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100 Studentų Areštuota Kaune
RUOŠIAMOS DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 

VYRIAUSYBĘ
Kauno universitetas uždarytas. Vokietija 

reikalauja įleisti Voldemarą į valdžią
KAUNAS, gr. 13. — Pirma- tams slaptai paramą teikia Vol-

dienį devyni asmenys areštuo
ti Kaune. Vyriausybė kaltina 
opozicijos elementus tuo, kad 
jie organizuoja suirutę. Oficia
lus pranešimas sako, kad pas 
suimtuosius užtiktos stambios 
pinigų sumos.

Anti-semitizmas irgi plečiasi 
Lietuvoje. Iš Klaipėdos jis per
simeta į Didžiąją Lietuvą.

Kauno universitetas tapo už
darytas pirmadienį. Uždarytas 
jis dėl streikų, ryšium su ku
riais daugiau nei 100 studen
tų buvo areštuota. Neturėdami 
progos rinktis universiteto pa
talpose, studentai išlieja savo 
aistras Šukiais prieš žydus ir 
prieš vyriausybę.

Nuožiūra yra, kad studen-

idemaro šalininkai, buvę praei
ty Geležinio Vilko nariai ir rė
mėjai.

Tačiau voldemarininkų vei
kla plečiasi už studentų rate- 

ilių ribų. Klaipėdoj susirinkime, 
(kuriame dalyvavo 2,500 asme- 
'nų, priimta stipri rezoliucija. 
Ji reikalauja Lietuvai naujos 
koalicinės vyriausybės, kurios 
priešaky stovėtų Augustinas 

i Voldemaras. Slaptoji policija 
j Klaipėdoje konfiskavo palan
kaus Voldemarui laikraščio lai- 
'dą. Toje laidoje tilpo užgaunąs 
prez. Smetoną straipsnis. Gir
dai plinta, kad Vokietija da
lanti spaudimą į Lietuvos vy
riausybę. Ji reikalaujanti, kad 
į vyriausybę butų įleistas Vol
demaras. Acme-Naujienų Telephoto

Anthony Eden, buvęs Anglijos vidaus ministras, 
tuoj po atvykimo į New Yorką.

' Automobilių darbi- LIETUVOS KARIUOMENĖ NERIMAUJA 
ninkai laimėjo 32 va
landų darbo savaitę

SUERZINTA KLAIPĖDOS NACIŲ PROVOKATORIŠKŲ 
ELGESIU

KLAIPĖDA, gr. 13. — Pra
nešimai iš Klaipėdos sako, kad 
antagonizmas tarp Lietuvos ša-

FLINT, Mich., gr. 13. — 
Buick ir Chevrolet įmonių vir
šininkai antradienį paskelbė, 
kad jie sutiko 32 valandų dar | lininkų vienoj pusėje ir vokie- 

kurios reikalavo čių nacių šalininkų kitoje aš
trėja. Lietuvos garnizono Klai
pėdoje vadovybė jaučianti sun
kumo palaikyti discipliną ka
reivių tarpe. Kareiviai piktina-

bo savaitei, 
darbininkai.

Vokiečiams nepatiko
Chamberlaino kalba

si nacių celebracijomis ryšium 
su pereito sekmadienio seime
lio rinkimais.

Garnizono vadas, pulkinin
kas Andrašiunas, išleido pareiš
kimą, kad jis neatsakys už pa
sėkas, jeigu naciai ir toliau 
įžeidinės lietuvius.

LONDONAS, Anglija, gr. 13. 
— Britanijos premjeras Cham
berlain, kalbėdamas antradienio 
vakare bankiete, stipriai teisi
no savo politiką.

Jis kategoriškai paneigė kai -: 
tinimus, jogei jis palankus fa-1 
šistams. Išreiškė didelį pasi • j 
tenkinimą dėl Jungt. Valstijų- 
Bri tani jos prekybos sutarties. 
Pasakė, kad Britaniją ir Fran- 
CUziją riša ne tik formalus su
sitarimai, bet ir interesų ben
drumas.

Neduoda prižado 
parlamentui ko

lonijų reikalu

Pan-Amerikos kon
ferencijai įteiks 
svarbių rezoliucijų

Laukia Berlyno įsa
kymo dėl Klaipėdos

KLAIPĖDA, gr. 13. — Klai
pėdos seimelio rinkimų pasėko
je naciai jaučiasi sėdį balne. 
Klaipėdos likimas/ bendra nuo
mone, priklausąs nuo Hitlerio. 
Taip Klaipėdos nacių vadas, 
Dr. Neumann, taip Lietuvos 
prez. Smetonas laukia Hitlerio 
žodžio, koks jo noras yra: ar 
jis pasitenkins, kad Klaipėda 
butų sujungta su Vokietija 
praktikoj, tačiau oficialiai ir 
nesiskaitytų įėjusį Reicho, t.y. 
į Vokietijos ribas.

Kinai atsiėmė 3 
miestelius

SHANGHAI, Kinija, gr. 13. 
— Kinų vyriausybė antradienį 
pranešė, kad kinai atsiėmė 
praktiškai visą teritoriją Hu- 
nan provincijoje, kurią buvo 
praradę japonams nuo lapkri
čio 12 d. Paskutinėmis dieno
mis kinai atsiėmė dar tris kai
mus į rytus nuo Yochow.

Žydai moka pirmą 
bausmės dalį

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
13. — Ateinantį ketvirtadienį 
Vokietijos žydai turi sumokė
ti nacių vyriausybei $100,000,- 
000. Tai bus pirma dalis $400,- 
000,000 bausmės, uždėtos žy
dams dėl to, kad prieš tūlą 
laiką jaunas, 17 melų žydas 
Grynszpan Paryžiuje nušovė 
Vokietijos ambasados sekreto
rių von Rathą.

Jungt. Valstijos pro
testuoja sumušimą 

korespondento 
Klaipėdoje

KAUNAS, gr. 13. — Jungt. 
Valstijų pasiuntinys Owen No- 
rem antradienį įteikė protestą 
dėl sumušimo amerikiečio ko
respondento pereitą sekmadie
nį Klaipėdoje. Korespondentas, 
Robert Sellmer, neatidavė na-į 
ciams Hitlerio saliuto, todėl na
ciai jį skaudžiai sumušė.

Britanija ir Francu
zija pasitenkins vien 
protestu dėl Klai

pėdos
LONDONAS, Anglija, gr. 13. 

— Pirmadienį premjeras Cham
berlain painformavo atstovų 
butą, jogei Britanijos ir Fran- 
cuzijos atstovams Vokietijoje 
įsakyta pareikšti viltį Berlyno 
vyriausybei, kad ji neįkorpo- 
ruoš savo ribose Klaipėdos kra
što. Kitaip sakant, kad Vokie
tija nepasigrobs Klaipėdos.

Jeigu tačiau Vokietija nusi
tartų užgrobti Klaipėdą, tai 
nesitikima iš Britanijos ir 
Francuzijos nieko daugiau, 
kaip tik protesto dėl užgrobi
mo.

Naujos kliūtys žy
dams išvažiuoti iš 

Vokietijos

Iškels bylas ryšium 
su algų-valandų 

įstatymu .

Vokietijos ambasadorius 
ambasados štabas, kurie per
skaitė iš anksto Chamberlaino 
kalbos kopiją,\ atsisakė daly
vauti vakarienėje. Vokietijos 
diplomatai įsižeidė kai kuriais 
Chamberlaino pareiškimais.

LONDONAS, Anglija, gr. 13. 
— Duncan Sandys, konservą- 

į torius parlamento narys, parei
kalavo antradienį, kad premje
ras Chamberlain duotų priža
dą, jogei jis gaus atstovų rū
mų pritarimą, pirm negu pra
dės derybas su Vokietija kolo
nijų klausimu. Chamberlain at
sakė, kad jis tokio prižado duo
ti negali. Bet pareiškė, kad, pa- 

ir daręs susitarimą su Vokietija, 
duos parlamentui užgirti jį.

Čekams ruošiama 
. diktatūra

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

Debesuota; šalčiau popiet; 
vidutinio stiprumo pietų vaka
rų iki vakarų vėjai, pasikeičią 
į smarkesnius šiaurės vakarų 
iki šiaurės vėjus; saulė teka 
7:10 v. r., leidžiasi 4:19 v. v.

Unijos pešasi, St. 
Louis miestui gręsia 
vandens trukumas
ST. LOUIS, gr. 13. — Inter

national Union of Operating 
Engineers susivaidijo su Bro- 
therhood of Firemen and Oil- 
ers. Abi unijos priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai. Dėl 
vaidų sustabdytas darbas St. 
Louis didžiosiose stotyse, ku
rios pumpuoja vandenį mies
tui. Miesto valdininkams pavy
ko vandens pumpavimą atsteig- 
ti, tačiau normalus parupini- 
mas vandens dar neužtikrin
tas.

Vėlesnės ^žinios sako, kad 
streikas pasibaigė.

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
13. — Vokietijos ekonomijos 
ministerija antradienį išleido 
įsakymą, kurs draudžia žydams, 
apleidžiąn tiems Vokietiją, išsi
vežti bet kokį turtą. Pasiimti 
su savim žydams leidžiama tik 
paprasčiausi /asmeniški daiktai. 
Įsakymas įeiiia gafion nuo sau
sio 1 d. 1939 m. Įsakymas pa
matuojamas tuo, kad reikia ap 
saugoti Vokietiją nuo kapita
lo pabėgimo.

gr. 
ad- 
An-

WASHINGTON, D. C., 
13. — Algų-darbo valandų 
ministratorius, Elmer F. 
drews, antradienį painformavo
spaudą, kad neužilgo New Yor- 
ko ir South Carolina valstijo
se bus iškeltos bylos teismuo
se-asmenims ir kompanijoms 
kaltinamiems įstatymo laužimu. 
Bylos parodys, ar teismai pri
pažins algų-darbo valandų įsta-' 
tymą.

Sumažins mokesčius 
pervažai Suez kanalu

Japonijoj dedami 
didesni taksai

Argentiniečiai prita
ria Amerikos Sąjun

gos idėjai

13. — 
finan- 
antra-

BUENOS AIRES, Argentina, 
gr. 13. — Argentinos gyvento
jai, pritarią Pan-Amerikos kon
ferencijai laikomai Lima mie
ste, Peru respublikoje, pirma
dienio vakare laikė masinį su-

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
13. — Suez kanalo kompanija, 
kurią kontroliuoja Francuzija, 
paskelbė antradienį, kad ji su
mažins mokesčius, imamus iš 
prekių gabenamų Suez kanalu. 
Mokesčiai bus sumažinti ketu
ris su vir^Um nuošimčius. Pa
tvarkymas įeis galion gruodžio 
15 d.

Tarp Italijos vienoj pusėj ir 
Francuzijos su-Britanija kitoj 
pusėje mokesčių klausimus už 
gabenimą prekių Suez kanalu 
pasidarė ypatingai opus nuo to 
laiko, kai italai užkariavo Etio
piją. Francuzija ir Britanija 
pelnosi iš mokesčių.

PRAHA, čeko Slovakija, gr. 
13. — Čeko-Slovakijos premje
ras Rudolf Beran antradienį 
parlamente pareiškė, jogei res
publika palaikys draugingus 
santykius su Vokietija. Ateity 
Čeko-Slovakijos politikos kur
sas busiąs tautinis vietoj tarp
tautinio.

LIMA, Peru, gr. 13. — Pan- 
Amerikos konferencijai nutar
ta įteikti trys svarbios rezoliu
cijos. Kubos rezoliucija protes
tuoja rasinius arba tikybinius 
persekiojimus. Brazilijos rezo
liucija liečia mažumų veiklą 
Amerikos respublikose. Ura- 
gvajaus projektas taikomas 
svetimų šalių politinei veiklai 
vakarų pasauly suvaržyti. Es
mėje Urugvajaus projektas rei
kalauja, kad svetimos šalys ne
sikištų į kitų valstybių vidu
jinį gyvenimą.

Meksika paruošė rezoliuciją, 
kuri pareiškia norą, kad Ispa
nijos civilis karas pasibaigtų. 
Ryšium su šita rezoliucija Ar
gentinos delegatai davė supra
sti, kad jie skaito bergždžių 
darbu bet kokias Pan Ameri
kos pastangas tarpininkauti Is
panijos civilio karo likvidavi
mui.

TOKIO, Japonija, gr. 
Seihin Ikeda, Japonijos 
sų ministeris, paskelbė 
dienį, kad šalies taksai bus pa
didinti $200,000,000 jenų ($54,- 
000,000) suma, šitie taksai bus sirinkimą. Susirinkimas ragino 
imami iš perdidelių pelnų, o Pan-Amerikos 
taipgi iš kai kurių reikmenų dalyvius suorganizuoti patvarią 
pardavimo.

konferencijos

Amerikos respublikų sąjungą.

Kinai artinasi
Kantono

prie

Apie ką Tylomis Kai 
ba Visa Lietuva

Rytoj išspausdinsime labai {domų straipsnį 
antrašte “Apie ką tylomis kalba visa Lietuva”. 
Iš to straipsnio paaiškės, kodėl šiandien Lietuva 
atsidūrė tokioje keblioje padėtyje.

Įsikabinę į “tautos vado” skvernus visokie 
karjeristai tautininkai stengėsi užliuliuoti Lietu-'

CANTON, Kinija, gr. 13. — 
Kinų pranešimai sako, kad jie 
artinasi prie Kantono, pietų 
Kinijos sostinės, dideliu pusiau- 
račių. Japonų jėgos, kurios bu
vo užėmusios gan plačią teri
toriją pietų Kinijoj, traukiasi 
atgal į Kantoną.

Eden atlankė pre 
zidentą

WASHINGTON, D. C., gr.
13. — Antradienį prez. Roo-

vos žmones, kad “didvyrių žemėje” viskas yra'sevelt? albnks Anthony Eden, 
tvarkoje ir kad “vadas” nepadarys klaidos. i.bu1vęs Bri,amJ.oa

Tačiau gyvenimo tikrove pąrode kad tąsai k jig su prezidentu kai. 
"tautos vadas” yra pusėtinas lepše, kuris visis- bėjo Eden atsak6: «A§ bijau 
kai nemoka keblesniuose klausimuose orientuo-Į kad jums teks dėl to pakiau- 
tis. Iš dalies dėlei to vado nesumanumo Šiandien sti prezidento.”
Lietuva kaip ir prarado Klaipėdą. . Eaj Eden lanke valdžios pa-Lietuva kaip ir prarado Klaipėdą. . Rai Eden ianks valdžios pa-

Apie Klaipėdą ir kitus dalykus kaip tiki ir į status, tai pamatyti jį subėgo 
bus rašoma straipsnyje “Apie ką tylomis kalba kuone visos valdžios ištaigų 
visa Lietuva.” ! stenografės.

Valdžios rateliuose kalbama, 
kad yra ruošiamas bilius, kurs 
suteiks vyriausybei pusiau dik
tatorišką galią. Bilius numato 
leisti vyriausybei net šalies 
konstituciją pakeisti įsaky
mais, neatsiklausiant parlamen
to.

Reikalauja didesnės 
disciplinos Rusijoj

Nacių veikla Rumu 
nijoj sutrukdyta

ZURICH, Šveicarija, gr. 13. 
Vokietija stato naujus reikala
vimus dėl Klaipėdos. Ji varo 
propagandą Ukrainoj, keldama 
nepasitenkinimą. Rumunijoj ta
čiau atrodo, kad bent laikinai 
nacių veikla sutrukdyta. Ru
munijos vyriausybės šaltiniai 
skelbia, jogei nužudžius Gome
liu Codreanu ir kelioliką kitų 
Plieno Gvardijos narių, fašistų 
pučas, kurs taikėsi nuversti 
valdžią, buvo suardytas.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gr. 13. — Komunistų partijos 
dienraštis “Pravda” antradienį 
kaltina jaunuosius sovietų pra
monės viršininkus “nepaken
čiamu liberalizmu”. Esą, tie 
viršininkai nepakankamai ener
gingai kovoja prieš tinginius, 
nepastovius darbininkus; nepa
kankamai energingai kovoja 
prieš pramonės disorganizuoto- 
jus. “Pravda” reikalauja dides
nės disciplinos sovietų darbi
ninkams.

PASIŲSKIT 
GIMINĖMS

Gorman ištraukė 
400.000 narių 

iš CIO

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELI.

WASHINGTON, D. C., gr. 
13. — Francis J. Gorman, Uni
ted Textile Workers preziden 
tas, įspėjo 700 unijos lokalų, 
kad jie jau nebėra CIO arba 
Tekstilės Pramonei Organizuo
ti Komiteto nariai. Gorman sa
ko, kad jis dabar, pagal Rhodc 
Island teismo sprendimą, esąs 
Amerikos Darbo Federacijos 
narys. Ateity, kaip greitai bus 
galima, jis sušauks United Tex- 
tile VVorkers konvenciją unijos 
laikysenai nustatyti.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.

Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet
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Linkolno jaunystė gyvoje
scenoje

ADVOKATAI

gauna
labai

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tat krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Marųuette Medical 'Buildfng 
6155 So, Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin
PHYŠICIAN AND SURGĖON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

dą advokatūros mokytis.
Viskas, kas čia atpasakota,

ma. Ir iš tiesų, seniai beteko 
hiatyti tokį laisvą, paprastį, gy
venimišką ir nuoširdų vaidini- 
Iną. Čia techniškų vaidybos

— Bet ji pa
simirė, o jis, įkalbėtas advoka-

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAŠ-CHIRURGAS, X-RAV 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

Oftoo TeL Earda 6921

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Res. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVK
Valandos — 9—lt) A. M. 
Npdėlioj basršl kutnrtį.

