:

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

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

(Skelb.)

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendal—Bendrai

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

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

3554 So. Emerald Avė.

RENDAI 4 KAMBARIAI mažai 
šeimynai; naujas namas, graži vie
ta. Tyras oras prie 7102 Archer 
Avė. Tel. Portsmouth 9402.

CLOTHES AND FURS 
DrabužiaiirKailiniai

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.

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

va-

ir

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

darbštus organizatoriai ir jau 
prirašė 12 naujų narių nuo va
jaus pradžios.

Dzūkas: Tai dzūkui labai 
gražiai. Dar aš mėginsiu aci- 
minci juos visus. Bet dar aš 
noriu žinoci, kuo cic draugai 
acižymėjo, kad jie paliko iš- 
rinkci valdzibon.

Draugas: Gerai. Draugas če
pukas yra. daug pasidarbavęs 
šios kuopos labui ir jis jau se
niau buvo pirmininku, todėl 
jis yra pilnai kvalifikuotu pir
mininkauti; Vice-pirm. B. Alų- 
zas yra darbštus šios kuopos 
narys ir jis ilgus metus buvo 
užrašų sekretorium. Na, o 
draugas čepulevičius jau seniai 
yra šios kuopos finansų sekre
torium ir labai sąžiningai at
lieka savo pareigas, kad per tą 
visą laiką jis nepadarė nei jo
kių keblumų nei kuopai, nei 
Centrui. Na, o Naujalis, well, 
aš apie jį nieko gero nežinau. 
Jis tur būt likosi išrinktas už
rašų sekretorium per klaidą! 
Draugas Grigaitis yra biznie
rius ir senas Northsidės veikė
jas ir pilnai tinkantis būti šios 
kuopos kasierium. Draugas 
Kairis yra vienas šios kuopos 
tvėrėjų. Taip pat jis irgi buvo 
pirmininku. Jis per ilgą laiką 
eina pareigas lietuvių kriaučių 
lokalo unijos agento. Draugas 
Černiauskas labai atatinka iždo 
globėjo urėdui, nes jis niekuo
met nepadarė klaidos išduoda
mas “čenčių”. Jis dar niekuo
met nepadarė “short change” 
nei kuopai, nei nariui. Na, o 
daktaro Montvido sąžiningas 
darbštumas yra žinomas ne

tik Northsidėj ir Chicagoj, bet 
visoj Amerikoj. Aš manau, kad 
nesuklysiu pasakydamas, kad 
Dr. Montvidas yra daug dau
giau pasidarbavęs ' dėlei lietu
vių labo, dėlei lietuviškų orga
nizacijų labo, dėlei kultūros la
bo, — negu kitas Chicagos lie
tuvis profcsijonalas. Draugas 
š. Saikus daug darbuojasi lie
tuvių draugijose, kaip ir cho
ruose. Tai tiek ką aš turiu 
trumpai pasakyti apie šios kuo
pos valdybą. Na, o kaip tau pa
tiko kiti nutarimai?

Dzūkas: žinai, man,

Gražių Dainų Ir 
Linksmybių 
Valanda

šiandie, antradienį, 7tą
landą vakare ir vėl “Peoples” 
radio programų klausytojai tu
rės progos praleisti smagią ir 
įdomią valandėlę, sėdėdami sa
vo namuose ir beklausydami 
gražių ir žavėjančių dainelių, 
smagios muzikos ir visokių nau
dingų patarimų bei pranešimų. 
Dainų dalį išpildys visų mėgia
mas radio Grenadierių trio, ku
ris yra pasirinkęs daug gra
žių ir meliodiškų dainelių. Gros 
šauni orkestros muzika ir bus 
papasakota daug gerų žinių ir 
įdomių pranešimų, ypatingai 
apie Kalėdinius dalykus. Pir
kėjai galės pasinaudoti gerom 
žiniom kaip ir kur susipirkti 
geriausias Kalėdinias pirkinius, 
šio programo reikia visiems 
pasiklausyti.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė, lotas 50 pėdų—labai 
prieinamai. Agentai nesikreipkite.

