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Berlyne Kalbama Apie Klaipėdos Prijungimą
SEIMELIS GALI ATIDUOTI KRAŠTU 

HITLERIUI
Stiprus Vokietijos garnizonai yra Tilžėje 

ir Karaliaučiuje
BERLYNAS, Vokietija, gr. nūs bus galima pavartoti, jei 

14. — Berlyno diplomatiniuose Į Lietuva pasirodytų nepalanki 
rateliuose kalbama, kad Klai
pėdos aneksavimas gali būti tik 
kelių ateinančių savaičių klau
simas.

Reiškiama nuomonė, kad gy
venimo raida, kiek ji liečia] žemę paėmęs, jis nebeturįs už- 
Klaipėdą, vystosi tokiu smar-Į.simojimų 
kiu tempu, jogei Hitleris galė
siąs sušaukti Reichstagą sau
sio 30 d. 1939 m. ir pasakyti, 
kad dar 150,000 vokiečių su
grįžo į “faterlandą”. Mat, į pa
baigą sausio menesio susirenka 
Klaipėdos seimelis. Jis gali nu
balsuoti, kad Klaipėda priklau
santi Vokietijai.

Hitleris turi Tilžėje ir Ka
raliaučiuje stiprius kariuome
nės garnizonus. Tuos garnizo-Į Austriją ir Zudetų Žemę.

Klaipėdos seimelio balsavimui.
Kįla klausimas, ar Klaipėdos 

aneksavimas nebus priešingas 
Hitlerio pareiškimui po Miun
cheno sutarties, kad, Zudetų

daugiau teritorijų 
Europoj pasigrobti. Vokietijos 
diplomatai mano, kad nebus. 
Nes Klaipėdos seimelis prašys 
priimti kraštą į Vokietijos ri
bas. Hitleriui gi, kurs yra pa
siskelbęs vokiečių apgynėju 
tose ar kitose šalyse, sunku 
busią ignoruoti Klaipėdos gy
ventojų prašymą.

Panašiai, “išklausydamas 
prašymus”, Hitleris aneksavo
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ST. JOSEPH, MICH. — Fern PaĮricia Dūli tariasi su -savo advokatais H. T. 

Devvhirst (po kairei) ir George B. Gould. Dūli yra kaltinama nušovimu adv. Wil- 
liam Holbrook, pas kurį ji dirbo kaipo stenografė.

ŽYDŲ BĖGIMAS PRANAŠAUJA KLAI 
PĖDOS LIKIMĄ

NACIAI MANO, KAD LIETUVA DĖL KLAIPĖDOS 
NEKARIAUS

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
14. — Iš Klaipėdos krašto bė
ga j Didžiąją Lietuvą minios 
žydų. Vokietijos naciai šitame 
žydų bėgime mato kaip ir iš
garsėjusį biblijos “parašą ant 
sienos”: esą, žydų bėgimas 
pranašauja Klaipėdos likimą; 
jie mato, kad Klaipėda gali tek
ti vokiečiams, tai ir bėga iš 
jos.

Užsienio korespondentų ži
niomis, Hitleris ir nacių viršū
nės turi informacijų iš Vokie- pareiškimas — klausimu, 
tijos pasiuntinio Lietuvoj, Eri- Vokietijai ar Lietuvai jie no-

Zechlino, kad Lietuva ne- ri Klaipėdos kraštą atiduoti.

kariausianti dėl Klaipėdos. Gre
ta to prisimenama, kaip sku
biai Lietuva nusileido lenkams 
pereitą kovo mėnesį, kai Len
kija pagrūmojo jai karu.