Tiesą pasakius, šitoje dramo
je (Prologue to Glory) pavaiz
duojama tėra tik labai maža 
dalele Linkolno jaunystės, bet 
Užtai labai turtinga savo turi- 
ifiu, įdomi tų laikų aplinkybė
mis ir išorinėmis spalvomis.

Pirmoji scena prasideda Lin
kolno levo ūkyje. Bet ji nėra 
taip įdomi, kaip aiitroji, tai 
pradėsiu su antrąja.

Jaunasai Linkolnas 
dirbti už patarnautoją
mažo miestelio krautuvėje, ku
rioje parduodama, galinta sa
kyti, viskas: nuo svaro cukraus 
iki gorčihuš degtinės. Jis dar 
nū spėti nespėja čia atsikraus
tyti, kai jau vaikšto gandai, 
busią jis vyras esąs labai stip
rus, na, ir net daug didesnius 
už save lengvai slilamdąs. Tai
gi ir laukia visi šitos nepapras
tos muskulų bei kaulų garseny
bės. Bet kai jis ateina su krep
šiu rankoje, iš tikrųjų, atrodo 
ne koks drutUolis ir akiplėša, o 
tik visai laibas, į viršų išbėgęs, 
tarsi šiaudas be varpos, labai

romus ir lėtas vaikis. Čia susi
rinkęs būrys vyrų ima iš jo 
juoktis ir įpašaipingai kiaušinė
je laurmultš sumyzga, nebeži
nodamas ką atsakyti. Tačiau 
tuoj atsipeikėja ir visiems pa
rodo, jog jo galvoje yra dau
giau jėgų, negu muskuluose bei 
kauluose. Jis ir juoką švelnų iš
krečia, ir pasakėčiį įpAžtai nU- 
riečia, fr, kas svambiausia, pa
raito dadg takto litei įMšiaušvy- 
ros. Ir visi jį greitai pamyli. 
Netrukus ateina krautuves sa- 
vinihkas ir kaip bematai Vėl iš
kyla' kalba apie galijotus, žino
ma, kartu ir Linkolną. Reikia, 
sako, juodu suleisti ir tegu tuoj 
persiima ir įrodo, katram iš 
tikrųjų priklauso galijoto vai
nikas. O jie j a ii tūrėjo vyrą, 
kurį skaitė drūčiausiu. Jis čia 
tuoj ii’ pasirodo, žinoma, su 
goveda saVo adoratorių. Liri- 
kolnas labai nuoširdžiai su juo

su įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS
Knyga apie

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJlENOSfe-

Kaina 25 Centai.

galvos jėgas ir kaimynišką mei
lę geriau dera rodyti, negu 
muskulų bei kaulų kietumą. 
Bet driituolis nenusileidžia, kad 
ir dar čia kaip! Linkdlnaš pa
galiau sutinka. Išeind, lygiomis. 
Linkolnas norėtų, kad tuo vis
kas ir baigtųsi, bet drutuolis 
nenusileidžia. Taigi dar kartą 
susiima. Linkolnas laimi. Da
bar jis čia visų akyse pasilieka 
muskulų bei kaulų herojus. 

• I

Paskui Linkolnas pasirodo 
'jau krautuvėj. Jis labai mėgsta 
knygas. Jis jau tėra .paskilbęs, 
kaip geras skaitytojas, rašyto
jas ir suskaitliuoli galįs net Il
gi milijono. Jis beraščiams mie
lai perskaito laiškus ir atsaky
mus parašo, dažnai prašomas, 
kad ir iš savęs ką nors pridėtų, 
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IACMK-NAUJ1ENŲ Koloj

KANSAS CITY, MO. — 
Donald Richardson, 3 metų 
amžiaus, kurį daktarai gydo 
labai pavojingų gyvačių 
nuodais.

taip sakant, padailintų. Jis čia 
gerai susipažįsta ir su viena 
mergaite, kuri, galima sakyti, 
paakstina jį pasukti keliu, ve
dančiu į didelę ateitį ir, žino
ma, garbę. Ji daili, nuoširdi ir 
atvira, kaip žalieji kaimo lau
kai. Ji labai judri, rodos, visai 
negali nustygti nešokus, nedai
navus ir nepajuokavus. Ji temp-

NAUJIENOS, Chicago, III.
daug hčišpuola. Bet ve, jis sa- beveik visi jam pritaria. 
<0, reikia žiūrėti, kad musų Pagalau Linkolho širdžiai 
gyveninius, mūsų ateitis butų skirta mergaitė sunkiai suser- 
pihieshe ir šviesesne. Jis net iš- ga ir pasimiršta. O juodu jau 
<lrįsta pasakyti, jog jis kandi- buvo susižadėję, fr kokios gra- 
:1atuoju į žymią valdišką vietą, žios buvo sužadėtuves! Linkol- 
Jis tuoj baigia ii’, /reikia tiesa itas, hiat, nedrįso apie tokius 
sakyti, pasiima visų ir širdis, ir dalykhs kalbėti, tai mergaitė tu- 
sielas. Sveikiha jį ir gydytojas, | rojo pradėti — apie vedybas... 
r kiti. O judrioji mergaitė deg- Bet vis dėlto susitarė, net ir pa
te dega džiaūgsniu. Ji, tarytum, (šlbūčiavo, kas Linkolno nepa- 
imiiaui jo ateities žvaigždę ir prastam drovumui buvo, tarsi, 
inki janl dar didesnių pasise- padegtas dinamitas, ir jis kone 

idmų. Susijaudinęs Linkolnas ligi lubų iššoko 
užmiršta save ir, žmohta, savo : ,, „ , „ __ _
icdrąsaUią -iV pėsisiulo palydėti to, kurihiA dirbo, pasiima ka- 

ją itamky. Mergaitė besitveria šulę sh biūištu ir knygų maišc- 
džiaiigs'mu, o .skaištiiK još v'ei- lį ir išeina pėsčias . Springfiel- 
leiis parausta, tarsi pati skaid- 
iausia ryto aušra.
Paskui Linkolnas pasirodo • atrodo labai paprasta. Tai tiesa, 

kitame miestelyje — kalvėje. liet dar paprėščidh suvaidina- 
Jis dabai’, ihal, vaikšto iš mies
telio į' miestelį, ¥š kūihlo į kai
mą, skelbdamas savo principus. 
(Tai ne taip, kaip šiandien, kad 
kandidatas, sau šiltai, minkštai • varžtų, rodos, ir su žiburiu ne- 
alsisūdęs, kalba j radijo diufr- surastum. Taigi, ir netenka žiu- 
ię.). Prie kaives susirinkęs bVi- retoj ui kankintis dėl mechani- 
rys žmonių, daugiausia labai 
karšti^ demokratų, o Linkolnas 
eina republikonų tikietu, taigi 
čia jį sutinka labai šaltai. Kai 
kiirie net nehori duoti jam kal
bėti. Bet Linkolnas su savo ste
bėtinu taktu, rimtimi ir nuošir
džiu jūmdru tuoj visus nugali, i žiūrint, daug kartų atėjo į gal

vą mintis: kodėl taip papras
tai ir gyvenimiškai nepastatyti 
Šekspyro veikalų? Juk juos tik
rai taip statė Šekspyro laikais! 
Jeigu butų statę taip mechani
zuotai, kaip šiandien, tai juk 

mis savo mintimis ir broliška niekas butų ir nežiūrėjęs. Bet 
šjrdŽia jis čia visus sušildo, ir tiek to. Visi tikri meno mėgę-

zuotos režisieriaus kumščios, 
kuria jis taip žiauriai sukausto 
aktorių laisvę, kad visas jų vai
dinimas dvokia mašinališkuinu, 
— tiesiog geležimi ir aliejumi! 
Ir į šitą labai paprastą ir gy- 

|Venimišką vaidinimą man be-

Jis pėsako labai gerą prakalbą. > 
Jis teigia, kad valdžiai ir val
dininkams daugiausia turi rū
pėti žmonių reikalai: jų me
džiaginė, jUo labiau dvasinė pu
sė, tai yra, jų švietimas. Kilnio-

Ii. O šisai lik vargais negalais 
tepalaiko į laktą su savo bai
siai nelanksčiomis, kaip šaka
liai, kojomis. Jis ir nedrįsta — 
kaip jis, sakysiu, nedrįsta! Bet 
ji pralaužo, pramiklina jo ko
jas ir — kartu . . . Taippnęrei- 
kia jaunam’ Abraoiųųį nei ati-

jai žino, kad šių laikų režisie
riai yra. nesąžiningiausi ir įžū
liausi tikrojo vaidybinio meno 
darkytojai ir suniekinlojai!

Patartina musų aktoriams— 
mėgėjams šitą veikalą pamaty
ti ir iš jo pasimokyti tikrai pa
prasto, gyvenimiško ir nuošir
daus vaidinimo. Mes ir juk jau 
turime aktorių, kurie dirbtiniu 
vaidinimu užtušuoja visus ge
riausius bei gražiausius savo 
vaidybinius gabumus.

Jaunasai Linkolnas tėra ro
domas Blackstone teatre. Bilie
tai :t nUo Ž5c. iki $1.10.

—Algirdas

st.

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas—127 N. Dearborn
<amb. 1431-1434-,Tel. Central 4411-2 
Tarnų ofisas — 3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki "8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
J TETŲ VIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

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

2409 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

Tek Seeley 7330
Narnu telefonas Brunsivick 0597

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon 

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
, Room 1230

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EiitfeifcJohn
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrtiftage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
j |1? Telefonas LAFAYETTE 0727

~i—x __ • koplyčios visose
JL_> LKZ <:.! 1 Chicagos dalyse

?• KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

■»eredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v, 
. Suba^oj nuo 12 iki 6 v.v.

Tek Prospect 1012

CRANĖ COAL COMPANY I

IKĄJ SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

8

SU PAVEIKSLAIS

Tel. Office Wentworth 6330 
ReZ. Hyde Park 3395

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Šeredoj pagal sutarti.

Klausykite musų Lietuvių tadio programų Sbštadienlo vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. P. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

5332 So. Long Avenue 
' Tek Portsmouth 9022

POCAHONTAS Mine Run <7 cn
(Screened) Tonas ................................* I

Perkant 5 Tėhils air baugiau
BLACK BAN Tonas $0.50
Perk,anttpnąkar.daųgiąu *

LIETUVIAI

GYDYTOJAS_____ _ ______ tiKGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Šeitedohds ir nvd?l. pagal Sutartį 
Re®. 6681 So. California Avenue 

Telefoną* UenuMir

GYDYTOJAI IR DENTISTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Yards 1139
Yards 1138

1410 South 49th Court

Cicero

KOPLYČIAS
VlfeOSE MIEŠTO

DALYSE

3319 Litūanica Avenue

1646 West 46th Street

Cicero Phone Cicero 2109

3354 So. Halsted Street YARDS 1419

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvą ir kitur muši) gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus-luojHus. Kas užsi-' 
rašys NAUJIENAS—gauk žį blusų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chtcafeo, IH
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los skaisčios mergaitės, — jos 
pačios atsidaro. Ir ji ten amži
nai pasilieka, nes kai ji (vėliau) 
sunkiai suserga, jis labai jos 
gailestauja ir nerimsta, o kai 
miršta, jis stačiai iš galvos dėl 
jos kraustosi. Ji prikalbina jį 
ctalyvąuli ginčuose, kur stato
ma labai svarbus (tais laikais!) 
idausįmaš, būtent: Ar bite, ar 
skruzdė yrd žmonijai naudin
gesnė? Lhlkolnui atrodo klausi- 
niaš menkas menkutėlis ir be
vertis, lai jis visaip atsisakinė
ja. Bet smalsioji mergaitė jį 
‘migali, ha, ir sutinka jis gin
ti skruzdės pusę. Smalsioji 
mergaite tub labai džiaugiasi. 
Ir kėip gi ne. Juk AhromaS 
gaus pasirodyti, kitaip tariant, 
išeiti £ “sviestą”.

Debatai Vyksta Forumo Klu
be, Sueina visas miestelio ir a- 
pielinkės elitas ir daug prasčio
kų. Bites nuopelnų gyli ėjas tu
ri puikią iškalbą ir ligi pačio 
taško išdresiruo to prakalbini n - 
ko manieras. Jani karštai plo
jamu, nors ne mažai ir pasta
bų daroma. Išeina Linkolnas. 
Labai nelanksčios ilgos jo ko
jos ir stuomuo, rodos, čia vi- 
sieins sakyte sako, kad jis turi 
pralaimėti. Bet kai jis iina kal
bėti, aha! Jis tUoj trumpai, bet 
storai, pasako, jog čia muhls 
nesvarbu, ar bitės, ar skruzdės 
yra mums naddingesnėš, bet 
svarbiu kad ir vienos ir kilos 
pasižymi labai ptiikiu organiza
cijos instinktu ir visų savo šei
mos narių gerovės bendru ru- 
jpestingumu. Jis ir ima sakyti, 
kaci liįūms, žmonėms, irgi rei
kia ta|P rūpintis savo ir visos 
bendruomenės reikalais, gerove, 
ateitimi. Tie, kurie baisiai 'lai
kosi. “logikos branktų” (anot 
Ju'rgeliohio), pradėjo šaukti, 
kad “Iš temos”. Bet Linkolnas

•V • J •
dar drąsiau ėmė kalbėli, ąkcen- 
tuodniiidš, kad, gii^i, kol bitės, 
ir Skruzdės nuims nid<o bloįo
nedaro, tol jomis rūpintis beri

NARIAI
Chicagos,

Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

P. J. RIDIKAS

L X ZOLP

Ambulance
Patarnavi
mas Diena
ir naktį

TURIME

Phone Yards 0781
Yards 0782

S. P. MAŽEIKA

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East lOfcth Street

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitUahičA AVehuė PhOne Yards 4908

6834 So. Western Avė.
ANTHONY B. PETKUS

Phone Grovehiil 0142

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califorhia Avenu'e 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. Specialč atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phohe YARDS 1373

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

, DR. BRUNO J.
( 55UBR1ČKAS 
nVnVTOTAS IR CHIRURGAS 
2808 West 68rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiė 

n tais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

_____KmLietuyiaiDaJk tarai_____

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

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 mętodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS

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

Phone MlDWAt 2889

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rmc. Tele9ho«i PLAZA IMM
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KORESPONDENCIJOS

IS KENOSHA PADANGĖS
Kas musų kolonijoje buvo nuveikta. — šauni pramoga 

vaikučiams. — Kultūros draugijos choro koncertas. 
— SLA 212 kuopos priešmetinis susirinkimas. — P- 
ia Braze išvyko į Floridų. — Gal susilauksime naujo 
bokso čempiono. \

Jau šie metai eina prie galo. Kai kada pasirodomą ir su kuo
Daug svarbių' dalykų įvyko pa
saulyje, — tas pats ir vietinia
me gyvenime. Musų kolonijos 
veikimas kad jau ir nėra tok
sai judrus kaip praeityje, bet 
atsižvelgiant į aplinkybes, stin

tai nepaprastu. Pavyzdžiui, lap
kričio 20 d. gastroliavo garsių 
šokėjų trupe Karve Le Baron 
(p.p. Kreneiai ir Tautkus), šis 
jų pasirodymas mano atminty
je pasiliks ilgai iš atžvilgio ga-

kmnų daryli pragyvenimų, vis- bumo išpildyme tokio nepapras-
gi pasirodomą neblogiausiai.

ARTHRITIS 
PADARO LIUOSU

to šokimo. O antra dėl to, kad 
dar niekados musų kolonijoje 
nebuvo tiek publikos jokiame 
parengime.

Nelaukite iki tol, kada 
jau reikės eiti lazda pa
siremiant. Pradėkite ’ da
bar save liuosuoti nuo tų 
standžių sąnarių ir rau
menų skausmų. Natura- 
Irs šaltinio vanduo ima
mas reguliariai ir laisvai 
padės viduriams prasi- 
tuštinti ir padės išvengti 
negalavimus ir iškrypi
mus. Gydytojai visuomet 
pataria gerti mineralinius
vandenius, gydant arthri- i 
tis ir panašias ligas. Ge-1 

riausias buteliuose vanduo kukliau
siomis kainomis. Telefonuokite už
sisakydami keisą MIAMI PARK 
SPRING MINERALINIO V A N- 
DENS ir aplenkiate tuos skaudžiai 
geliančius sąnarius- i

Tel. DEARBORN 9615.
MIAMI PARK 
SPRINGS, Ine. 

10 SOUTH LA SALLE ST.

Suprantama, kad kai kuriems 
prisiėjo ir sunkiai padirbėti. 
Tiek žinau, kad p-ia V. Jaku
tienė tai ir pusėtinai privargo 
ir turėjo pakęsti daug nema
lonumų k. t., pranešimai netil
po laikraščiuose, svetainėje apš- 
eioj pritruko vietos ir daug ki
tokių kliūčių susidarė.

Mes kenoshiečiai turime iš
tarti didelį ačiu p. V. Jaku
liams (jie yra artymi draugai 
Krenčių šeimynos) už jų gra
žų sumanymų pakviesti šokė
jus, taip pat ir broliams F. ir 
R. Stankams, T. Balčaitienei, F. 
Ravotui ir daugeliui kitų dar
buotojų.

» » »

LOS ANGELES, CAL. — 
Aktorė Jane Walsh, kuri 
netrukus ištekės už W. T. 
J. Middleton iš New Yorko.

patyrusių dainininkų prisidėjo 
ir naujų jėgų. Turint galvoje, 
kad mokytoju yra Jurgis Stepo
navičius, vienas iš geresniųjų 
chorvedžių. Tad galima tikėtis 
gero pasirodymo. Be to, bus

choras iš Waukegano. Koncer
tas įvyks 
svetainėje.

Gcrman-American
Pradžia 4 vai. po

INSURANCE
IAPDRAUDA)

i

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
, UGNIES.

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

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

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Gruodžio 16 d. bus irgi kas 
tai nepaprasto, žinoma, čia jau 
jaunuoliams pasitenkinimas.