4633 So. Rockvvell St.

REAL ESTATE FOHf SALE 
Namai-že^

TIKTAI $400 įmokėjus pirksi 
moderną 2-flatį plytinį. Garo šilu
ma, pilna kaina $4000.
LOUIS MORRIS & COMPANY 

4006 Division Spaulding 7410

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

. PARSIDUODA BRIGHTON 
PARKE mūrinis namas 2-flatis po 
5 kambarius, su beismantu, $4500 
—$1000 įmokėti, kitus rendos iš
mokės- Ieškantis pirkti arba turin
tis ką parduoti arba mainyti, pra
šome kreiptis pas mane, tikrinu tei
singą patarnavimą- CHAS URNICH 
(Urnik), 56 W. Washington St., 
Room 514.

M

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

f<£l<

Rep. xxx FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphoncs ....... $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 Maxwcll St.

iki 
iki

$65.00
$35.00

$65.00i iki 
imsime į 

perdedame

STORE 
Canal 6114

WATCHMAKER^-JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalių

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

C O AL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

bracia, 
k u rei-

Apiplėšė Bažnyčią 
Ir Mokyklą

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

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

bandzitų iškolekcuoti tuos pi
nigus, k u Susivienijimas paži- 
čijo ciems moksleiviams, ku 
buvo biedni pabaigei savo pro
fesijas. Kap vienas draugas 
šnekėjo, kad daug tų profesi- 
jonalų dar yra bagoci ir auto
mobiliais važinėja?!, o tų pa- 
žyckų Susivienijimui nenori su
grąžyti. Tai yra netik sarma
ta, bet ir griekas. Aš už tai ir 
balsavau. z

Draugas: Iš tikrųjų yra ge
da tiems profesijonalams, kad 
jie “pamiršo” Susivienijimui 
priklausančią skolą atmokėti. 
Jeigu sumokėtų tą skolą, tai 
pasidarytų graži suma ir ki
tiems neturtingiems ihokslei- 
viams, kurie pasižymi gabu
mais ir kurie dalyvauja lietu
vių kultūrinėj veikloj, paskoly- 
ti.

Na, o ką manai apie šios 
kuopos nutarimą dalyvauti 
“Naujienų” 25 metų jubiliejuj?

Dzūkas: Tas man ir paciko, 
ba Aš čitoju gažiėtą “Naujie
nas” ir jos man geriau patinka 
už kitas gazietas. Taigi tokią 
gazietą ir paremti reikia.

J. Naujalis.

suėmėElmhursto policija
Walter Sando, 135 East Nortli 
avenue, to priemiesčio gyven
toją, ir išgavo iš jo prisipaži
nimą, kad jis papildė kelioli-

PAGERINTAS mažas ūkis, PA 
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.

rias apiplėšė) suimtasis sumi
nėjo Nekalto Prasidėjimo baž
nyčią, Elmhurste, ir Eugene 
Field mokyklą. Iš mokyklos 
pavogė $26 dolerius Raudonį 
Kryžiaus pinigų, o iš bažny
čios—aukas varguoliams.

V/?. aukšto ūkio katedž su sodnu 
—ūkis randasi į vakarus tuoj už 
Mayvvood. Turtinga žemė. Elektri
ką, parankumas mokykloms. Kaina 
$1450.00—$225 pinigais, 18 mėnesių 
išmokėjimui, Savininkas. Box M-2, 
1739 So. Halsted St-

... $6.00

... $6.00

.... $6 00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

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

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Trys Jaunučiai
“Blindos”

Norėjo Svietą Sulyginti.

Miesto berniukų teisinas lai
ko nelaisvėj po $40,000 kauci
ja tris jaunučius /‘Blindas”, 
kurie sumanė svietą sulyginti.