Vokietijos vyriausybė taip 
Klaipėdos seimelio, kaip ir ki
tų vėlesniųjų įvykių pasėkoj 
oficialių pareiškimų nedaro. 
Tačiau Vokietijos spauda ak
centuoja, jogei Klaipėdos sei
melio rinkimai pereitą sekma • 
dienį buvę ne tik rinkimai, bet 
ir plebiscitas — žmonių valios 

ar

cho

EXTRA
Japonijos ambasado 
rius apleidžia Fran 

cuziją

Nubausta kalėti bu 
vusi caro Rusijos 

dainininkė

Darę sąmokslą Hit 
lerį nužudyti

Pasaulio kultūra 
kripstą i Ame

riką
TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
14. — Japonijos ambasadorius, 
Yotaro Sugimura, šį vakarį 
apleidžia Paryžių ir vyksta į 
Japoniją. Oficialiai sakoma, 
kad jis serga. Neoficialus gir
dai eina, jogei jis pasitraukia 
iš vietos dėl to, kad esąs per
daug palankus Francuzijai. Ry
šium su jo pasitraukimu spė
jimai daroma, bene planuoja 
Japonijos vyriausybė pulti fran
cuzų kontroliuojamą Tolimuo
se Rytuose salą Hainan ar ku
rias kitas Francuzijos terito
rijas rytuose.

PARYŽIUS, Prancūzija, 
14. — Teismas nubaudė 20 
tų kalėti buvusią Rusijos

gr. 
me- 
caro 

laikais dainininkę Nadiną Ple-
vickają. šiomis dienomis Pary
žiaus teismas nagrinėjo iškeltą 
jai bylą ryšium su pražuvimu 
rusų baltagvardiečių kolonijos 
Paryžiuje vado, generolo Mil- 
lerio.

Chamberlain užpyk 
dė Hitlerį

gr. 
po-

LONDONAS, Anglija, gr. 14. 
— Londono savaitraštis “News 
Review” trečiadienį 'patalpino 
sensacinį pranešimą, kad 15 
aukštų Vokietijos karininkų bu 
vo nubausti mirtimi. Jie daly
vavę sąmoksle užpulti Adolfo 
Hitlerio rumus Berghofe, arti 
Berchtesgadeno, nutverti patį 
Hitlerį ir nužudyti jį.

Savaitraštis taipgi sako, kad 
daug kitų Vokietijos karinin
kų laikoina koncentracijos sto
vyklose ir kalėjimuose.

Sąmokslą atidengęs Himmle- 
ris, Vokietijos policijos virši
ninkas.

NEW YORK, N. Y., gr. 14. 
— Louis Bromfield, žymus žur 
nalistas ir Piilitzerio prizo lai- 
mėtojas, 14 pietų išbuvęs Eu- 
rbjjdjė; sugrįM. į? Ameriką. Jis 
pareiškė: “Jums sunku tikėti 
pasakomis ir aprašymais Hit
lerio ir Mussolinio žiaurumų. 
Jums sunku suprasti diktatorių 
pavojų. Bet pasakojimai yra 
teisingi.”

Bromfield mano, kad kultū
ros centras persikelia iš Euro
pos į Ameriką.

• HONG KONG, Kinija, gr. 
14. — Jau kurį laiką kinų pra
nešimai skelbia, kad kinai stu
mia japonus atgal Cantonp sri
ty, pietų Kinijoj. Kinų ofen- 
syvas, atrodo, japonams pasi
darė pavojingas, nes jie sku
biai siunčia čia stiprias savo 
kariuomenės jėgas. Japonai jau 
sukoncentravę šioj srity apie 
300,000 karių.

SMETONOS PRAŠOMI VOKIEČIAI 
AREŠTUOJA LIETUVIUS

ŠEŠI OPOZICIJOS VADAI AREŠTUOTI 
KLAIPĖDOJE.

ĮKALINTI LIETUVIAI KLAIPĖDOS VALDININKAI
KLAIPĖDA, Lietuva, gr. 14. pakeitimams Lietuvoj įvykdy- 

Antano ti. Areštuotieji laukia teismo.
Prez. Smetono vyriausybė

Pakrikde Ecuadoro 
sukilimą

Areštuoti du nužiū
rimi Rusijos šnipai

LOS ANGELES, Cal., gr. 14. 
— Jungt. Valstijų valdžios 
agentai areštavo Michailą Go
riną, buvusį Rusijos kelionių 
biuro vedėją Pacifiko pakran
tės valstijose. Kitas areštuotas 
yra Hafis Salič, priėmęs Ame
rikos pilietybę asmuo ir buvęs 
praeity policininkas. Abu areš
tuotieji nužiūrimi tuo, kad jie 
vogę ir siuntę sovietams infor
macijas apie Japonijos karo pa
jėgas, kurias Jungt. Valstijos 
nurinko.