. Workers Alliance organizacija
atstovaujanti dirbančius WPA 
rengia šokių vakarų sukėlimui 
pinigų parengti Kalėdų Eglaitę

• vaikams narių organizacijos. 
Darbas didelis ir kilnus, nes 

(reikės aprūpinti kokį 1,500 vai- 
j kų, kad ir su maža dovanėle.

Šokiai įvyks Polonia svetai
nėje. Gros geriausias musų 
miesto orkestras, taipogi daly
vaus WLS radio stoties daini-

i ninkai. Įžanga visai žema — 
; tik 30c. Būdamas nariu rengi
mo komisijos noriu matyti ir 
daugelį lietuvių.

» » »
Bet nepamirškime, kad gruo

džio 18 d. bus pirmas koncertas 
šiame sezone Kultūros draugi- 

I jos choro. Nors dar man nete
ko būti choro repeticijose, bet 

* girdėjau, kad šį sezonų choras 
yra geram sustatė, mokosi pa
rinktų repertuarų. Prie gerai

JUSU KALĖDŲ(

JŪSŲ

■Ą

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 

* OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO
ATSTOVĄ.
a Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

NAUJIENOSE

• GIMINES
o DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

» » »
kuopa turėjo prieš-SLA 212

metinį susirinkimų. Buvo balsa
vimai klausiniu kėlimo centro. 
Daugumas balsavo už Pittsbur- 
ghų. Kuopos valdyba irgi pasi
keičia, nes liko išrinktas naujas 
iždininkas S. Bacevičius, kuris 
taipogi yra ir organizatorius. 
Iždo globėjais išrinkti F. Povi- 
lanskas ir A. Pūras. Finansų 
raštininke iki šiol, buvo p-lė E. 
Bagdonas. Knygas ji vedė labai 
tvarkingai. Gaila, kad negalėjo 
būti ir toliau’ toje vietoje užpil
dymui to urėdo bus rinkimai 
susirinkime sausio mėn.

P-ia, C. Braze vėl išvažiavo į 
Floridų pas dukterį ir žentų 
praleisti žiemų šiltame krašte. 
Manau, kad p-ai Braze turės 
smagumų ateinančiais .metais,- 
nes sūnūs Vitoldas mano apsi
lankyti. Gyvena jis mieste Ho- 
nolulu, bendradarbiauja laik
raštyje Honolulu Times. Mano 
atvykti į Ncw Yorko parodų 
savo 33 pėdų laivu, o iš ten 
atvykti į Kenoshų.

Laimingos keliones jam, jo 
žmonai ir sunui turime linkėti 
visi, nes per okeanų plaukti nė
ra baikos net ir dideliais lai
vais.

Ilgainiui gal lietuviams bus 
progos ir vėl turėti sunkaus 
svorio pasaulio čempionų kum
štininkų, nes J. Steponkų sunūs, 
kuris yra tik 17 metų ir sveria 
160 svarų, nugali visus oponen
tus. Laimėjo jis deimontinį dir
žų, amatorių konteste. Greitu 
laiku imsis už kelių .valstijų 
garbę. Jei laimės, tai turės pro
gos imtis su profesionalais.

JUOKAI
RŪPESTINGI TEVELIA!

— Dovanokite, pone dakta
re, kad mes tamstų sugaišino
me; jau viskas tvarkoj.

— Betgi 
jūsų sūnūs

— Taip, 
ir spėjome,
nigus žmona rado, kad jis ga
lėjo praryti daugiausia 20 cen
tų monetų. _

jus pranešėte, kad 
prarija du litus?!
mes taip pradžioje 
bet patikrinusi pi-

SKAUDŽIŲ VĖLINIŲ' 
IŠVAKARĖSE

Tarpe daugelio metuose įvai
rių švenčių ir svarbesnių die
nų yra viena diena, kuri skiria
ma išimtinai mirusius atsimin
ti. š. Amerikoje tok ų dienų va
dina ‘‘‘Kapų puošimo diena”. 
Musų senoje tėvynėje Lietuvo
je yra- “Vėlinių diena”. Dauge
lis iš musų nekreipiam ypatin
gos domės panašioms' dienoms. 
Jų svarbų ir reikšmę pajunta
me tik tada, kai nebetenkame 
kurio nors artimo ir mylimo 
asmens. Ir kada išdygsta bran
gus mums kapas, tada tik gai
lesio ir gilaus liūdesio vedami 
einame, puošiame kapų ir ap- 
verkiam su gailesiu nuėjusio 
ten, iš kur niekad, niekad ne
begrįžta. Bet kuriems netenka 
nė kapo papuošti, tiems skaus
mas ir širdgėla dar labiau pa
sididina. Tokio likimo nublokš
tų žmonių skaičius yra nema
žas. Štai Vėlinių išvakarės, jos 
daugeliui musų yra tokios liūd
nos... Jos primena, kad toli už 
vandenyno rinksis šimtai žmo
nių į kapines, kiekvienas puoš 
degančiomis žvakutėmis savųjų 
kapus. O tos žvakutės liūdnai
mirgės iki užges, kaip daugelio 
netaiku užgeso gyvybe... Mes i 
čia tik prisiminsime, kad dar 
taip neseniai jaukių namų prie
globsty visi gyvi, linksmi ge- 

kartu sprogstančiais 
žydinčiais sodais, 

čiulbėjimais ir tomis 
kurias dainuodavom 
iš karštos rugiapiu- 

visus malonius

rėjomės 
medžiais, 
paukščių 
dainomis, 
grįždami
tės. O dabar... 
atsiminimus prislėgė liudesis, 
kurs sudraskė ateities svajužės 
gražius siekius? atimdamas am
žinai kam motinų, tėvų sesutę, 
brolį ir tam panašiai. Kurių ka
pų vardan meilės ir pagarbos 
negalėsim šioje dienoje nei gė
lėmis, nei žvakutėmis papuoš
ti. —Rūta.

PROFESORIŠKAI

— Labai malonu jus maty
ti. Kaip sekasi juš’ų vyrui?

— Bet aš dar neištekėjusi, 
pone profesoriau.

• — Taigi, taigi,’ miela ponia. 
Tai jūsų vyras dar viengun
gis ?

Aš NEGALIU BŪTI VIENU SYKIU VISUR!
BET JUS GALITE BŪTI DAUGEL VIETŲ...
Į KELIAS MINUTES ... TELEFONU

Kada vadybos darbai susikemša galima reikalus susitvarkyti — 
nepašvenČiant ir mažiausio sąryšio—paskambinant telefonu. Rytą,— 
—ar kada — be sugaišties jis asmeniai nuves į tuziną raštinių 
(be laukimo priebučiuose, be keliavimo). Telefoninis pašaukimas 
duoda jums kreditą už vizitą-r-extrą laiko kitiems reikalams.

Planuotas telefonavimas turėtų būti dalis kasdieninio užsiėmimo. 
Tai kainuoja nedaug, padaro daug, sutaupo pinigo ir laiko.

GALITE DAUG MYLIŲ TELEFONUOTI UŽ LABAI MAŽAI*

50 mylių apie 45c 159 mylių apie 80c
100 mylių apie 60c ....... 200 mylių apie $1.05
*Tai dieninės stotis nuo stoties ratos. Ratos, kurios 
yra dar žemesnės po 7 P. M. ir sekmadieniais.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS .' . . MES NUMTERUOJAM IR UžKARTNAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

FSTABLISHEO t,04

DYKA!
PRISTATYMAS TwfXBERG Telefonas

LiOyo|Sj/ canal 4738
SĄRAŠASKALĖDINIŲ PIRKINIŲ

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

» Del tikros linksmybės už vis 
w yra gėrimas. Čia tik dalinas 
K gėrimiĮ. Tuoj pradėkite

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

g Cream of Kentucky
S Old Quaker
8 Wilken Family

Old Drum
m Calvert SpeciaI
į Schenley Red Label
g Golden Wedding
S Black & White

Roses

5 Crown
7 Crown
V. O.

Old Taylor 
Grand Dad 
Old Chartcr 
Black Gold
Old Schcnlcy Rye 
O. F C.
Bond & Lillard 
White Horse &

WEXB
S KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ Ž
Į - 1908 So. Halsted St. |

9

Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
f J ETŲ VIV KEISTUČIO PAšEL- 
POS KL1UBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: domės Sho'.teman, 3237 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelb’njnkas; Miss. He
leri Chanas. 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Kašt.; VValter Sharka, 4635 
So Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
vette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Marv Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė.. Kasierka; Petras Olšaus
kas. 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
A v.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menka*. 127 N. Dear- 
bom St.. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishon St.. Knvgius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė, 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
8137 W. 44th St„ Biznio Rašt.; 
Juozanas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su: 
sirinkimai atsibuna kožną mėnesj 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

41 M A NA n a į tr \ \Tn p r a UGI -
IOS VALDYBA 1939 METAMS SE
KANTI: Vi ne. Kriščiūnas—pirm.,

9257 Sn Cattaee Grove Avė.: T 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33>*d St : A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rast.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rast.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny- 
irvno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St.. Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ Pi 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Tžd? Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III, arba 
pašaukite per telefonas Main 5928.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ '1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Ka^os Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Šudžia F. Diktus.

NEPADĖJUS
nėra ko rasti

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų-..ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 

pasidėk... čia apsauga tikra ir dar , nuošimtis geras. 
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau
nuoli !. .. tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomųjų sųskaitų dar šiandien NAUJIENŲ 
KOJ.

' Of voun V JS 
INVtHMCNT 

“ te

I • įĮlNSUREb;

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

SS,000.00

SPUL-

m • • m p.rjv

1

UTHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TfeLEFONAS, CANAL 8500 i

Ūse only one leve! tea- 
spoonful to a eup of sifted j 

į flour for most recipes. j 
If^BAKING 
IMsi>POWDER 
Samepricetoday i 

į as 48 years ago i
25 ounces for25^ L 

0 Manufactured by balins powd«r f j 
U tp«cialiit> who mak« nothing būt II 
H baltins p«wd«r—und«r aupcryision K t 
B of osport chemiata of national fll 
lU _______ raputation.___________ įį

MILUONS.OF POUNDS HAVE BEEN 
iį BY/OUR GOVERNMENT

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Teiephone CANal 8500

Užsakymo kaina:
-

$8.0( 
4.011 
2.00

Raiboji Lietuvos gyvenimo 
kronika

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, III. under the act o( 
March 3rd 1879.

Vien^ąi mėnesiui
Chicago] per išneši

Savaitei.

*.. -"OHHHI
Suvi^tase Valstijose, ąe Chięago],

Matams .....................
------------ —

To

3c 
18c 
75c

$5.QQ 
2-75 
1.50

UĘTUVIAI, VOKIEČIAI XR 
“MEMEI.ENDEKIAI” 

^LA^PĖDOJĮE

Vokię|įjps nąciąi skęĮbįą, kad 
Klaipėdos kraštas esąs “vokiš
kas”, bet ir palys nacių šalinin
kai lame krašte leidžia lietuvių

yądiilamų “Lie
V’.

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

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams  ................................. $8.00
Pusei metų ..................-.......... 4.0Q
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Klaipėdos statuto, garantoriai
Kai 1923 m. Klaipėdos kraštas buvo prijungtas, prie 

Lietuvos, tai keturios didžiosios valstybės pasirašė, kai
po Klaipėdos statuto garantoriai: Anglija, Francuzija, 
Italija ir Japonija. Šitos valstybės turi pą^igą žiūrėti, 
kad, iš vienos pusės, Lietuva vykintų savo pasižadėjimą 
duoti Klaipėdos kraštui autononįiją, p iš antros — ^ad 
tas kraštas nebūtų atplėštas nuo Lietuvos valstybės.

Po seimelio rinkimų, kurie įvyko pereitą sekmadie
nį, susidarė pavojus, kad Hitleris pėr savo agentus Klai
pėdos krašte padarys “pučą” ir tą kraštą pagrobs. Ang
lija ir Francuzija, kaip Chamberlainas pranešė parla
mente, jau įsakė savo ambasadoriams Berlyne švelnioje 
formoje patarti Vokietijos valdžiai palikti Klaipėdą ra
mybėje. Tai nedidelė, bet visgi šiokia-tokia pagalba Lie
tuvai.

Apie kitu du Klaipėdos statuto garantoriu kolkas 
dar negirdėt nieko. Japonija i Europos dalykus, turbut, 
visai nesikiš. Kai dėl Italijos, tai bėda, kad Romos-Ber- 
lyno ašis ją yra pririšusi prie nacių vežimo. Jeigu Hitle
ris tikrai užsimanytų pulti Klaipėdą, tai Italijos valdžia 
nedrįstų jam priešintis. Bet kol pas nacių “fiurerį” griež
to pasiryžimo nėra, tai Mussolini gali į jį padaryti įtaką.

Mussoliniui nebūtų jokios naudos, jeigu Vokietija at
plėštų nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Fašistų “diučei” 
jau ir dabar yra pavydu, kad naciai Europoje darosi ne
paprastai galingi, tuo tarpu kai Italija už savo paramą 
Hitleriui iki šiol nėra gavusi nieko. Todėl iš Mussolinio 
greičiau galima tikėtis, kad jisai irgi “patars” Bėrlynui, 
jei ir ne viešai, kad jisai nekeltų skandalouiel Klaipėdos.

O nacių įsiveržimas į Klaipėdą butų<i^tiesų, naujas 
skandalas Europoje. Visai neseniai Hitlerį iškilmingai 
prižadėjo teritorijų klausimų Europoje daugiau nebekel
ti. Tiesa, jo prižadų niekas neima už gryną pinigą, bet 
jais yra pagrįsta Chamberląino politika Anglijoje ir Da- 
ladier Francuzijoje. Per akis sulaužydamas, savo žodį ir 
pagrobdamas Klaipėdą, Hitleris tai politikai ’ suduotų 
skaudų smūgį. Ar jam tai šioje valandoje apsimoka ?- 
Vargiai.

Nežiūrint kas yra paskutiniu laiku rašomą ir kalba-, 
ma apie nacių “galybę”, bet dar ir po Miuncheno Brita
nija ir Francuzija vistiek yra daug stipresnė už Romos- 
Berlyno ašį. Hitleriui sekasi tiktai todėl, kad anglų ir 
franeuzų valdžios jam pasiduoda. Jeigu Camberlainas ir 
Daladįer butų nuversti ir Londonas su Paryžium atsisa
kytų eiti j kompromisus su fašistinėmis diktatūromis, tai 
Europoje pradėtų pusti visai kitokie vėjai.

Taigi Hitleriui nėra tikslo be svarbaus reikalo duoti 
nąują argumentą Chamberląino priešams, užpuolant 
Klaipėdą. O pati Klaipėda Vokietijai nėra svarbus daly
kas. Todėl anglų ir franeuzų įspėjimas gali Hitlerį nuo 
“pučo” sulaikyti.

kraite įstei- 
ge propagandos organizaciją 
“Kulturverband” (kultūros są
jungą). Jos įstatuose sakoma, 
kad tai esanti grynai vokiška 
organizacija. Tą patį skelbia ir 
vokiškas laikraštis “Memelęr 
Dąinfboot”. Bet lietuviškai skai
tantiems tos organizacijos na
riams per “Lietuvišką Cęitun- 
gą” sakoma kas kitą.

“ ‘Lietuviškos Ceitungos 
skaitytojams (rašo “L. Ž.”) 
Kulturverbando įstatai pa
tiekti sufalsifikuoti, nes vi
sur, kur vokiškame tekste 
kalbama apie vokiečius, lie
tuviams, ‘Lietuviškos Ceitun- : j t ,*i . “> t pi s t: i v ’gos skaitytojams, visur ra- 
šom’a apie Klaipėdos krašto 
gyventojus, tiktai Klaipėdos 
krašto piliečius.”

o ne 
lietu- 
lietu- 

vadina juos “Me- 
— memelenderiais.

punktams Leninas ne tiktai ne
sipriešino, bet, kaipo .social-de- 
mokratų partijos narys, per 15 
metų juos populiarizavo spau
doje ir gynė polemikoje su ki
tų partijų atstovais.

O paskui, ginkluoto pučo ke- 
iu pagrobęs valdžią į savo ran
tas 1917 m. spalio-lapkričio 
mėnesį, jisai jau pradėjo skelb
ti visai ką kitą. Kai rinkimuo
se į Steigiamąjį Seimą (gruo
džio m. 1917 m.) Lenino ša
lininkai pralaimėjo, tai jisai 
žmonių išrinktus atstovus liepę 
matrosams išvaikyti! 

t

Plechanovas prieš šitokią bol- 
šęvikų judošystę protestavo. 
Tuopiet Leninas apšaukė jį 
“kontr-ręvoliącionieriu”, ir nors 
Plechanovas, sunkiai sirgdąmąs 
džiova, jau nebegalėjo atsikelti 
iš lovos, bet pas jį buvo siun
čiami ginkluoti kareiviai dary
ti krątas namuose ir ieškoti 
“sąmokslininkų”. Plechanovo 
žmona ir draugai, galų gale, tu
rėjo jį .išvežti iš Petrogrado į 
Suomiją, kur jisai netrukus nu
mirė.

Tai tą žmogų, su kuriuo bol
ševikai taip begėdiškai žiauriai 
pasielgė, jie dabar sumanė “pa
gerbti” už jo gilius marksisti
nius raštus. O patį marksizmą 
bolševikai sufalsifikavo savo 
naudai.

kad daugelis Klaipėdos krašto 
gyventojų yra lietuviai, 
vokiečiai. Norėdami tuos 
vius išskirti iš Lietuvos 
vių, naciai 
mellaender’

Tokiu budu Klaipėdos kraš
te atsirado nauja memelenderių 
“tauta”, kuri kalba lietuviškai, 
bet kurią naciai priskaito prie 
vokiečių, norėdami parodyti, 
kad vokiečiai tenai turį “dau
gumą”.