Kelių mėnesių bėgyje South- 
sidėj jie papildė apie šimtą 
apiplėšimų ir vagysčių. Suimti 
jaunuoliai yra, Donald Smili), 
20 metų amžiaus, nuo 6148 
University avenue; Leo Smitb, 
18 m., nuo 7609 Drexel avė., 
ir Harry Riehle, 20, nuo 6340 
Biackslone avėnue.

•»

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

PAGERINTAS ŪKIS— bloko il
gumo labai maža katedž- Žemė 
prie 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.

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.

ELMHURST — 60x300—Butter- 
field priešais Elmhurst—Grįstas ke
lias, elektriką, nėra asesmentų. 
$675.00—J35 pinigais. Rašytu
Box F-23, 1739 So. Halsted St

aieifei

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m a s 
duodame gerą nuolaidą.
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Valdžia Atsisako 
Nusileisti Pieno 
Bendrovėms

Kard. Mundelein 
Kratosi Kun. 
Coughlino

Civi- “Jis neatstovauja Katalikų 
Bažnyčios”

Pereito sekmadienio vakare 
Chicagos kardinolas Mundelein 
padarė pareiškimą per National 
Broadcasting Company stočių 
tinklą apie kunigą Coughlinų, 
kuris kas sekmadienį per radio 
sako fašistuojančias kalbas iš 
Detroito, ir nuolat koneveikia 
žydus.

Kard. Mundelein pareiškė:
“Kaipo Amerikos pilietis,

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
DEFIANCE, O. — Traukinys, kuris nušoko nuo bėgių. Liko lengvai sužeis

ti trys pasažieriai.

Atsišaukimas
Reikalauja kriminalės ne 

lės Bylos ir Kalėjimo 
Bausmių

Federalės valdžios prokura
tūra vakar Chicagos federaliam 
teisme pareikė, kad jokiu budu 
nepriims monopolio apkaltintų 
pieno ir “ice cream” bendrovių 
pasiūlymų taikiai likviduoti 
ginčą. Leo Tierney, prokuratū
ros atstovas pareiškė, kad val
džia nori bylą už pieno mono
polį svarstyti kriminaliam, o ne
civiliam teisme, ir pasiūlymų kun. Coughlin turi teisę pareik- 
taikytis ar “pasigailėti” nepri- šti savo nuomonę apie bėgan- 
ims. Jis taipgi reikalauja apkal- čius klausimus, 
tintiems kalėjimo bausmių.

Vakar prieš teisėją Sullivan 
prasidėjo svarstymas antrosios 
dalies pieno monopolio bylos, 
kuri liečia “ice-cream” bendro
ves Pirmoji dalis, liečianti pie
no bendroves ir asmenis,, yra 
svarstoma prieš federalį teisė
ją Woodward. Dabar abi pusės 
ir vienoj ir kitoj byloj pristati
nėja teismui įvairius dokumen
tus, o pats svarstymas neprasi
dės turbūt prieš sausio 16.

Federalė valdžia apkaltino vi- ________
są eilę pieno korporacijų, “icė-1 Kartais Bereikalingai Sukelia 
cream” bendrovių ir pavienių 
žmonių, varžymu prekybos ir 
nustatinėjimu pieno ir “ice- 
cream” kainų.

bet jis neturi 
teisės kalbėti katalikų bažny
čios vardu, ir jisai neatstovauja 
nei katalikų bažnyčios nusista
tymo, nei principų.”

Tas pareiškimas buvo pada
rytas tuojau po kun. Coughlino 
sekmadienio kalbos, kurioj jis 
vėl labai nepalankiai atsiliepė

Nemalonus Įvykis 
Gatvekaryj

BIRUTE VĖL PASEKMINGAI PASTATE 
OPERETĘ “PERIK0U”

Veikalas pasižymėjo gera Vaidyba 
ir dainavimu

$31,000 Atlyginimo 
Už Traukinio 
Nelaimę

Ukrainiečiai 
Reikalauja 
Autonomijos

ParkSekmadienį Wickcr 
salėj 2,000 Chicagos ukrainie
čių priėmė rezoliuciją reika
laudami autonomijos 8 milio- 
nams ukrainiečių, kurie gyve
na Lenkijoj.

Dr. Luke Myshuha, Ukrai
niečių Sąjungos Amerikoj vir
šininkas iš Newark, aiškino, 
kad netolimoj ateityje 45,000,- 
(M)0 ukrainiečių, kurie dabar 
gyvena Rusijoj, Rumunijoj ir 
Lenkijoj, “atgaus nepriklauso
mybę.”

Apskričio administracijos vir
šininkai kreipėsi į valstijos 
samdos komisiją, kurią sudaro 
trys Circuit teisėjai, prašyda
mi teisės pasamdyti dar 103 
valdininkus. Departamentų vir
šininkai skundžiasi, kad neturi 
užtektinai darbininkų ir nega
li apsidirbti.

Neapykantą.
Važiuojant Roosevelt road 

gatvekariu, šeštadienį, apie 5 
vai. vakare, teko matyti štai 
koks įvykis.

Prie Kedzie avenue įlipo dvi 
senyvos moterys ir kadangi 
gatvekario visos sėdynes buvo 
užimtos, ir gatvekaris buvo 
pilnas žmonių, gal būt, va
žinėj ančių iš miesto su viso
kiom Kalėdų dovanom, tai ir 
toms ponioms prisėjo stovėti.

Prie Crawford avenue viena 
moteris, eidama iš gatvekario, 
užleido savo sėdynę jaunai 
mergaitei, tad viena senųjų 
moterų labai įsikarščiavo, ko
dėl jinai nedavė vietos vienai 
iš jų. Sako, ar tamsta nema
tai, kad jinai yra jau 75 metų 
amžiaus. Toji juokaudama at
sakė, kaip aš matysiu, kad ant 
nugaros nėra parašyta metai. 
Senelė išeinančią moterėlę iš
vadino ateive (green horn) ir, 
priedui ridikiuliu smogė į vei
dą. Visi gatvekariu važiavę 
žmonės tai matydami pasipik
tino. Vėliau abi gavę 
netoli musų, pradėjo

kryžke-

ir link- 
Amexi~ 

sostinės

yeikalą sustiprina.
Bet pereito sekmadienio “Pe

rikola” pasižymėjo ne vien mar
gais kostiumais ir gražiomis 
dekoracijomis. Veikalas buvo 
rūpestingai priruoštas ir gerai 
suvaidintas. Ieva širvaitė, jau
niausia Birutės Choro “žvaigž
dė” ir tik antrą kartą scenoj, 
labai gerai pasižymėjo. Many
tum, kad Perikolos rolė jai “ant 
užsakymo” buvo padaryta. Ji 
vaidino ir dainavo atsidėjusi ir 
taip nuoširdžiai, jog nebuvo 
žmogaus salėj, kuriam ji ne
patiko. Neatsiliko nei jos nu
mylėtinis Pikillo-Antanas Ka
minskas, kuris ne'vien, kaip pa
prastai, gražiai dainavo, bet ir 
savo vaidyba kuogeriausiai už
sirekomendavo. (( .Persiskyrimo 
su Perikola scenoj jis susilau
kė ovacijų.

Kiti

Spalio 15, 1937 metais, Grand 
Trunk linijos traukinys prie 
Battle Creek, Mich., užmušė 
chicagietį Bart A. Stephenson 
ir jo sūnų. Mrs. Stephenson, 
užmuštųjų našlė ir motina, už
vedė bylą prieš gelžkelį ir va
kar laimėjo nuo gelžkelio $31,- 
000 atlyginimo.

“Sugriovė” Alinę
Negavęs Gerti

23 metų jaunuolis John Con- 
lon, 5712 South Aberdeen st;, 
atėjo į alinę ties 5709 South 
Halsted st., ir paprašė gerti. 
Bet bartenderis Patrick Moran, 
pamanęs, kad jaunuolis nepil
nametis, atsisakė.