ĘODĖL RUSIJA NEDUODA 
pagalbos TREMTINIAIS?

“PAGERBĖ’* G. V.
PLECHANOVĄ

ALDLD. žurnale ^šviesa” įdė
ta vertimas Ęip. Jaroslavskio 
straipsnio (iš “Komsomolskaja 
Pravda”) apie didįjį Rusijos so
cializmo teoretiką, G. V. Plę- 
chanovą, kuris mirė prieš 20 
m. To straipsnio tikslas neva 
pagerbti Plechanovo atmintį, 
kaipo marksisto, bet jame pa
rodoma, kad Plechanovas “la
bai mažai išmano”, palyginant 
su tokiomis bolševizmo žvaigž
dėmis, kaip Leninas ir Stalinas.

Straipsnio autorius šilą pa
siekia, vienus faktus iškreipda
mas, kitus/ užtylėdamas, n tre
čius “išaiškindamas” savomis-

apie antrąjį Rusijos 
mokralų Darbininkų 
suvažiavimą, įvykusį

SociaLDe-
Partijos

1903 m.,

kritikavo 
projektą,

Bruzdėjimas prieš Smetoną

partijos programos 
kurį sustatė Plechanovas. Jis 
nurodinėjo, kad šitoj progra
moj nėra tokio svarbiausio

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

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
J* f • • •

Kas šioje valandoje dėdąsi Kaune, tikrai nežinia.
Telęgramos praneša apie demonstracijas prieš Sme

toną ir naujus areštus. Bpvo suimta 100 studentų Kauąp 
universitete, kuris yra uždarytas dėl studentų streiko.

Pirmiau buvo suimtas Bistras. Dabar, sakoma, sua
reštuoti 9 asmens. Vienas jų esąs katalikiško jaunimo 
narys Dięlininkąįtįs.

Pranešimupsę iš Kaupo ir Klaipėdos vis minima Ąų: 
gųstino Voldemaro vardai Bet atrodo, kad tie, kurie in
formuoją Amerikos spąuęlos korespondentus, tyčia nori 
duoti tam sąjūdžiui Vaidinančią spalvą. Jie stengiasi pa
rodyti, kad prieš Šmętoną sudilo voldemarininkai ir an- 
tisęmitąi (žydų pjięgąį), t y. naciai ir jų. draugai..

Tačiau Bigtrąs yrą nę voldemarininkas, bet krikščio
nių demokratų lyderis. Dielipinkaitis taip pąt perą nacių 
šalininkas. Be to, buvo pranešta, kad 2,500 žmonių Klai
pėdoje reįįęalavo koalicines vyriausybės, aųąį^ępąnčios iš 
visų partijų “su Vol^erp^ru priešakyje”. Bet įpipi gi iš 
stambesniųjų Lietuvos partijų nori Voldępiąro?

Tarpe tų, kurie reikalauja Smetonos ir kun. Mirono 
atsistatydinimo, buvo niipėti krikščionys demokratai ir 
valstiečiai liaudininkai. Todęl reikią manyti, kad prieš 
tautininkų valdžią pakėlė balpą plačioji Lietuvos visuo
menė, o ne tik jaunimo grupąs, kurios yra įsitikinusios 
į Voldemarą. Klaipėdos krizės metu Smetonos valdžia 
pasirodė visai bejėgė, ir visuomenė nebegali jos daugiau 
pakęsti.

to diktatūra.”
Visų piriĮia, to programo pro

jektą pagamino ne Plechąno- 
vas, bet Mąrtpyas. Prograiųtį 
F,ėmė Plechąnoyas, Ąkselrojta^ 
ir visi kiti žymesnieji Rusijos 
marksistai, ir jisąi tiuvo suva
žiavimo priimtas, taip kad ji
sai pasidarė visos R.8.-D.D. 
Partijos programas.

Į programą, iš tiesų, nebuvo 
įdėta “proletariato diktatūra”. 
Bet jeigu, kaip Jaroslavskis sa
ko, ta “proletariato diktatūra” 
buvo Leninui svarbiausias rei- 
ką|ąyir|įta&, tąį kodėl Lepinas sų 
tuo programų sutiko? Kode 
Leninas nepasitraukę iš social
demokratų partijas ir neįsteigė 
kitos partijos su “proletariato 
diktatūra”?

Programe buvo pąsakyla, 
kad, nuvertus caro vąldžią Ru
sijoje, turės būt įsteigta demo 
kratine respublika, kuriai kons
tituciją pagamins visuotiną'Al
savimu išrinktas Steigiamasis 
Seimas. šitiems programo

Nors Sovietų Sąjungos teri
torijoje (Azijoje) yrą įsteigtą 
žydų respublika, bet nei iš Vo
kietijos, nei iš Austrijos, nei iš 
sudėtų krašto žydai tremtiniai 
nėra įleidžiami į tą respubliką. 
Net. mažiukę Belgija davė prie
glaudą apię 10,000 žydų, pabė
gusių iš fa^įstijskų šalių, bet Ru
sija atsisukę i suteikti jiems bet 
kokią pagalbą.

Tas pats' ir su nacių persekio
jamais politinių partijų nariais. 
Kai Hitleris šiemet užėmę Aus
triją, paskui Čekoslovakijos su
dėtų kraštą, tai dešimtys tūks
tančių socialdemokratu ir ko
munistų turėjo bėgli, kad išgel
bėtų savo gyvastis. Bet Rusijos

• 1 ■ ’• *valdžia toms nacių teroro au- 
kpąič nępasiųlę nęi, pąięgląudPS, 
nei kitokios paramos.

Vienas anglų liberalų laikraš
čio “The Manchester Guardian’’ 
korespondentas išreiškia nusi-. 
stebėjimą ir klausia, kodėl Mas
kva šitaipę opiame reikale ne
parodo nė tiek žmoniškumą, 
kiek. buržuazinės valdžios. Ji
sai cituoja Švedijos laikraštį 
“Socialdemokraten”, kuris pą- 
reiškė:

“Dar ir šiandien Rusiją 
vadina saye socialistine ir 
proletarine valstybe. Nei vie
na partija ir nei viena šali$ 
nesigyrė savo tarptautiniu if 
proletariniu solidarumu taip 
dažnai, kaip komunistai ii’ 
rusai. Bet ką jie yra padarę 
socialistinių tremtinių pagalį' 
bai? Nieko!

“Pęr 1933 ir 1934 m. jft 
priėmę tam tikrą skaičių vo
kiečių ir; austrų. Bet kas s.u 
jais atsitiko? Jie yra arba ką? 
įėjimuose, arba sušaudyti, aj> 
ha išvyti. Ar tai ne apgailė
tina, kad šiandien tenka ru* 
pintis socialistinių tremtiniui 
likimu, kuomet gyvuoja So
cialistine Valstybe su 180^; 
000,000 g^ycntojij ir valdau

(/Tęsinys)
Šįoą bendroves pagrindinis 

ką^jfąląs 750,900 hftb Akcijas 
į^lgųq yį^į stambesnieji koope- 
rąjyyąį, — “MaišįąsV, Lietuvos 
įląltįjA I? Koępęraci-
jos bankas, šios bendrovės vy
riausias tikslas, — lai transpor
to draędįmąs ir nuo ugnies 
^rąųdiinąs.

‘ Į<ądąngi ąkęiąįąjuąs, >’ra 
stanibiąųsį' Lietuvos ' koopęra- 
tyvąi, kuriu (įraudž.iąinąs tur
tas Per ^i^tą įpilįjonų
litų, tai tos bendrovės graži 
ateitis visai yra užtikrinta.

šioji bendrovė stambiausius 
savo perdraudimus darys Ang
lijoje. Iki šiol veikiančios Lie
tuvoje draudimo bendrovės 
daugiausia bendradarbiavo su 
Vokietijos bendrovėmis. ’ Bet 
kadangi kooperatyvai daugiau
sia eksportuoja į Angliją, tai 
suprantama, kad ir perdraudi- 
mai tenais plauks.

Reikia tikėtis, kad šioji drau
dimo bendrovė Lietuvoje bus 
viena stambiausių. Visai gali
mas daiktas, kad ji ateityje iš
vystys visų rųšių draudimą.

Kadangi šioje bendrovėje ga
li dalyvauti tik juridiniai as
mens, o šiuo atsilikimu koope
ratyvai, tai ir draudimo srity
je privatus asmuo, privatus ka
pitalas Lietuvoje bus visai iš
stumtas.

Prekybos laivynas kuriamas 
Lietuvos Baltijos Lloydo taip 
pat veik išimtinai kitų koope- 
ratipių bendrovių sudarytas.

Tuo budu Lietuvoje susidaro 
ūkiškojo gyvenimo tam tikras 
kooperatįnis sektorius, kuris 
pilnumoje apims maisto pro
duktų gamybą, jų eksportą, 
krašto paskirstymą, draudimą 
ir net prekybos laivyną.

Į Lietuvą imporlos taip pat 
Čįdjiiają dąįįpiį kooperatyvų at-

šios

Štai pieno perdirbimas ir jo 
gaminių eksportas jau arti šim
to procentų atsidūrė kooperaty
vuose.

Kitų maisto produktų supir
kimas' ir jų eksportas, kaip 
vyriausiai bekono, gyvulių at
liekamas irgi visuomeninės or
ganizacijos, tai “Maisto” ben
drovės.

liuosi ko- 
Prekybo- 

nebus kur

savo dalimi atliekama per ko
operatyvų, prekybos kooperaty
vų sąjungą “Lietūkį”.

Lietuvos ūkininkai žemės 
Ūkiui reikalingus padargus veik 
išimtinai įsigyja tik per “Liet-

Smulkaus kredito reikalą re
guliuoja kooperatinių kredito 
draugijų Kooperacijos bankas.

Tai veik visos ūkio šakos 
Lietuvoje jau yra paliestos ko
operatyvų. Kadangi iki šiol Lie
tuvoje prekyba daugiausiai ver
tėsi privatus asmens žydų tau
tybės, tai visai suprantama jų 
didelis susirūpinimas savo atei
timi ir šnairomis žiūrėjimas į 
kooperatyvus.

Mat, jie istorinių tradicijų

dėka labai mažai dėjosi į Lie
tuvos kooperatinį gyvenimą, o 
dabar jiems sunku tose naujo
se apystovose prigyti. Užtai jie 
dabar daugiau rodo gyvumo 
pramonėje. Ret ir čia kai ku
rias pozicijas kooperatyvai pra
deda užkariauti. Štai koopera
tyvų sudaryta akcinė bendrovė 
“Muilas” jau kelinti melai kaip 
visai sėkmingai verčiasi ir už
kariauja rinką.

Bendrovė “Muilas” jau mė
gina veržtis į aliejaus gamybą. 
Reikia tikėtis, kad netolimoje 
ateityje kooperatyvai gyvai su
sidomės ir Lietuvos 
šaka.

Juk vis atsiranda 
operatiniai kapitalai, 
je, draudime jau jų
įkinkyti, lai teks mestis į pra
monės šaką. Tai vis netolimi 
ateities nauji kooperatyvų rū
pesčiai, kurie jau į dienotvarkę 
įtraukti.

Štai jau rūpinamasi imtis į 
savo rankas spirito gamybų.

Pieno milteliai, lasai taip rei
kalingas medicinai produktas, 
jart Pienocentro gaminamas. 
Vaisių ir daržovių sultis taip 
pat Pienocentras nuo sekančių 
metų pradeda gaminti, — dirb
tuvės jau statomos, jų statyba 
siekia ar.ti vieno milijono litų.

Norima sudaryti dar durpių 
gamybos kooperatyvų akcinę 
bendrovę. Taip pat jau planuo
jamą pasiimti ir rūkalų gamy
bą į savo rankas. Visai gali
mas daiktas, kad sekančiais 
metais tabako akcinė bendrovė 
įsikurs, kurios kapitalų sudarys 
išimtinai kooperatyvai.

Tai toksai lasai raibas Lietu
vos gyvenimas. —Betkas.

(GALAS)

I MARGUMYNAI
S . * • « *

Fakiro Kerštasl * . • • •

Užsienio spaudą rašo apie 
šiomis dienomis vieno( indų fa- 
kir.O Burmos krašte Manyvos

tinentą?
“Nprųms nę^?qms lenką 

šitokį, Rusijos elgimąsi paly
ginti su Tręčipj p Reicho (Vot 
kietijos) atsiliepimu į paną^ 
šų reikalą: kai iš Austriją 
pąbėgo apie 50,OQ(j nacių, tąj 
Vokietija per ketverius me
tus juos maitino ir rėdė. Q 
tuo tarpu Stalii:? valdžia ne
įsileidžia net savo partijoj 
tremtinių iš kaimyniškų šąį

y.ačiam kapitalui susidaro visai 
rimtas pavidale kooperatyvą 
konkurentas. O jei turėsįmę 
galvoje, kad koopęratyvai jau 
dabar kurią stąmbiąs savo ak
cines bendroves, tai Lietuvos 
ūkiškas gyvėniriiąs atsidurs pa
čios visuomenės, kontroliuoja
mas ir gautas pelnas jau neis į 
privataus kapitalo rankas, bet 
pačios visuomenės jo paskirsty
mas bus kontroliuojamas.

Tai vis nauji ir įdomus Lie
tuvos ūkiško gyvenimo reiški
niai. Tikrai, jei Lietuvai tektų 
bent dešimts metų rainiai pa
gyventi, tai jos ūkiškas gyve
nimas labai aukštai pakiltų ii‘. 
eitų visai moderniniais keliais 
vis ištumdanias privalų kapi
talą.

stą vienam anglų pramoninin
kui. Apie 20 anglų mylių nuo 
Mąnyvos miesto anglas Willia- 
mąs Babritas turi milžiniškus 
ryžių sandėlius ir brangaus vie
tos medžio lentpjūves ir dirb
tuves. Ilgą laiką Babritas gy
veno ten vienui vienas ir pats 
vadovavo dirbtuvėms. Praėju
sią žiemą tąčtau sunkiai susir
go. Tuomet lėktuvu atskrido iš 
RąngkoRo, iš Siamo, vienturtė 
jo duktė Mary, 22 melų am
žiaus, kuri iki tol gyveno 
Bangkoke pas savo gimines. 
Atskridusi ji slaugė sergantį 
sąvo tėvą ir iškvietė net iš Eu
ropos gydytojus. Kalėdoms 
Babritas pasveiko tiek, kad jau 
galėjo atsikelti. Po kelių savai
čių jis išvyko pirmą kartą po 
lįgos pasivaikščioti. Grįžęs ne
berado dukters. Merginą buvo 
dingusi, tartum kiaurai žemę

vietos atsiimti savo dukterį. 
Plantatoriui su policija nuvy
kus į nurodytą vietą, į slėnį 
tarp stačių uolų, buvo rastas 
moters lavonas. Lavono pažin
ti nebebuvo galima, nes jis bu
vo jau per daug apipuvęs. Ta
čiau lavonas buvo aprengtas 
dingusios Babritaites drabu
žiais ir papuošalais. Babritas 
pripažino radęs dingusią savo 
dukterį. Parsigabeno lavoną 
namo ir iškilmingai palaidojo 
šeimos kape šalia neseniai mi
rusios savo žmonos. Babrito 
skausmo butą neapsakomo, 
urnai netekus ir žmonos ir 
vienturtes dukters. Vargšas vėl 
susirgo. Dabar nieko nebegalė

kasdien nyko. Sunyko tiek, kad 
beliko tik oda aptraukti griau
čiai. Gydytojai jau nebeabejo- 
jo jį mirsiant. Staiga, šiomis 
dienomis vieną naktį atvyko 
pas ligonį moteris. Iš išvaizdos 
ji nieku nesiskyrė nuo čiabu-

lių, nekalbant jau apie so- 
ciąldemoįrątus arba demo
kratus. Rusijos valdžios ir 
Rusijos kpmunistų' partijos 
elgimąsi tremtinių klausime 
negali būti apibudintas ki
taip, kaip $kąndaląs, kaip į,

Tai, iš tiesų, yra be galo 
keistas dalykas; Tokiame reika
le, kaip pagalbos teikimas fa
šizmo aukopis, Rusijos valdžia, 
kaipo “vienintelė darbininkišką 
valdžia”, turėtų, rodos, vado
vauti yisąip pasąuliųį, £ią jai 
ąeręikia ląupi Ch^pįęrlaįųp 
arba Daladier pritarimo (kaip 
kad ji lauke Čekoslovakijos gy
nimo klausime) . Tai koks gali į 
būt jos pasiteisinimas, kad ji 
šitame reikale nieko nedaro?

tas sukėlė į koįas visus vietos 
baltuosius, savo draugus ir 
bendradarbjus, o taip pat tuoj 
pranešė kolonijų policijai Man
uale. Buvo padarytos kratos 
pas visus čiabuvius. Buvo iš- 
griosti visi įtartini kampai ir 
ąžkampiąį, bet merginos ne
rado. Sų iądaįs darbininkais 
Babritas elgdavosi teisingai, ta- 
čįau labai nemėgo tinginių, 
kąriuos fyę pagailėjimo baus
davo ir ąę^ąįąi^ąmus šalinda
vo iš (įąrk^ to buvo gali
nga tikėti^ ąį Uqgęjimą nuken
tėjusių yietiįęi iątfų keršto, šia 
pęoga p^icįją ą^imine, kącf 
kitoje tp kimštą apygąrcįoje 
burmięčįąį buko ąągrobę vieno 
plautatprjąąs ziųphą ir tesugrą- 
Žino ją tjk taflty kai plantato
rius paąižądęųp visiškai išsidan
ginti iš Bpąąiųs/

šiuo a(yejp' tąsiau butą ki- 
tąlP- £9 W kai ČiRfio 
Mary Babritaitė, Babritas gavo 
ląišką, kad galįs iįį