Jaunuolis užpyko ir, išėjęs 
laukan, pradėjo alinėn svaidy
ti plytgalius ir sudaužė beveik 
visus įrengimus, išėmus 
Conlon buvo areštuotas.

barą.

sėdynes 
šnekėti

abi yraPasirodė, kad jos 
žydų kilmės ateivės ir pava
žiavę 4 blokus apleido gatve- 
<arį.

Be reikalo sukėlė tokį triuk
šmą gatvekaryje ir įžeidė ne
kaltą moterį. Tai yra labai 
teiktinas tų senų moterų pasi
elgimas. Tokie neapgalvoti įsi
šokimai kartais kaip tik ir su
gelia neapykantą prieš žydus.

Lietuviškos

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

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

100 ” .................  $3.00
Prisiųskit money orderį arba 
čekį kartu su užsakymu.

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Naudokitės 
“Naujieną” 
Patarnavimu

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Skaitytojo patarimas 
skaitytojams

Dar visai neseniai dalykai 
taip susidėjo, kad greitu laiku 
ir stambią sumą pinigų turėjau 
siųsti Lietuvon. Kadangi reika
las skubus, tai kreipiausi į ke* 
lėtą pinigų persiuntimo įstaigų.

Negavęs patenkinančio atsa
kymo, kreipiaus į “Naujienas”, 
kurių patarimą-nurodymus pri
ėmiau ir jų teisingu ir greitu 
patarnavimu pasinaudojau.

Žaibo greitumu pinigai buvo 
pasiųsti Lietuvon. Todėl kam 
kokis reikalas yra, ypatingai 
siuntime pinigų, patariu kreip
tis į “Naujienas”. Už teisingą 
ir greitų patarnavimų tariu vie
šų širdingų ačiū “Naujienoms” 
ir p. M. Jurgelionienei.

Su pagarba '
K. Matuliauskas, 

Baltimore, Md.

Birutės Choras pereitą sek
madienį suteikė chicagiečiams 
antrą progą susipažinti su gra
žia, linksma ir apsukria gat
vės dainininke Perikola, kuri 
dainuodama, “Kokie jie kvai
li”, apsuko galvas keliems vy
rams ir įvėlė net gubernato
rių į visokias nemalonias kom 
plikacijas.

Bet kaip beveik kiekvienoj 
operetėj, taip ir “Perikoloj” vis
kas pasibaibia laimingai. Peri
kola atsiranda glėbyj savo my
limojo, kurį vos neprarado, gu
bernatorius juos palaimina, ir 
jie laimingai gyvena, žinodami, 
kad visuomet turės “piastrų” 
ir nereikės ubagauti centų, dai
nuojant žiopso tojams 
lėse.

“Perikola” yra graži 
sma operetė apie pietų 
kos valstybės Peru
Lima gyvenimą, ir jos akcija 
sukasi apie du gaįjyęs daininin
kus, Perikolą ir jos mylimąjį 
Pikillo. Tai yra garsaus fran- 
euzų kompozitoriaus Offen- 
bach’o kūrinys. Operetė pasižy
mi meliodinga ir patrauklia 
muzika, kurią niūniuoji per 
kelias dienas po parengimo, ir 
gyva ir įdomia akcija. Kas dar 
svarbu, tai tas, kad operetė su 
teikia gyvai vaizduotei įvairiau
sių progų su dekoracijomis ir 
kostiumais veikalą papuošti. 
Mat, akcija vyksta Pietų Ame
rikoj, kur gyvuoja gyva, ro
mantiška ir berupestinga ispa
nų dvasia.