Babritas pažino grįžus savo 
dukterį Mary. Žinoma, net ap
siverkė iš džiaugsmo. Duktė 
gi pasakojo, kad ją buvo pa
grobę iš tėvo namų būrys būr
in iečių, vadovaujamų vieno fa
kiro, ir buvo nugabenę į Aukš
tutinės Burmos miškus., Ten ją 
mušė ir visaip iškoneveikė, o 
paskui kalino vienoje senoje 
indų šventykloje. Pagaliau jai 
pavyko* pabėgti iš tos šventyk
los, 

t I

Policijos suimtas nurodyta
sis fakiras pradžioje gynėsi, o 
po griežtos kvotos pagaliau 
prisipažino tuo budu keršijęs 
Babritui už tai, kad jis buvo 
ątleidęs iš darbo vjeną jo gi
minaitį. Lavonas, kurį Babri
tas buvo palaidojęs savo šei
mos kape, buvo burmiečių į tą 
slėnį atgabentas iš Mandalės, o 
fakiras jį buvo aprengęs Bab- 
ritailės drabužiais, kad galėtų 
ąpgauti. Sakosi norėjęs tuo bu
du išgąsdinti Babritą. Dabar 
tąip fąkirui teks ątsakyti prieš 
kolonijų teismą. Jo laukia 
skaudi bausmė.
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“Naujienų” 25 metų jubilie
jus ir jų nuopelnas

Gimus “Naujienoms”, dauge
lis iš musų buvome tik vaikai, 
labai mažai apie spaudų bei jos 
vertę teišmanėm, todėl ir jos 
skaitymas mus nė kiek neįdo
mino. Bet laikui bėgant, pro
tui bręstant ir supratimui vys
tantis, einant vis tolyn į gyve
nimų, kuriame prisįęina susi
durti su visokiomis margo gy
venimo bangomis, tenka kovo
ti su įvairiais nuotykiais, tuo
met mums nejuokais pradeda 
rūpėti gyvenimas. Ir kacj jį la
biau suprastume ir pažintume, 
ieškome daugiau patyrimo, 
kaip butų lengviau j jį įsigi
linti. Tam mums daug gelbsti 
įvairios geros knygos, laikraš
čiai ir visoki spauda. Turint 
progos vartyti daugiau įvairių 
laikraščių, gilinamės į jų turi
nį bei kryptį, rimtai sekam iš
sireiškimus apie pasaulinius 
įvykius ir žmonijos reikalus. 
Pagal supratimų darome išva
das, diskusuojam ir spren- 
džiam, kuris laikraštis rimčiau 
žiuri į pasaulėžiūrų ir teisin
giau reaguoja į žmonijos būtį. 
Žinome, kad laikraščio vertę 
ir taktiškumų išlaikyti yra sun
kus ir atsakomingas darbas. 
Išlaikyti laikraštį visuomet vie
noda ir teisinga kryptim veda
mų — gali žmonės tik rimto 
ir ryžtingo nusistatymo, nekai- 
taliojų savo rimties dėl savo
tiško išrokaviino. Tokių žmo
nių vedamas laikraštis įgyja 
didelės vertės žmonijos tarpe 
ir skaitytojų skaičius auga tūk
stančiais. Tokiam laikraščiui 
įgijus pilno pasitikėjimo, nerei
kalingos jokios aukos, nei kito
kios labdarybės jo palaikymui. 
Neužpildo jis savo puslapių at
sišaukimais aukų ir aukų, ne
įkinko savo skaitytojų į nuo
latinį darbų — rinkti nustaty
tas kvotas aukų bei skaitytojų.

Vienų iš tokių rimtų laikraš
čių Š. Amerikoje turime “Nau
jienas”, kurios garbingai ren
giasi minėti savo 25 metų pa
minėjimų. “Naujienos” šiandien 
žinomos kaipo geriausias dien
raštis ir laikomos populiariau
siu pasaulio lietuvių tarpe. Jos 
savo rimtu turiniu ir garbingu 
žmonių vedamos, traukia kas 
kart vis didesnį skaičių skaity
tojų ir širdingų rėmėjų. Raštai 
jose telpa visuomet rimti, svar
bus ir pamokinantis, nes turi 
gausų skaičių gerų ir širdingų 
bendradarbių. “Naujienos” vi
suomet teisingai sako apie šių 
dienų neramius ir klastingus 
pasaulinius siekius ir įvykius, 
neįškrąipydamps faktų ir nie
kam nępataįkąudąmoę. Jos> nie
kuomet su niękų neveda kriti
kos, paremtos pagiežą, karštų 
bei kelionėmis, bet visuomet 
išlaiko teisingų kryptį ir meta
mus joms niekinimus ar už
gauliojimus atremia rimtais ar
gumentais, ir tikrais faktais. 
“Naujienos” yra pasižymėję 
ne tik visur ir visame ginant 
žmonijos reikalus, tarnaujant
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LIETUVON
Siunčiame Pinigus Paštų 
ir Telegrama. Patarnau

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NąUJIĘNOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CpiČAGO,

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

plačiųjai lietuvių visuomenei, 
sklęid^iant ąpšvietą, bet ir lie
tuvybės palaikyme bei jos ak- 
stinime yra įdėję ir tėbededa 
daug nuoširdžių pastangų. Kiek 
daug joms teko nukentėti už- 
sipuįdįnėjimu, kada jos rėmė 
skridimų. į Lietuvą, kad tuo 
įamžinti lietuvybę pasaulio is
torijoj. Visi 100% patriotai ir 
kili tuometiniai lietuvybės nei
gėjai pamatė blogai darę, kada 
jąų buvo vėlu. Antras “Naų* 
jįepų” remiamas skridimas SU 
lei|. J. F. Vaitkum bdvo jąu> 
tinkamiau ir širdingiau pri
ruoštas, nes žiponęs nebępaįsė 
visokių tęųkdytpjų. Tąigi šią
dien, jei matoąne ąviącijos sri
tyje lietuvius laRųpųs atžymė
tus pirmose eilęsę, ir, Lietuvos 
vardą plačiai žinomą pasauly 
— nuopelno už tai daug pri- 
kląuso “Naujienoms”. Kas at
šalusį ir nutolusį nuo lietuvy
bės jaunimą sugebėjo patraukti 
atgal ir įkvėpė ųesigėdint sa
vo vardo, ^r nę “Naujienos”? 
Kas lietuviu jaunimo jėgomis 
Chicagos pasaulinėj parodoje 
gražiai reprezentavo lietuvių 
tautą, ar ne “Naujienos” su 
savo kilniais žmonėmis atsida
vusiai dirbusius, ką d parodytų 
jaunimui, jog lietuviais būti 
yra garbinga. Jos pirmos su 
noru ir džiaugsmu stojo į pa
galbų ir “Pirmyn” choro jau
nuolius išleisti į Lietuvą, kad 
pamatytų tėvų žemę — jos ir 
čia daug pagelbėjo. “Naujienų” 
vardų pirmyniečiai kaipo lie
tuvybės platintoją Lietuvoje di
dingai minėjo. O juk kiti neva 
lietuviški laikraščiai nesigėdino 
plūsti “Naujienas” ir pirmynie- 
čius už šį nieku, be dainos, ne
surištą žygį. “Naujienoj” vi
sur, kur 'tik galima viešiau ir 
plačiau visuomet stengėsi pasi
tarnauti lietuvybei. Nėra kito 
panašaus laikraščio su taip 
vertingais skyriais k. t. Muzi
kos skyr., kurį veda uoli ir vi
sų gerbiąnia N. Gugienė, teik
dama žinias apie žymius ir ga
bius muzikus, ypatingai ir šir
dingai atžymėdama kiekvieno 
lietuvio pasisekimus. Kitas Mę- 
no žinių skr., vedamas įžymaus 
ipenininko geri). M. šileikio, 
snpąž.indiną mus su menu ir jo 
talentais. štai vertingiausias 
puslapis, kurį daugelis iš musų 
pirmiausia skaitome, tai redak
cijos straipsniai, “Apžvalga” ir. 
musų mylimų Lietuvos kores
pondentų raštai. Šis puslapis 
nušviečia mums visokius įvy
kius kaip koks šviturys.

“Naujienos” pirmos atėjo į 
pagalbą ir minus kanadiečiams 
lietuviams, išvesdąmps mus į 
viešumą. Kuomet apie 10 me
tų atgal lietuviai atsidūrė šioje 
šalyje laimės ieškoti, tai prisi
ėjo susidurti su vargais, išsi
blaškant po miškus, formas ir 
kitur, kad pradėti pelnyti pra
gyvenimą. Tuomet per kai ku
rį laiką prislėgti svetimos dva
sios ip nęžinopios kalbos pasi
jutome izoliuoti nuo savo žmo
nių, kalbos ir, papročių. Jokios 
lietuviškos spaudos negauda
vom ir niekas musų nesuprato, 
ko mes norime. Jei kas gaudar 
vo iš giminių Amerikpjįę kokį 
laikraštį, tai dalindayo^i kąip 
kokia brangenybe, nes per jį 
sužinodavo, kas de^la$j pąsąip 
ly. Vėliau jau vienas ki|ąs drą
sesnis bandydavo ką nprs ra* 
šyli, pasidalinti mintitpis sji: 
broliais per laikraš|į. Bet kaip 
skaudžiai įžeistas fjąsijąųsdayp 
žmogus, kad ne visi. Amerikos 

Į laikraščiai norėdavę girdėti sa
vo brolio balsą ’r gaudavo at- 

Į siliepimą: “Ką čia sįi |ais žalių;
kais prasidėti, ką jie. išmano’’ 
ir t. t. Štai kaip ka| kurįę ląįR- 
raščiai žiurėjo į Kanados lietu
vius! / , •

Scnora Benevides, PeruLIMA, PERU
NAUJIENŲ-ACME TelOpTioto 

denio žmona, sveikinasi su

į^įįį^:-.

K ■

Coydell Hull, Jungtinių Valstijų sekretorium, kuris ten dalyvauja Pąn-Amerikos 
konferencijoje.

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
J    ♦ •' • •— * *_____________________________ '__________________

Atbalsiai iš “Bailes” choro Pirmyn choras atvažiuoja
Kaip daugeliui žinoma, To

rontas turės tą didį malonumą
operętęs

Teko daug skaityti apie per
statytą operetę “Nebaigia ko-'išgirsti Pirmyn chorą, kuris iš 
va”. Tuo klausimu irgi noriu tikrųjų yra vienas iš geriausių 
prabilti. Jeigu iiųti kritikuoti J lietuvių chorų Amerikos konli- 
healsižvelgiaht į žmonių apy-mente. Jeigu nebūtų tekę jo gir- 
stovas, tai reikalas butų buvęs, dėti, nesistengčiau jo per anks- 
jei ne p. Sąrapaitė, visai “flat”. ti girti, bet, brangus torontie- 
Sarapaitė atliko savo rolę taip čiai, jeigu norite išgirsti lielu- 
puikiai, kad negalima buvo net viškų dainų visame jų gražume, 
tikėtis tokių jos gabumų ir žavingume, čia yra jums proga 
gražaus balselio, o dėlei kitų jas išgirsti. Užtikrinu, kad savo 
dainininkų nebuvo nė vieno, gyvenime nėra tekę girdėti taip 
kųr.is v.icąoj ar kitoj vietoj ne- gražiai dainuojant. Jus verksit 
nusmuko nuo meliodijos. Bet iš džiaugsmo ir malonumo; ju
tai reikią sverti kilomįs syars- myse užgims dar didesnė mei- 
lyklėmis^ Juk visi artistai savo lė lietuviškumui, 
atliekąmom nuo 
dom dirba ir 
savo didžiausias 
tuo turėtų publika

“IJąnjiępos” broliškai sp mu
mis pasielgę, jos išgirdę musų 
žodį, suprato, kad ir mes žmo
nės ir per savo skiltis supažin
dino mus su spaudą, ir ameri
kiečiais. Jų pagalba ir kiti pa
matė, kad ir “žaliukai” moka 
ir nori gyventi ir protingai žiū
rėti į ateitį. “Naujienų” dėka 
mes esame šiandien didžiulio 
SLA nariais ir Toronte turime 
nemažą kuopą, kuriai gauti 
dąugiąu narių per “Naujienas” 
dedam atsišaukimus į lietuvius, 
kviesdami stoti į naudingą or
ganizaciją. Jos nesigilindamos 
į musų nusistatymus bei pažiū
ras mielai pasitarnavo musų 
reikalams. Štąi šiandien esame 
jau tiek susigyvenę su ameri
kiečiais ir “Naujienomis”, kad 
jos mums suteikė net visą pus
lapį žinioms ir įvairių įvykių 
aprašymui iš Kanados. Jame 
galime laisvai reikšti savo min
tis. Tegul dar ir nevisai nau
dingais bei rimtais raštais už
pildome savo' puslapį, bet gana 
to, kad jos leidžia mums lavin
tis ir auklėtis šioje srityje. Su 
laiku gal kuris ir iš musų ge
riau išmokslinęs savo gabumą 
galės ką nors įdomesnio patiek
ti. Taigi ar galime mes apsi
leisti ir likti skolingi už “Nau
jienų” prielankumą mums? Ži
noma, kad ne. Ir aš tikiu, kad 
visi Kanados naujieniečiai įver
tins “Naujienas” ir širdingai 
rems jų namo fondą, kaip re
mia Amerikos organizacijos, 
draugijos ir pavieniai asmenys. 
Daug dar butų galima suminėti 
“Naujienų” gerus darbus ir 
vertę, bet manau — ko nepa
sakiau aš — pasakys kiti. Aš 
tik savo nuomonę išreiškiau 
apie “Naujienas”, kurias paži
nau lik į Kanadą atvykus, jas 
pamylau ir gerbiu, nes per jas 
daug gyvenime gero patyriau 
ir pažinau. Šiandięn mes visi 
naujieniečiai garbingai lenkia
me galvas prie “Naujienų” kil
nią idėją. Kiek ji mums šiąn- 
diep švenčiant 25 metus yra 
brangi, tiek ji švenčiant 50 m e-

Skaudi nelaimė
SYDNEY MINĖS, N. S. — 

Gruodžio 6 d. kasyklose iš tikro 
skaudi nelaimė. Važiuojant į 
darbą 250 darbininkų traukinė
lių su 26 vagonėliais, virvei 
(cable) nutrukus, visu smarku
mu atsimušė į sieną, ir mažiau
siai 21 užmuštas ir 40 sunkiai 
sužeistų. Iš daugelio sužeistų 
nėra vilties, kad jie gyvens.

Reikia pastebėti, kad vagonė
liai neturėjo jokių stabdžių ir 
jų jokiu budu bėgančių pakal
nėn sulaikyti nebuvo galima. 
Pajutus nelaiihę kai kurie dar
bininkai mėgino iššokti iš bė
gančių vagonėlių, bet liko su
trinti prie lubų ar sienos, nes 
tunelis buvo vos 11 pėdų dia
metro, 

r I '

Vedamas katastrofos įvykio 
tyrimas. Kompanijos larnaųto-

kiti apsaugai pabūklai buvo 
du kart į parą tikrinami.

Kanada
* . „t .. f

Apie Sydney kasykloje įvy
kusią baisią nelaimę yra rašo
ma kitoje vietoje, būtent, Ka
nados Žiniose. Čia norime pri
durti, kad apie tą nelaimę pasi
stengė mus informuoti p. P. 
Yauniškis iš Winnipeg ir Pet
ras Žemaitis iš Sydney Minės, 
Abu prisiuntė ląikraščių iškar
pąs. Ęe to, Žęmąilis pranešė, 

ir vienas 
Savo pranešime jis sa-

t • ' '. • • . ’

kad yra nukentėjęs i 
lietuvis.
ko:

“šiuo prąnešu, kad šioje tra- 
nelaimėje iš lietuvių 

niekas nežuvo. Daugumas lie
tuvių, ‘kurie buvo lame tripę, 
laiku suprato pavojų, ir kol dąr 
nebuvo peryėhi suspėjo iš tri- 
po iššokti.

“Tiktai Ką^iiųįeras Pališkis, 
jau senyvas žmogus, iš karto 
neturėdamas progos iš tripo iš
šokti, buvo priverstas atsidurti 
žiauriam likiniui ir tęsti tą

vo skaudžiui sužeistas, bet 
lei stokos ligoninėse vielos 
gydomas savo namuose, ir 
vilties, kąd pasveiks.

Paskutinių laikų žinios sako, 
kad mirusių skaičius jau pasie
kė 17 asmenų.

—Petras žemaitis”

bai- 
bu-

yra 
yraSiaurinąnjps teisės

Jau seniai buvo dedamos 
stangos Toronto mieste suvar
žymui neturtingų gyventojų lai
ke miesto rinkimų.

šiomis dienomis net teismas 
.! ■ ' I.. ’ I • .• * * ' • • ■-

atėjo tani į pągalbą išnešdamas 
spręndjmą, kad 4> ir 5 Ayarcle, 
kur daugiausia gyvenama ne
turtingų ateivių, nebus prileista 
prie bųlsavimo lie, kurie nega
lės įrodyti savo nors mažos 
nuosavybės.

Reikia priniiųt, kad per ke
letą prąęilų mę(ų p^žąųgicji 
tuose y/arduosę pravesdąv.o są- 
yo atstovus į, niįęsto valdybą, 
todėl reąkcionięriąį cįędą visas Įwę bus plačiai išdėstyta fašis- 
pasląngąs, kad pąžąngiųjų vi
sai atsikračius. 
4; ' ■ . » t K. < *.•

pa-

Girtinas susijungimas

Toronto, Ont
» • • •• *. •* •

kite ir mano nors menkos ver-
• • • ’ < 1 •'.«•••«<• » 1510'. ( * » T » > •. « » •. v t »

tęs, bet širdingus lįp^ėjimųs 
“Nąųjįeųoins”' ir jų nęnuįlstan- 
ėiąpi mokslą, kulįur.ą ir, ląisyę 
mylinčiam nącją^toriųir gęrbia- 
inąm Įįr. P. Grigąį'ėiui, žįnąh- 
čiam ir pažįstančiam savo pa
reigas |r, principus, žiųanęiam

čiąlę ir politinę įm^lę visuome
nėje. Jis sąyo princįįnis ir įsį- 
tilĮįniinųs brangina, p kįtų ger

sisękinio ir. patvarioj ištvermės 
il^ųs, įjįuą . metuę vesti ir to- 

ryžtin^ ir teisingą kovą 
prj^š nųtųiayAę. «

Q. Indre|įenę«

ne tik visoje 
kitose šalyse, 
jo rimtai ir 
žiūrėti. Štai 
savo laiku buvus

Kanadoje, bet ir 
daugumas pradė- 
su pasitikėjimu 

yąkarų Kapądos 
i gąną stipri 

partija Spciąl Grędįt, dabar jųn* 
ginsi prię CCF ię bendmmis 
jėgomis dirbs dėl darbo žmo; 
nįų.

C. C. F. Mtąm terminui
J^uųicipąĮjįuose ] 

kaįp Winpįpege, Calgary, Regi 
na, ^akstopn ir kitaip vakarų, 
Kanadoj CCĮf i

, jums įkvėps 
darbo valau- tikrą lietuvišką dvasią ię 

kiekvienas deda džiaugsmą, kad esate lietuviai 
pastangas, ir jr gąlite išgirsti lokį galingą 

pasilenkin- nepaprastai gerą chorą. Jų lu
ti, duoti ūpo ir nors toliau me- rusite malonų prisiminimą vi- 
niškai lavintis. Tik keista, kad sam savo amžiui, ir tą dieną 
žmonės save vadindami meno bus viena iš žymiausių jūsų gy- 
mėgėjais apie meną taip keistai veninio dienų. Koncertas bus 
atsiliepia kaip tai Liaudies Bal-'4O1 Bathurst svetainėje. Pakvie- 
se tūlas rašo: “Čia buvo sūdai-^imus galėsite įsigyti pas kuo
duotos revoliucinės, .svarbios pOs narius. Parengimo diena 
reikšmės dainos, o ne “Karve-1 sausio 1 d. 1939 m. 
lėliai” ar “Sakalėliai”.

Žinoma, mene reiškiasi ir 
kąlbos praslnė, bet rolė ir ge- . 
riausia, gražiausia, blogo ar
tisto būna sugadinta, daina 
liekasi bevertė jos gražiai ne-: . ., . . . . j—i , alo kunigą Bobina. Kunigas sa-sųdąmayus ir t. t. lodei mene! y 7vo kalboje sveikino loronlo 

’ nuo Monlrealo ir pažadėjo To- 
jronto linkėjimus Montrealan

nę ką kalbi, ne ką daniuoji, 
bet kaip tą visą atlieki, nuo to 
pasekmės esti ir tada sveria
ma meno verte. Nuo savęs lin
kiu Bangos chorui 
mokinimos sąlygų, tada 
sėkmės bus geresnės.

geresnių
ir pa-

Lankėsi kun. Bobinas

pašaliniai publikai daly
vaujant. Mat, susirinko dauge-

nemažu būreliu, bet gal nežino
jo, kad veik didesnė dalis cho
ristų ir publikos ne parapijo- 
nai. Bet tiek to. Po choro repe
ticijos vaikų, geriau 
mergaičių orkestrėlis 
yedainas pagriežė, 
smagiai pasišoko.

štai kur pasišventimas
Delbi, Ont., yra apie 100 my-

Aušros choras
Aušros choras jau ruošiasi • * Mprie didelio vakaro, kuriame 

bus suvaidintas labai gražus 
veikalus “Valkata”, nors tas' 
veikalus jąu Toronte yra vai-i 
dintas, bet lokio gražaus vei- pų nuo Toronto, vienok gerb. 
kalo noyisi dar kartą pamaty- y. V. Treigiai ir jų mylimas 
ti, lik žiūrėkite, artistai, su- darbininkas 
vai(liąl$it gerai

Kudirko

Petrukas atlankė 
Šio cįioro na-jSLA kuopos susirinkimą, kad 

riai gana aktyvus nę vien dva- pagelbėtų valdybą iširnkti ir 1.1, 
siška jėga, bet ir “kįšeniška”. |Pąsiządėj ‘ 
Kišenįuję kęli ęcn|ąi, geri no- farmerių 
rai ir ątsįi’ą^p nuosavas pianas, dieną ir pasiklausyti 
Aukayo po 50 centų: Motiejų-'choro.

! 57Aloz»l.r !-»■» 1 1 lo- I

ra i ir

atvykti su didžiu 
burių Naujų Melų 

Pirmyn 
—Stella

Masinis niitingąš sąryšyje 
su gruodžiu 17 d. 1926 m.
Įąšistų pervęr^ųiu Lietu
voje.
Gruodžio mčn. 18 d. 2 y. po 

pietų Labor Lycęum, 3L6 Sbą- 
dina Avė., Toronte Toronto Lie- 
tuvių Socialdemokratų kuopą 
šaukia masinį milingą, kuria- 

' o line iilnnini i ezloe 1 I n r«ieie_ 

tų darbai prieš Lietuvoj liaudį 
ir jos nepriklausomybę. Be to, 
bus du kalbėtojai- anglų kalbo
je. Kalbės tema Bėgamieji. Ka
nados darbįhinkų reikalai, ir 
kita kuria tema, kurios kol kas 
negalima nustatyti.

Suminėtą ten^a Ra|bęX profe
sorius Ė. Galatpky ir. antras 
lialbętojįas bus vienas iš CČF 
organo “Tįie New ępmmpAiT 
vvęalth” bendrą^arbių, kurjo 
pąvardės netęko sužįpolj.

Visi Torontu lietuviai yra 
kviečiami ątsdįnįtyli ir išgirsti 
si|j. įdpųiiij prakalbų, o Uąętu,

inas, Margis, Veleckas, Sąmule- 
vičienę, Ąiargclįenė, Kumįtienė, 
Balčiųnąs, Fr.ęnzęlienė, Kumi- 
lis, Kąęęvięius, N- Pocius, L. 
Pociuj, Lękšys ir Butkienė; po 
25c. — Y^l^anląilė, Dubaus
kas, Bąikąųskienė, Kalinaus
kienė, M. Ppęįųs, Karvelis, Na
rušis, Kidžius, Čirunas, Alek
sandravičius, Ežemeckiene, Ki-

gy- 
būt, 
vai •
ne-

— Viskas iliuzija tarne 
venime. Ir tamstai, tur 
nė vienas noras, kurio jau 
kąs bubamas troškai, dar 
išsipildė.

— 0 ne! Kai motina kirp>
džieny, Ku(lįrJ>a, Dervinienė ir davo man plaukus, aš norėda- 
Kavoliuniere; smulkesnėm au-'vau, kad galva butų visai pli
kom Evask, Belccki, Belecki, ka, ir štai dabar tas noras jau 
Mickevičienė, Kazlauskaitė, Žar- 
skaitė, Plienienė. Po 1 dol. da
vė: J. Dmųšą, Janušauskas, J. 
Samulevičius, Jokubynai ir 
(jcneralinis Konsulas dešimts 
dolerių. Choro nariai dabar 

cm pianais, tik 
gerų norų ir iš- 

to su didžiausiu 
linkiu. Darbas 

bet malonus, tad

tikrai išsipildė.

DUODAME

rinkimuose; |r pjrnią kąrJą Kanadoje ręn 
cfnrv RachJJ •__ . __ . Agiąm° pąmiiiejimp pamatytį, 

įfjimąs įj $P^dhią Avė. į pir-
Kanadoj CCĘ ne tik kąjl sąvo kalįį/ pQ. ’d^'inei. 
policijas t>a|^Yimpose atlikę, j ........ —Komitetas,
beį vįętpmis ųęt sų gerąją, baį- j. , .. . V* f
sų pąąugin^įs d^ąų^ią^

dabar reikia t 
tvermės, o 
nuoširdumu 
nors sunkus,
dainuokim, lietuviai, kolei jau
ni esam.

PINIGUS!

SLA kuopus riąkimų 
daviniai

Valdybon išrinkta pirminin
kas A.‘ Kuniųtis, sękrelorium 
Ą. Bątkus, vicę-pirip. A\ Mar
gis, fin. raštininkė O. Indr-elie- 
nę, i^dmųik. M. Jokubynas. Į 
tėati’.ąlę komisiją įęina sęnągųs, 
enęrgiĮlgį ir gabus nąriąi L. 
Ęyęnięelięųė antriem lųętąm, O. 
Ęiuniutięnc ir J. Sąinuleyi£ius. 
Į revizijos komisiją įeina J. 
S taukus, G. Jokuby naitė ir A, 
lĮąvoliunas, Organizatorius ocįį* 
įttięiųę melams A. FrcnzcĮi^ ir 
kores^ųndęntė O; IpiĮręĮięnė.

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULK4. 
Gausitę ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Uthųąnian Bųilding 
Loan and Savings

Association

Atdara kąs dięną nuo $ ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus n0- 

' dšldienius.



Ačiū “Naujienoms” 
Bendradarbiams ir 
Visiems Musų 
Rėmėjams.

Lietuvių Universiteto 
dentų Kliubas re’škia gil:

L. Graičiunas ir Anthony Vai
vada. širdingai jums dėkojame 
už tokią gausią moralią para: 
mą.

Nuoširdų ačiū visiems mu
sų bendradarbiams, korespon
dentams ir atsilankiusiai pub
likai, kuri gražiai parėmė mu
sų veikimą finansiškai. Todėl 
ir ateityje stengsimės žmonėms 
suteikti patrijotinį ir asmeninį 
pasitenkinimą, o studijuojan
čia’ nepasiturinčiai lietuvių 
jaunuomenei — pašalpą.

LIETUVIŲ UNIVERSITETO 
KLIUBAS,

Wenetta Grybas,
Sekretorė.

Išsiėmė Leidimus 
’cdybo~<s

Stu- 
ą pa

dėką Naujienų Redakcijai, kai
po vienai iš didžiausių musų 
rėmėjų, rengiant vakarą, įvy
kusį Gruodžio 4 tą dieną, Lie 
tuvių Auditorijoje.

Ačiū Naujienų Redakcijai už 
prielankumą, taipgi musų nuo
širdiems darbuotojams, kurie 
savo raštais per “'Naujienas”
taip daug mums prigelbsti mu- (Chicagoj) 
sų užsibrėžtame darbe, tai Dr. Joe Kantauskas, 31. su Lot- 
P. Grigaitis, poni Nora Gugis, tie Newell, 23 
poni Maria Jurgelonis, Dr. A. A|bert Gereg( 27> su y

Turza, 23
Fred Dede, 23, su Eleanor 

Runscher, 30

Reikalauja 
Perskirų

Josephine Norlock nuo Peter 
Norlock.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

NAUJIENOS, Chičago, IH
f

l

radi o 
muzi-

JUOKAI
PRIE VYRO KAPO

prieSusirupinusi našlė stovi 
vyro kapo. Stovi ir ašaras lai 
sto. Pagaliau nusišluosto ašaras 
ir sako:

Budriko Radio
V alanda

Pereitą septintadienį 
klausytojai turėjo tikrą 
kos ir dainų puotą, besiklau-1 ka: dabar aš tikrai žinosiu, kur

— Viena paduoda man Mo

Trečiadienis, gniod. 14, 1938

»■ - -aaUJI-L^V Telephoto
GALESBURG, ILL. —Ga

le Davison, 28 metų • am
žiaus, kuris buvo rastas pa
sikoręs netoli nuo savo na
mų. Jis buvo > apsirengęs 
moters drabužiais.

Šiandien Lietuvių 
Vaizbos Buto 
Susirinkimas

Įvyks pas J. P. Rakučius

Praetame Vaizbos Buto di
rektorių susirinkime, kuris įvy
ko p. W. J. Kareivos namuose, 
dalyvaujant veik visiems direk- fę 
toriams ir 
vardžiui su teisėju Žuriu

sydami Budriko radio valan
dos. Visa valanda buvo kupina 
ražių dainų ir geros muzikos. 

srogramą išpildė dainininkai 
? tąsys Rimkus ir Antanas čia- 
pas, Budriko Kvartetas ir di-! 
džiulė simfonijos orkestrą.

Programą pradėjo orkestrą 
ir kvartetas visiems žinomu ir 
visų mėgiamu maršu “Ei, Pa
sauli”. Po to Rimkus padainavo 
“Vai putė, putė šiaurus vėjai”; 
kvartetas “Parsivedžiau mergų-! 
želę lepūnę”; Rimkus ir Čia-1 
pas duetą “Ilgu, ilgu man ant, 

'svieto”; orkestrą parinktinių 
lietuvių dainų “Vainiką”; kvar-’ 
tetas ir orkestrą — serenadą'; 
orkestrą — valcą “Saulutė te
kėjo”; A. žymontas gražiai pa
deklamavo eiles “Radionas”; 
Rimkus ir čiapas duetą — 
“Geismai ir svajonės”; kvarte
tas — “Miškas ūžia, giria gau
džia”; kvartetas — “Oi, berne
li vientury”; kvartetas ir or- i 
kestra — “Vijo vilkas 'voverai- 

ir užbaigė su “Kur banguo
ja Nemunėlis”.

Tai buvo ištikro graži ir link
sma valanda. Programą vedė 
pats p. Budrikas. >.

Ketvirtadienį vakare, nuo 7 
iki 8 valandos, bus taipgi gra
žus Budriko programas dainų 
ir akordeonų muzikos iš sto- 

1420 kil. Bus ge-

jis praleidžia naktis.

4 Sensacinė Savaitė.
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 £■ Van Buren St. 

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

M. išskiriant šeštadienius ir 
l sekmadienius-

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

SIIEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

T

— Deiko gi tu daužai savo Skelbimai 1 Naujienose i 
akis ?

— Mat aš noriu priprasti 
prie savo naujos dainos: tam
sios akys.

duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra | 

naudingo

Roselando Lietuvių Kliubų ir dr-jų Savitarpinės pašelpos susi
vienijimo priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 15 d. 
7:30 v.v. darbininkų svet. 10413 So. Michigan Avė. Visi 
kviečiami atsilankyti, nes randasi svarbių reikalų aptarti ir 

valdybos rinkimas. R. Miksis, rast.
Jumboldt Park Lietuvių Politikos Klubo priešmetinis susirin

kimas įvyks gruodžio 15 d. svet. 3600 W. North Avė. 8 v.v. 
Nepamirškite atvykti į susirinkimų, nes bus valdybos rinki

mas. Valdyba
ihidgcpori Ln-ks Palaimintos Lietuvos priešmetinis susirinki-i 

mas įvyks gruodžio 14 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au-1 
ditorijoje. Malonėkite laiku pribūti, nes yra daug kas ap 
tarti ir bus valdybos rinkimai. —Valdyba

KETURI PAVEIKSLAI.

COPR. I9M, NEGDLECRAPT SERVICE, INC.

PICTURES PATTERN 1909

No. 1909 — Keturi gražus paveikslai, kuriuos galite išsiū
ti ant paduškų arba išsiuvus pakabinti ant sienos.

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

No. 19090

konsului P. Dauž-
gar- 

bės nariais, susirinkimas pa
rvirto bankietu, nes ponai Ka
reivai tiek gėrimų ir valgių bu
vo prisitaisę, kad nesinorėjo jų 
namus apleisti, nors ir buvo 
jau labai vėlus laikas.

Tarpe kitų dalykų, buvo pra- ties WHFC 
nešta, kad bankietas, kuris įvy- ri dainininkai, gera muzika ir 
lro Syrena Cafe, buvo labai sėk
mingas.,

. Kadangi dauguma direktorių 
i žmonų buvo susirinkime, dėl 
artimesnio susipažinimo, tai 
nutarta pavesti joms rengti Kalėdų Pramoga 
bunco ir card pąrtyKalėdų __ , V„v . 9 °

| “beskių” nupirkimui, kas buvo Kviečiami “ , 
I labai sėkmingai atlikta, vado- . '
'vaujant poniai J. P. Varkala. (AtSI.lMKytl ’

?\Tors Vaizbos Butas nėra po
litiška organizacija, bet remda- 

r ma savo narį ir direktorių, in-- 
dorsavo Al. G. Kumskį 
wardo aldermanus.

gražios dainos. Taipgi bus svar
bus asmenų ir draugijų prane
šimai. Nepamirškite pasiklau
syti. — J.

I
Pramogą rengia Naujosios 

Gadynės Choras.

SJ

į 13-to

Sekantis direktorių 
kimas įvyks December 
p. J. P. Rakščius, 1900 South j 
Halsted Street.

W. B. Sebastian.

Šįvakar Rodys
Įdomų Filmą
Apie Nacius
Pelnas Eis Žydų Kėlimui 

Vokietijos.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGF 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
’erkraustom forničius, pianus ir 
'isokius rankandus bei storus. 

Vežam į farmas ir kitus mies- 
us. Žema kaina. Musų Darbas ga

rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Patentuota kvap
snio kontrolė ir 
n e m o karnas ap- 
draudos poli s a s 
nuo kandžių duo
da jums priedinę 
apsaugą- Daug 
puikių stilių pa- 

• sirinkimui — to
kiomis kainomis, 
kurios atsako jū
sų kišenei.

Nebereikia rupinties kur laikyti savo 
parinktą patalynę ir papuošalus sau
giai nuo tų įkyrių kandžių. Ir tai ga
na paprasta ir puiku pažiūrėti. Tad 
nenuostabu, kodėl motina vis dar 
galvoja tiek daug apie skrynią. Aš 
gerbiu savo—aš ją mėgsiu visada.