Pakartodami “Perikola” pe
reitą sekmadienį, “Birutės” ve
dėjai nepraleido tų gausių pro 
gų veikalą papuošti ir paįvai
rinti. Kostiumų margumas nuo- 
at traukė akį, dekoracijos vaiz
davo Limą taip, rodos, kaip ją 
matai spalvuotose filmų kroni- 
kuose. Net ir smulkmenos, ku
rios visuomet daug priduoda 
scenos veikalui, ir tos nebuvo 
užmirštos. Pavyzdžiui, pamatęs 
scenoj riestainių pardavėją su 
krepšiu rankose, žinojai, kad 
jis tikrai “pardavinėja” riestai
nius, o ne su tuščiu krepšiu 
po scena švaistosi. Krepšis bu
vo viliojančiai apkabinėtas ries
tainiais. Publika savo akimis 
tuos riestainius matė, nereikė
jo jų kurti vaizuotėj. Tokie 
“touches”, kaip sakoma profe
sionalėj anglų scenoj, visuomet

12 Dienų
Iki Kalėdų...

Tik 12 dienų beliko iki Kalė
dų

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

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

Dairiininkai
!.Uį P

Puošę veikalą ir visas kitas 
sąstatas dainininkų — Kazys 
Pažarskis, (Gubernatorius), Vy
tautas Tarutis (Gubernatoriaus 
sekretorius), J. H Balanda (Po
licijos vadas) ir mažesnių ro
lių dalyviai. Ypatingo dėmesio 
iš “mažesniųjų”, vaidilų užsi
pelno Bruno Bruknis, kuris ge
rokai prijuokino publiką nota
ro rolėj, o paskui vos “nepa
vogė” paskutiųio akto dvi sce
nas rolėj Seno Kalinio, kuris 
jau per 12’ metų kasęs urvą po 
kalėjimo siena, džiaugiasi, kad 
gal už kitų 12 metų jam pasi
seks pabėgti.

Bendrai, “Perikola” 'vaidilos 
taip gerai vaidino ir kooperavo 
su vienas kitu scenoj, kad var
gu ką galima primesti. Vaidi
no gyvai ir choras, ypatingai 
pirmoj dalyj pirmo akto, kur 
vyksta gana ilgas, veikalo tu
riniui bereikalingai ilgas ir 
nuobodus, pasikalbėjimas tarp 
policijos vado ir gub. sekreto
riaus. Tokiose scenose yra pa
vojus chorams pradėti žiopso
ti, bet šitam atvėjyj to nebu
vo. Choras buvo gyva ir judri 
linksmų žmonių minia. Choras, 
reikia pridurti, gerai dainavo.

E. širvaitė, vakaro “žvaigž
dė” buvo apdovanota dviem 
bukietais gėlių. Puikių krysan- 
temų pluoštą gavo ir veikalo 
režisorė p. G. Giedraitis. Ji rū
pinosi vien vaidyba. Muzikaliu 
direktorium ir orkestro vedė
ju buvo Jonas Byanskas. Rei
kia pripažinti, kad jo ir p. Gied
raitis pastangos davė labai gra
žius rezultatus.

Publikos buvo apie 700.

“Šaudančios 
žvaigždės”

vaka- 
šiaur-re mėnulis nešvies, tai 

ryčių padangėj bus galima 
matyti “šaudančias žvaigždes” 
—Gemenido meteorus, šaudy
dami po padangę tie meteorai 
palieka ilgas spindinčias uode
gas, sudarydami įspūdingą 
vaizdą. Daugiausiai meteorų 
galima pamatyti apie vidur
naktį—jeigu mėnulis nešvies.

Homer Martin 
Chicagoj

Chicagoj dabar yra Homer 
Martin, United Automobile 
Workers unijos viršininkas. 
Vakar vakare jisai debatavo 
Sinai Temple salėj, 4600 So. 
Parkvvay, su žinomu atžaga
reiviu ir finansierium Charles 
S. Batchelder darbininkų sam
dymo ir atleidinėjimo klausi
mu.

J. BALANDA
Panatello, gubernatoriaus 

sekretorius
Pirma

V. TARUTIS

Antra

Trečia

SųSUO

Sesuo

Sesuo

RUTKAUSKAITĖ

K. TERMINAITĖ

A. GULBINIUTĖ
Jų tarnaitė .............................

PETRONĖLĖ MILLER 
Pirma ponia .... V. ZABELLA 
Antra ponia .... M. PAŽARSKIS 

Terapoto podukra ......................
B. RUTKAUSKAITĖ 
Terapotas, markizas ................

R. MATHEWS 
Notaras pirmas ........................

Notaras antras

1-as iš minios
2 as iš minios

B. BRUKNIS

PETRAUSKAS 
...... E. BLOŽIS 
....  J. TAMAS

PERIKOLOS SĄSTATAS
Štai pilnas “Perikolos” sąsta

to sąrašas:
Perikola, gatvės dainininkė ....

E. ŠIRVAITĖ Kalėjimo sargas
Pikillo, gatvės dainininkas

A. KAMINSKAS Senas kalinys .... B. BRUKNIS
Don Andre, gubernatorius ...JAkrobatiška šokėja ..................

K. PAŽARSKIS i
Don Fedro, policijos vadas ....

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 apšvietę, padėdamos visuo
menės darbuotojams vesti kovą prieš visokius atžagarei
vius, tai manome, kad kiekvieno apsišvietųsio lietuvio pa
reiga yra kuo galima prisidėti prie jų dar didesnio išpla
tinimo, kad ateityje ta kova butų lengvesnė!

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

Kontestantams už sugaištų laikę bus atlyginta, pa
gal jų pasidarbavimų, o skaitytojams kontestui pasibai
gus bus duotos gausios dovanos.

Jeigu kurie nebūtumėte gavę specialių pakvietimų 
stoti į kontestantų eiles, prašomi atsiliepti, pris'ųsdami 
savo paveikslų, kurį laiks nuo laiko talpinsime NAUJIE
NOSE, kad Tamstų geriau supažindinti su jūsų apielin- 
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 vienų darbštų vyrų ar moteri, kurie nepa
tingėtų pasidarbuoti šiame Naujienų Jubiliejiniame Kon- 
teste.

Kaipo kontesto vedėjas, suteiksiu visokių pagalbų, 
kad jūsų darbas butų kuopasekmingiausias.

Su pagarba,
T. RYPKEVIČIUS,

Naujienų Jub’liejinio Kontesto Vedėjas

Nubaudė Penkis
Už Balsų
Klastavimą

Gavo 1—5 Metus Kalėjimo
Kriminalis teisėjas Micbael 

L. McKinley vakar nuteisė pen-|

Sveikinimai
Lietuvon
Telegramomis

Per
- siųsti 

i Naujų
-1 gramomis.

5 metu kalėjime už klastavimą! I micsti> Pasi’Jstas sveikini- 
balsų 1936 metų balandžio mė-'mas Anuoja $1.10, o siunčiant 

! telegramą kaiman, reikia pn- nesio nominacijose. Nuteistieji. , * t. ,v,. j mokėti po 50 lietuviškų centų
Dorothy Berger, 39; John Zit- Į

tello, 27, Barney Siegcl, 37,
Sanders Caravello, 29, ir Cle-
nient Amore, 34.

Pinigines pabaudas, po $200 
turėjo užsimokėti keturi kiti 
rinkimu valdininkai.

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

! metrą pristatymui. Miestuose ir 
’ miesteliuose pristatymas veltui.

Šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimą teks
tus galima gauti “Naujienose”.

A DM.

tiesApartmentiniam name
3822 Ellis avenue, kilo gaisras. 
Liepsnos apėmė namo laipins, 
bet ugniagesiams pasisekė vi-

sus žmones namo viduj išgelbė
ti. Ilšncšė per namo langus. Jų 
buvo penki.

NAUJIENOJ
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

cĮovana jie džiaugsis ne vienų 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

$8.00
$500

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN,

J. PUTRIMAS VARDAS

ADRESAS

ANDRĖJfiVO Mokyklosj

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