BLUEBIRD CEDAR CHESTS

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

PATYRĘS KARPENTERIS

JOEGUSTIS ,
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

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

VICTORY 2989.

Jos.F.Budrik,!>°
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

w

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

Artinasi Kalėdos. Naujosios 
Gadynes choras rengiasi jas 

susinn- burįu pasitikti. Pasitiks ne 
14, pas vienas—.bet su savo draugais 

ir rėmėjais.
Naujosios Gadynės choro 

pramoga įvyks gruodžio (De- 
cember) 17 dieną. Vieta—Mel- 
dažio svetainė, 2244 W. 23rd 
Place.

Taip jus, choristės ir cho
ristai, taip jūsų draugai ir 
draugės, taip choro rėmėjai ir 
simpatizuotojai bukite pramo
goj. Visi kartu praleisime 
smagiai laiką.

Bus visokių įvairumų: pina- 
klis, bunko, bus užkandžiai ir 
šokiai — Stephens orkestrai 
grojant. Choras padainuos; 
tarp ko kita supažins jus su 
ruošiama scenai operete “Bo- 
hemian Giri”. Gal ir pats Ka
lėdų Diedukas atvyks į pra
mogą dovanų išdalinti.

Atvažiuokite su draugais, 
choristais ir rėmėjais. Įžanga 
veltui!

Kviečia,
Naujosios Gadynės Choras.

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

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

iš

šįvakar Ochestra Hali salėj 
bus rodomas įdomus paveiks
las apie Vokietijos nazius, var- 

| du “Inside Nazi Germany”.
— — -j Filmą pagamino visam pasau- 
0 1 lyj pagaresėjęs fotografas Ju-

I lien Bryan.
Kam laikas leidžia — verta 

filmą pamatyti. Pradžia 8 v. 
vakaro.

Visas parengimo pelnas eis 
komitetui, kuris rūpinasi žydų 
kėlimu iš Vokietijos.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ,,, —_ _ _ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ- W. H. F. C. —7 IKI « V AL.
• SEKMADIENI— —7 IKI • 8 VAL.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
■

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kartos 
skelbiasi Naujienose.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No « .0
ir pavardėVardas

Adresas

ir valstijaMiestas

PETER PEN

• FOTOGRAFAS

Visos tos krautuvės turi didelį pasirin
kimą dovanų ir jums draugiškai ir ma
loniai patarnaus. Už jūsų kooperavimą 

busime dėkingi

KALĖDŲ DOVANAS
KRAUTUVĖSE, KURIOS GARSINASI

Cv 'p

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

UŽ ........................... ■ "
GYDYMAS $Rfl.OO

LIGONINĖJE ............. wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje   $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... « 
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.
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LIETUVOS GEN. KONSULATO PAIEŠKOMI 
AMERIKOS LIETUVIAI

Prašomi Atsišaukti Į Konsulatą 
New Yorke

1. ALEKSANDRAVIČIUS, 
VIKTORAS, Danieliaus sūnūs, 
kilęs iš Telšių apskr., Varnių 
valšč., PaluksČio km. Išvykęs 
į J. A. V. 1913 metais. Prieš 
keliolika metų jo adresas buvo 
toks: 356 P. U. Box 104, Lei- 
viston, Maine.

2. BAGINSKIS, JONAS, iš- 
vykęs j J. A. V. 1934 metais, 
prieš metus gyvenęs Brookly-

3. BAGINAS, KAZYS, (tė
vas) ir BAGINAS, KAZYS (su- 
Aus), manoma, kad prieš 10 
metų mirė Brooklyne, N. Y. 
Žinantieji prašomi apie tai pra
nešti.

4. BRASLAUSKIS, ANTA
NAS ir jo brolis KAZIMIE- 
RAS, iki 1938 met. vasario 17 
d. gyvenę J. A. V. P. O. 
Osage, W. Va. Box 72. Jie abu 
buvo nevedę. Turima žinių, kad 
Antanas Braslauskis 1937 met. 
rugpiučio 11 d. miręs. Kazimie
ras Braslauskis buvo Didžiojo 
Karo invalidas ir gaudavo pen
siją.

5. DZINKUS (DZENKEVI- 
ČIUS), KAZYS, prieš Didž. Ka
rą išvykęs į J. A. • V. Išvyko 
jau senas žmogus, turėdamas 
virš 60 metų amžiaus. Mano 
ma, kad kilęs iš Tauragės ap
skr., Naumiesčio valse., Ada- 
mavos kaimo, bet kame J. A. V. 
apsigyveno, nežinoma.

6. JASINSKIS (JOHNSON),

IGNAS ir jo brolis LEONAS 
(LIWAY). Ignas išvyko į J. 
A. V. 1910-1911 mętais ir gy
veno Batol, Wyrmont (Ver- 
mont) apylinkėje. Yra žinoma, 
kad 1913 metais jis gyveno 
Francfort, Men. (Maine). Leo
nas Jasinskis (Liway Johnson) 
1896 metais išvyko į Čikagą. 
Turėjo tris Vaikus. Abu broliai 
gimę Lydavėnuose.

7. JOCAITIS, HERMANAS, 
kilęs iš Vidkiemio kaimo, Pa
gėgių apskr. š. m. spalių mėn. 
gyvenęs 546 E. 136th Street, 
Brohx, N. Y.

8. JOCIUS, LIUDVIKAS, 
prieš 10 metų gyVenęs Brocton, 
MaSs., Bato! St., netoli pašto. 
Buvęs pasiturintis. Manoma, 
kad kilęs iš Raseinių apskr., 
Kelmės valsč., Degučių kaimo.

9. JUCAITIS, ANTANAS, 
(ANTHONY EUKAITIS) atvy
kęs j J. A. V. rodos, apie 1909 
metus. Buvo vedęs. Iki 1935 
metų gyveno 
Bideport, Me.
persikėlė gyventi į Bostoną.

10. JURGELEVIČIUS (JUR- 
GĖLA) VINCAS, kilęs iš 
ščių valse., Šakių apskr., 
šiurkščių k. (Dėdėnų k. 
Didž. Karą). Dabar jis 
apie 49 metų amžiaus. Į
riką išvyko 1909 metais, 
pradžių jis gyveno Potlsville, 
Pa., vėliau persikėlė į Clevc 
landą, Ohio. Yra žinoma, kad 
jis ten buvo apie 1912 metus.

11. KASPERAVIČIUS (KAS- 
PER); ADOLFAS, Antano sū
nus, išvykęs į J.A.V. 1923 me
tais. Apsigyvenęs 1710 South 
Front St., Philadelphia, Pa. Vė
liau jis persikėlęs į 3333 Li- 
vingston 
Jau 9-10 
jį jokių 
ihiręs.

12. KLEIRA, JUOZAS, 
venas Ontario Provincijoje, 
nadoje. Rastas jo atsargos 
dijimas Nr. 4083 ir dvi foto
grafijos. Savininkas prašomas 
atsiliepti.

13. LEIKA, LIUDVIKAS, Am

Vėliau, rodos,

Plok-
Pa- 

prieš 
butų 

Ame-
Iš

MADOS

kad

gy-

liu-

St., Philadelphia, 
metų, 
žinių.

kaip nėra apie
Manoma,

ir praktiškas. Sukirp- 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
40 ir 42 colių per kru-

No. 4842—Apatinis rubaš._ Gerai 
pritaikytas 
tos mieros 
34, 36, 38, 
tinę.

Pranciškus Uza
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 13 d., 2:15 valandą 
ryto, 1938 m., sulaukęs 57 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno apie 35 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 sūnūs: Louis, Feliksą ir Ro
bertą, 3 dukteris Stellą, Iza
bele Nyland, Virginia, marčią 
Margaret, žentą Kari, anūkę 
Louis, Jr. ir gimines. 
Kūnas pašarvotas Carolson 
Funeral Home, 304 W. 119 St-

Laidotuvės įvyks Penktad., 
Gruodžio 16 d., 1:30 vai. po 
pietų- Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Uza 
giminės, drąugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ’ 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, i
Sunai, Dukterys, Marti, Žen- ij 

tas, Anūkas Jr Giminės.
Laid. Dir. Carlson Funeral d 

Home, Tel. Pullman 0184- . 4

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

i

Acme-Naujienų Telephoto
Gwinn Henry, kuris vadovaus Kanšas universiteto 

atletikos departamentui.

SS? Į CLASS.FIED AdŠ.~|
Už PittsbUTgh^
Kuopai Pirmininkaus 1939 

VV. Rašinskas.
m.

žinoma, 
gyveno

PRAN-

bęs ahglių kasyklose ir turė
jęs ūkį.

20. STENHAN, JAN, 
metais išvykęs į J. A. V. ir ap
sigyvenęs Tamaųue mieste, ką* 
me dirbo kasyklose. Manoma, 
kad jis kilęs iš DiržiOnių kai
mo Betygalos vals'č., Raseinių 
apskr. Iš Tamaųue miesto laiš
kus rašė iki 1922 metų.

21. ŠULINSKAS, JONAS,

1913

tano ir Barboros sūnūs, gimęs 
1876 melais, Košelių kaime, 
Užpalių parap., Utejios apskr. 
Į Ameriką išvyko 1913 m. iš 
Rygos, kur dirbo gumos fabri
ke “Provodnik”. Yra 
kad 1928 metais jis 
Brooklyne, N. Y.

14. LIUPNICKAS,
CIšKUS, 1910 1911 metais iš
vykęs į J. A. V. iš Rudžiskos 
geležink., Trakų apskr. ir ap- Jono sūnūs, prieš 40 metų iš - 
sigyvenęs iš pradžios Milvai,4/Vykęs į J. A. V. ir, manoma, 
Mass., paskui Lavai, Mass.

15. LUCKUS, PIJUS ir jo 
brolis ANTANAS, išvykę į Ame
riką Pijus Luckus — 1910 m., 
o Antanas — 1909 m. Pijus 
1920 metais gyveno So. Bosto
ne, Mass. Dalyvavo, didžiajame 
kare, kaipo Amerikos 
Antanas 1914 metais 
Cambridge, Mass.

16. PAŠKEVIČIUS,
RAS, kurio adresas 1929 me
tais buvo šis: The Public Na
tional Trust Bank, 177 Broad- 
way, New York, N. Y.

17. RAMANAUSKAS, FE
LIKSAS, Mykolo sūnūs, mano
ma, kilęs iš Normainių k., Šė
tos valse., Kėdainių apskr. Yra 
žinoma, kad 1922 melais jis gy
venęs 
York, 
likso 
vietą

18.
VESTRAS, 
Karalienes 
Brooklyne 
kad 1935-36

19. RISZKUS 
VINCAS, prieš 
vykęs į U.S.A. ir iki 1921 me
tų gyvenęs Attlasburg, Pa. Dir-

kareivis., 
gyveno

KASPE 1

1755 Park Avė., New 
N. Y. žinantieji apie Fe- 
Ramanausko gyvenamąją 
prašomi atsiliepti.
KUN. REMEIKA, SIL- 

buvęs ilgą laiką 
Angelų parapijos 
klebonu, žinoma, 
metais sirgęs.

(WILLIAM) 
Did. Karą iš-

4 Metų Mirties Sukaktuves-

1896-1898 metais miręs Wilkes- 
Barte mieste.

22. VAIDltA, KAZIMIERAS, 
kilęs iš Vaiguvos miestelio, Ra
seinių apskr., atvyko į Aftieri- 
kiį prieš 37-38 melus., į914 me
tais jis g;yvjįno Wilkes-Barre 
mieste, kūt dirbo kasyklose. ,

23. ŽABRAUSICAS, VLA
DAS, gyvenęs 1937 niet. Rot. 
58, Bąt. 61, Albany S t., Sclie- 
neetady, N. Y.

n i * •

Ieškomieji arba apie juOs 
žinantieji prašomi atsiliepti ir 
pranešti savo adresą. Rašyti: j

. sCONSULATE GENERAL 
OF LtTHUAMA, 
1'6 West 75tii St., 
New York, N. Y.

WEST ^ULLMAN, ILL. — 
Pereitą šfekmadienį Bimbos 
sveiaih'ėje įvyko SLA. 55 kp. 
priešiiitetinis skaitlingas susi
rinkimas.

Pasveiko Lapienė, sirgUsi 23 
diehas. Nutarė pašalpą jai iš
mokėti.

Oąk FOrest senelių komisi
ja pranešė, kad darbas jau už
baigtas Oak Forest prieglau
doje fešahtiems seneliame pie
tus šū prOgrarilu suteikė, o 
atskaita tilpo visuose lietuviš- 
kūoš’e laikraščiuose.

Pehki laiškai visokių rųšių 
būvd perskaityti ir priimti. 
Sęhiai bėra kuopa gavusi tiek 
laiškų, kiek jai teko gauti šia
me sūširihkime. Jei butų bu
vęs bolševikiškas raštininkas, 
tai butų pareikalvęs daugiau 
algoš. Argi jis tiek daug laiš
kų veltui norėtų skaityti. Bet 
k'ą padarysi, juk kiti veltbi sa
vo gyvastis aukauja, tad nėra 
hūostabU, kad kiti kelis laiš
kus perskaito susirinkime.

Valdyba išrinkta sekamiems 
metams susideda iš sekamų 
žmonių:

Pirm.-—IV. Rašinskas;
Vice-pirm.—A. Statkus;
Prot sekr.—J. Tamašaus

kas;
Fin. rašt.7—J. Andriuška;
Ižd — K. Počius\;
IždO-glob. —Strazdas,

Venskus,
Luga;

Dr.-kvotė jas—D r. Makaras;
Org.—Ą. Statkus ir J. And

riuška;
Kbresp.—J. Tamašauskas.
Pažangos vajaUS org. yrą 

išrinktas J. Andriuška.
SLA. Centro kėlimo balsavi
muose didelė dauguma pasisa-

PERSONAL 
Asmenų Ieško . . ,

IEŠKAU JUOZO AMBROZO. 
Keletas metų gyveno Wilkes Bar
re, Pa. Prašau atsišaukti, arba 
žinančius pranešti. John Rudites, 
4—3rd St., Sharpsburg, Pa.

SITUATION WANTED
__________

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

HELP VVĄNTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokaf Pardavimai

___________________________ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
. MUMS .REIKIA GERO patyru- caga Bet Kada Yra Mačiusi 

šio lietuvio gėrimų pardavinėtojo.____________------ -
Naujas Gėrimų urmo namas par
duoda visokius plačiai skelbiamus . - _
vyno, degtinės ir cordials. Moka- kiaušių automobilių, 
me aukščiausią komisiją ir bonus- .Visų išdirbysčių i 
Nesikreipkite, jei neturite išdirbtą kiomis kainomis, kokių negalima

Kreiptis 9-10 A. M-
BOND LIQUOR COMPANY, 

3407 Archer Avenue.

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 Šioj šaly pui- 

ir modelių to-, 

rbute.* Pasimatyti* su^Bond Hermat I niekur rasti. Kokio markete’neieš- 
_ ‘ “ Į 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, 
kąd tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

flfeLP WANTED—FEMALF 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA VEITERKA į res
toraną. Turi būt patyrusi.

3856 So. Union Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

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

CLOTHES AND FURS
ir KaiIiniai_____

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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

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

Šį Sekmadienį 
Visų Žarasiškių 
Suvažiavimas

įvyks Cicero LiubsybBs 
Svetainėj

Suširinkiftius nutarė ir ki
tais įlietais laikyti Bimbos 
svetainėje. Svetainė patogi ir 
veltui gaūilama susirinki- 
hianiš.

Nėriai taipgi nutarė sureng
ti balių kuopos naudai. Tani 
darbui išrinkta komisija: Ba
šinskas, Statkus ir Girčius. Jos 
nuožiuron pavesta visas dar
bas.

Kuopos reikalams kitais me
tais nutarė imti po 5c.

Susirinkimas buvo ramus 
greit darbas sekėsi.

—J. Tamašauskas, 
ŠLA. 55 kp. koresp.

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

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

4633 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Tavernas ir flatas—gera vieta. Iš
dirbtas biznis. 1320 So. 49th Avė., 
Cicero-

ir
REAL ESTATE FOR SALE

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

4006 Division Spaulding 7410

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
jTrumpcte .... .........  $15.00
ČIarinels .............  $5.50
Drums ir Drum

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

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxwell St.

iki 
iki

$65.00
$35.00

$65.00i iki 
imsime į 

perdedame

STORE 
Canal 6114

VVATCHMAKER—JEVVELER
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Cicerietis Perėmė 
Dambrausko 
Pikniku baržą

( * t

Padarysiąs Moderniškiausia 
Daržu Chicagoj

ŽIURĖK 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

GAUKIT NAUDOS ksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arro Stovol” 
yra geras kuro aliejus. švaYįis, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greit pri
statymas visur. Telefonas iN- 
CENNES 4300.

Sekmudienį, grUodžfd 18 d., 
kaip piriną vulAhdą pb piėtų, 
Lietuvių LiUosybėš SVelUiUeje, 
kUhipąš 14-tos .gUtVėš ii ibth 
CbUr't, CičeVo, Žarašiskių Kniu
bo nariai susivažiuos iš visų 
Chicagos dalių atlaikyti prieš- 
mętinį susirinkimą.

Kadangi musų kliubo susi
rinkimai šaukiami tiktai ketu- 
riųs sykius į metus, tai daug 
reikalų turime pasilikusių pribš- 
nietiniaih susirinkimui išspręst. 
Taipgi turime išrinkti haiiją 
valdybą sėkantietes metams*

Zarasiškių KliubAs rahAasi 
gAna gebame stovyje, ypač fi- 
nahšiškai, ir kas kaPt .prisira
šo naujų barių, taip kad šio 
kiiųbo laukia graži ateitlš.

l'urime ryšius šU broliais ir 
sesutėm pasilikusiais Lietuvoj, 
kurie leidžia savaitraštį “Zara
sų KraštAš^. Taigi, ir muhis 
siuntinėja. Iš jo galima dapg 
ką sužinot apie musų gimtinį 
kAmpelį. |

Todėl, virš paminėtu laiika ir 
pažymėtoj vietoj, esate kvieėia- 
mi skaitlingAi suširinkti, be 
skirtumo ;ar jau esi klubo ‘Au
rys, ar dar tik Žadi būt.

VAjasišktetis. |

d.,
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
20 AKRŲ BENDROS ŪKĖS že

mės, mąžas obuolių sodnas, pui
kus 6 kambariai, 2V4 mylios nuo 
miesto. $585 terminai?.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich-

Gerai žinomas Cicero j e, taip
gi ir Chicagoje, John Pilkis, 
savininkas Liberty Restaurau
to, 4915 W. 14th St. Ciceroj, 
perėmė visą Dambrausko ūkį 
•su daržu, kas sudaro virš 30 
akrų žemės. Iš šio didelio plo
to žemės, J. Pilkis nusitarė pa
daryti Chicagos didžiatisį ir 
moderniškiausį daržą pikni
kams, kuris neturės sau lygaus 
visoj Chicagos apylinkėj. Var
das šio didžiulio daržo bus 
Liberty Grove. šiame darže bus 
padaryta vieta, kur tilps apie 
2,000 automobilių.

.Bus ipastatytas baras 200 pė
dų. Tai biis baras, kokio ne
bus galima rasti kituose pikni
kų daržuose.

Bus pertaisyta salė šokiams, 
kurioje galės^apie 300 porų šok 
ti. Taipgi bus pastatytas resto
ranas su visais parankamais. 
Vienu žodžiu, tai bus vięnaš 
iš moderniškiausių ir gražiau
sių piknikams daržų Chicagoj. 
O nuoma šio daržo, sako J. 
Pilkis, bus labai prieinama vi
siems, taipgi jau esą keletas

... $6.00

... $6.00

.... $6 00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

sekmadienių išrenduota.
Tad, norėdami gauti plates

nių žinių apie šį didelį ir gra
žų daržą, kreipkitės pas John 
Pilkis, Liberty Restaurant, 
4915 W. 14th St., Cicero. Tel. 
Cicero 3564.

Geriausio pasisekimo p. Pil
kiui ! A. R.

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

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975
ANTANAS MAŽENIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
15 d. gruodžio mėn., 1934 m., 
sulaukęs pusęs amž., gifnęs j 
Panevėžio apskr-, Velykių j 
parap., Maženų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Veroniką, dukterį Ge
novaitę, 3 brolius Petrą, Povilą u 
ir Teodorą ir jų šeimynas ir : 
gimines.

Liūdnai atminčiai musų ■ 
brangaus vyro ir tėvelio taip
gi jo tėvo ir motinos, Povilo 
ir Katrinos Maženiai bus lai- 

. komos šv. Mišios Nekalto ,, 
Prasid. Pan. ŠV. parap. baž- 
nyčioje 15 d- Gruodžio, .1938 ' 
m., 9:00 vai. ryto. Kviečiame ] 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das. Mes Tave musų brangu
sis vyre ir tėveli niekuomet 
neužmiršime- Tu pas mus jau 
nėbesūgrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. < 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Broliai 

Gimines

JUOKAI

pa-

mč-
(Vardaa ir pavardi)

(Adresas) ir

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chleage, DL

atsiųsti man pavyzd} No.

Mieroa . . per

“TAip? O ar ji 
tas bus?”

aš vesiąs blondi-

tad 
yra gražaus laiko į blondinę 
pavirsti73M

HDD AI B K K ffl Vestuvėms, Ban- 
U||UrĄ kletams. Laido

tuvėms, Fapuoši-Naujienos Pattern Dept, 1739 I . w , fe?**?1?* 
So. Halsted St., Chicago, HL i|GE!JMNKAS

180 Archer Avenue

KVIETKININKAS

r. .<•
.“-.•i?

Jaunas vyras: “Pagalvok, 
mieloji, vakar man būrėja pa
sakė, kad 
nę!”

Brunetė: 
sakė kada

jaunas vyras: “Po trijų 
nėšių”.

Brunetė: “Dėkui Dievui,



NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, gruod. 14, 1938

DU ŽYMUS CHICAGOS DEMOKRATAI 
EINA PRIEŠ KELLY KANDIDATŪRA 

I MERUS
Remsią Courtney; Republikonai Turi 

2 Kandidatus

Apskričio Ligoninėj 
Pasimirė George 
Gest-Gestautas

Gandai po Chicago vakar 
pasklido, 'kad du žymus de
mokratai valdininkai ir įta
kingi partijos šulai išeina 
prieš mero Edward J. Kelly

mašinos yra teisingos, tai lie
tuviams turi ypatingą įdo
mumą. Chicagos lietuviai de
mokratai skaitė Flynn’ą savo 
neoficialiu “atstovu” Kelly-

kandidaturą trečiam terminui. Nash mašinos valdyboj. Jo įta
koj iki šiol buvo teisėjas Zu
ris, Al. G. Kumskis, kuris di
rektoriauja Marąuette Parke, 

Į ir visa eilė kitų lietuvių valdi
ninkų, 'kurie visuomet ištiki
mai rėmė Kelly mašiną. Pasi- 

i “ištikimybe” 
mero Kelly grupei, Al G. Kum
skis per Flynn’ą reikalauja in- 
dorsavimo savo kandidatūrai 
į 13-to wardo aldermonus. Bet 
jeigu Flynn atsimeta nuo Kel
ly, tai bus įdomu žinoti, ką 
tie lietuviai politikieriai da-

Tie du demokratai yra Mi- 
cbacl J. Flynn, apskričio kler-l 
kas ir 13-to (Marąuette Par-1 
ko) wardo komitimonas, ir 
Clayton F. Smith, apskričio 
komisionierių viršininkas ir 33j ,, . v. . , remdamas savowardo viršininkas. | _ „

Abu visuomet buvo skaito- I 
mi stipriais Kelly mašinos | a- 
riais. Eina kalbos, kad ir kele
tas kitų Chicagos wardų vir
šininku eis prieš Kelly ir kar
tu su Flynn’u ir Smith’u rems 
Hornerio frakcijos demokratą, 
Thomas J. Courtney.

Gandams pamatą davė Chi
cagos demokratų wardų vir
šininkų susirinkimas, kuris 
vakar ivvko Morrison viešbu- 
tyj indorsavimui mero Kelly 
kandidatūros. Flynn, Smith ir 
keli kiti komitimonai atsisakė 
ten dalyvauti.

Pakol kas demokratai turi 
du kandidatus, Kelly ir Court
ney. Savo kandidatūrą ant De
mokratų partijos sąrašo gal 
dar paskelbs Harold Ickes, žy
mus NVashingtono nauja-daly- 
binin’kas, bet apie tai nėra tik
ru žinių. Jo kandidatūros rei
kalauja eilė žymių Chicagos 
profesorių visuomeninių orga
nizacijų lyderiai
nes, užinteresuoti 
valdžios apvalymu 
cijos.

Ickes pranešimą 
didaturą padarysiąs penkta
dienį, o gal ketvirtadienį., Jo 
artimi draugai spėja, kad jis 
nekan didatuos.

Republikonai turi du kandi
datus. Vienas jų yra Dvvight 
H. Green, buvęs federalis pro
kuroras. Jį remia republikonų 
mašina Chicagoj. O masinį 
bandys 'kovoti buvęs meras 
ĄVilliam Hale Thompson. Jiį 
kandidatuosiąs nepriklauso
mai, bet taipgi ant republiko-

ar atsimes 
ir pasiliks

fakto, kad

nuo
pas

tei-

pas Courtney, 
jo vadovybės 
Kelly?

Akyvaizdoj
sėjas Zuris šiomis dienomis 
organizavo lietuvių delegaciją 
eiti pas merą Kelly ir “prašy
ti”, kad jis vėl kandidatuotų, 
tai reikia spėti, kad jis pasi
liks prie Kelly grupės. O Kum- 
skis eis turbūt tenai, kas pir
mas jo kandidatūrą į aldermo- 
nus indorsuos.

Bus įdomu žinoti, kas iš to 
visko išeis. —R.

LOS ANGELES, CAL. — Naujos rųšies trafiko signalas, iš kurio galima išskai
tyti, kiek sekundžių truks dar raudona ar žalia šviesa.

ir kiti žmo- 
Chicagos 

nuo korup-

įsakė Western Felt 
Bendrovei Derėtis 
Su C. 1.0.

apic kan- Taipgi Turi Priimti Atgal 
80 Darbininkų.

Ką Lietuviai Darys?

Jeigu žinios apie Flynn’o 
atskilimą nuo mero Kelly

Federalė darbo santykių ta
ryba Washingtone vakar įsa
kė Western I?elt Works bend
rovei Chicagoj (4029 Ogden 
avenue) pripažinti C. I. O. 
Tekstilių uniją ir pasirašyti 
sutartį su ja.

Taryba taipgi įsakė firmai 
priimti atgal 80 darbininkų, 
kuriuos ji atleido už priklau
symą unijai.

Firma, be to, turės panai
kinti “kompaninę” uniją, In- 
dependent Union of Wcstcrn 
Felt Workcrs.

Western Felt bendrovei tar
nauja apie 500 darbininkų. 
Pereitą birželį ten buvo kilęs

e r . :* -j’i- NAUJIENŲ-ACME Photo
SENATORJAI važinėjasi po Floridą. Jų kelimiės: iškaseius ir išlaikymą paden

gia Floridos Prekybos Butas.

Vagilis Padarė
Septinta Metinį
“Vizitą”

Desperate Dan

streikas.

Nušovė Žmoną, 
Pats Bandė 
Nusižudyti

■■i “Ne Plėšikas, 
Bet Didelis 
Niekšas”

Taip Mano Šis Jaunuolis.

Gimines Prašomi Atsišaukti.

Apskričio ligoninėj pereitos 
savaitės pabaigoj pasimirė 
apysenis žmogus vardu Geor
ge Gest. Tik vakar teko patir
ti, kad tai buvo lietuvis, kurio 
pilna pavardė—Jurgis Goštau
tas.

Lietuvis D. Cliepela, 306 So. 
Halsted st., kuris laikinai rū
pinasi velionio kunti, prašo 
Gestauto gimines atsišaukti ir 
sutvarkyti jo laidotuvių ir pa
likimo reikalus.

Reikia kreiptis j Standard 
Hotel, aukščiau paduotu ad
resu, kur p. Cbcpela gyvena. 
Telefonas yra CANal 9275.

• — P.

Automobilių 
Nelaimės

• Šv. Povilo ligoninėj, prie 
Halsted ir 35th Place, guli ne
žinoma, apie 75 metų moteriš
kė, sunkiai sužeista automobi
lio nelaimėj. Ji buvo suvaži
nėta prie 31-mos ir Lowe gat
vių. Automobilį valde 46 metų 
Mrs. Catherine Grab, nuo 
3028 So. Canal st.

Nežinomoji moteriškė yra 
apie 5 pėdų, 2 colių aukšta ir 
sveria apie 110 svarų. Ji vilkė
jo, nelaimės metu, mėlyną su
knelę ir rudą aksominį paltą. 
Galimas daiktas, kad ji lie
tuvė.

O Little Co m panty o f Mary 
ligoninėje pasimirė 53 metų 
Nelson E. Buck, nuo 1125 So. 
Austįn Boulevard, kuris buvo 
sunkiai sužeistas automobilio 
nelaimėj gruodžio 6 d.

• Įvažiavęs į stulpą prie 
Ashland avenue ir Gregory st., 
užsimušė 46 metų chicagictis 
Einar Scholin, nuo 2920 Lin
coln avenue.
»

Stasys Giedra 
Mirė Širdies 
Liga V > __ -_
' Link Beit bendrovės yar- 
iluose, prie 321 West Pershing 
Road širdies liga netikėtai pa
simirė 45 metų darbininkas 
Stasys Giedra—Stanley Gedra. 
Jisai buvo apie 45 metų am
žiaus ir gyveno Bridgeporte, 
adresu, 3328 South Morgan st.

Ši, šeštadienį 
Pradės Kasti 
“Subway”
Chicagon Atvyks Sekretorius 

lokes.

šį šeštadienį, dūdų orkest
rams grojant ir vėliavoms ple
vėsuojant ir visokiems valdi
ninkams kalbas sakant — dar
bininkai pradės Chicagos ‘sub- 
way’ kasti.

Iškilmėms iš Washingtono 
atvažiuos Harold Ickes, vidaus 
reikalų sekretorius ir P. W. 
A. viršininkas, kuris daugiau
siai prisidėjo prie “suhway” 
finansavimo. Jisai paskyrė iš 
valdžios iždo $18,000,000. Chi- 
lagos miestas prie tos sumos 
pridės $22,000,000 paskolą ir 
visą darbą atliks už $40 mi- 
lionų dolerių.

“Subw,ay” susidės iš dviejų 
tunelių. Vienas eis po State 
gatve, kitas po Dearborn ir 
jais vaikščios dabartinių ele- 
veiterių linijų plieniniai trau
kiniai.

Kasimo darbas šeštadienį 
bus pradėtas prie Illinois ir 
State gatvių.

Atvažiuoja Iš 
Lietuvos

Gavome pranešimą iš švedų 
Linijos, kad gruodžio 7 d. iš 
Gothenburgo laivu “Kung- 
sholm” išvažiavo Vincentas 
Raily. Laivus pribus New Yor- 
kan gruodžio 16 d.

Vincentas Raily važiuoja pas 
savo giminaič.’us John P. Dennc, 
28 S. Clinton Si., Chicago.

“N” Laivakorčių Skyrius.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

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

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

šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

ADM.

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Ray Hodous, 35 metų bedar
bis inžinierius, ties 7207 Aber- 
deen st., nušovė savo 31 metų 
žmoną Clara Hodous, po to pats 
bandė nusišauti. Jis pavojingai 
susižeidė.

Hodous’ai prieš trumpą laiką 
persiskyrė. Vyras bandė su 
žmona susitaikyti, bet ji atsi
sakė.

Užvakar naktį į Northvvest- 
ern Universiteto Y. M. C. A., 
valgyklą įsigavo nežinomas 
plėšikas, prisikrovė pilnus ki- 
šenius saldainių, pasiėmė $30 
ir dingo per langą.

Tai septintas panašus Api
plėšimas septynių metų bėgy
je. Valgyklos viršininkai spė
ja, kad visi plėšimai yra to 
paties piktadario darbas. Jis 
visuomet vagia saldainius.

Nežinodami jo vardo, stu
dentai universitete praminė 
piktadarį “Desperate Dan”. Jis 
paprastai padaro apiplėšimus 
savaitę-kitą prieš Kalėdas.

■ ■ ■ L ACME-NAUJIENŲ FotOj

RENO NEVADA. — No
na McAdoo Taylor, buvu
sio Californijos senatoriaus 
duktė, kuri Čia atvyko tam, 
kad galėtų gauti divorsą.

Tokios nuomonės apie neži
nomą, apysenį vyrą yra 18 
metų berniukas Jack Hawcs, 
nuo 11253 S. Fairfield avė.

Per kelis mėnesius laiko 
berniukas taupė centus Kalė
dų dovanoms pirkti. Sutaupęs 
kelis dolerius, užvakar išva
žiavo į vidurmįestį dovanas 
supirkti. Nupirko vyresniam 
broliui kepurę, sesutei kojines, 
mažąjam broliui žaislų.

Grąžos gavęs $1.80 ėjo to
liau per krautuves. A Bet ties 
645 So. State priėjo prie jo 
tas vyras ir visus tris ryšulius 
ir pinigus atėmė.

A, NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

111 Dienų 
Iki Kalėdų...

Tik 11 dienų beliko iki Kalė
dų.

Iš anksto ir be vargo pradė
kite supirkinėti kalėdines dova
nas. Pirkite pas lietuvius biznie- 

į rius, nes jie gali parūpinti tas 
l pačias prekes, kaip ir kiti, kar- 
; tais net kiek žemesnėmis kai- 
! nomis.

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite 
• tuojau dovanas Lietuvon ir pir- 
; kitę Kalėdines dovanas lietuviš- 
| koše krautuvėse.

Reikalauja Penkių 
Centų Gatvekario 
“Fėro”

Aldermonas Thomas P. Ke- 
ane (31-ino wardo) vakarykš
čiam miesto tarybos susirinki
mo komisijos posėdyj pareika
lavo numušti gatvekarių fė- 
rus iki 5 centų. Dabar reikia 
mokėti 7c. Keane/pridūrė, kad 
dabartinis gatvekarių patar
navimas nėra vertas daugiau 
kaip penkis centus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

.NAUJIENŲ-kuAlE Telephoio
Sherman V. jCoulton, .Illi

nois valstijos gaisro marša
las, 'kuris medėjojijnp metu 
buvo mirtinai ^sužeistas ne
toli Jacksonvinė, III. \

Teisia Du W.P.A 
Darbininkus Už
žmogžudystę

nužudė

Kriminaliam teisme, prieš 
teisėją Benjamin Epštein eina 
byla iškelta dviems 
darbininkams, kurie
savo “formaną” laike ginčo 
apie darbą.

Teisiamieji yra Benjamin Si
mona, nuo 12314 S. Green ir 
Walter Wielgorecki, 12384 So. 
Ashland avenue. Nužudytasai 
“formanas” buvo Carl W. Cum- 
mings, 12802 S. Western avė. 
Blue Island.

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

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

IŠP1LDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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

$8.00
$500

Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems jnetams.
Pradėkit siuntinėti nuo .......................................... dienos Šiuo
adresu:

VARDAS

ADRESAS ______