LONDONAS, Anglija, 
14. — Trečiadienį Londono 
licija saugojo Vokietijos amba
sadą. Anglų-vokiečių santykiai 
staigiai ir griežtai pasuko blo- 
gojon pusėn po premjero Cham- 
berlaino kalbos pasakytos an
tradienio vakare. Vokietijos 
ambasadorius Britanijai, von 
Dircksen, ir kiti vokiečių di
plomatai boikotavo vakarienę, 
kurioj Chamberlain kalbėjo.

Vokiečiai boikotavę tą vaka
rienę pagal Hitlerio įsakymą. 
O Hitleris ypač įširdo dėl to, 
kad Chamberlain davė suprasti, 
jogei ir diktatorių režimai nė
ra amžini.

Ragina priimti Ame
rikos Doktriną

LIMA, Peru, gr. 14. — Co- 
lombijos delegatas Louis Lo- 
pez, kalbėdamas Pan-Amerikos 
konferencijoj trečiadienį, ragi
no konferenciją priimti Ame
rikos Doktriną vietoj skelbtos 
iki šiol Jungt. Valstijų Monroe 
Doktrinos. Pasak kalbėtojo, 
Amerikos respublikos yra pa
kankamai kultūringos ir stip
rios Amerikai kolektyviai nuo 
užpuolikų apginti.

• HENDAYE, Fraiicuzijia, 
gr. 14. — Gaunamomis čia ži
niomis, Ispanijos respublikos 
ir sukilėlių vyriausybės ruošia
si Kalėdoms dideliu belaisvių 
skaičium apsimainyti.

— Pildydama prez.
Smetonos prašymą, nacių poli
cija Klaipėdoje areštavo šešis areštavo tūlą skaičių Klaipėdos 
lietuvius. Areštuotieji kaltina- valdininkų lietuvių, kurie buvo 
mi sąmokslu ruošti sukilimą1 pašaukti į Kauną. Jie areštuo- 
prieš esamąjį Lietuvos rėži- ti antradienį, kai tik pasiekė 
mą.

Tačiau Klaipėdos vyriausybė 
atsisakė, bent iš karto, atiduo
ti areštuotus Kaunui.

Areštuotieji nuginčija kalti
nimą, buk jie kėsinosi nuversti 
Lietuvos vyriausybę spėka. Jie
sako, kad jų tikslas buvo pa- katalikų 
vartoti tik legalias priemones jas.

Kauna. £
Tarp kitų areštuotųjų Lietu

voj yra toks stambus katalikų 
veikėjas, kaip buvęs Lietuvos 
premjeras, Dr. Leonas Bistras. 
Areštuotas taipgi Pranas Die- 
lininkaitis, dienraščio '“Dvide
šimtas Amžius” redaktorius ir 

jaunuomenės veikė •

Skaitykite!
ŠIANDIEN ketvirt ame 
puslapyje yra atspaus
dintas straipsnis—

Chamberlain įspėjo 
Italiją dėl Tunisijos

LONDONAŠTAnglija, gr. 14. 
— Premjerais Chamberlain tre
čiadienį atstovų rūmuose pa
reiškė, kad bet koks Italijos 
agresyvumas dėl francuzų Tu
nisijos bus “didelio rimtumo 
dalyku” Britanijos vyriausy
bei.

J. Valstijos statys di 
džiausius pasauly 

karo laivus

“Apie ką Tylo
mis Kalba Visa 

Lietuva”

Japonų režimo vieni 
metai Kinijoj pa

žymėti

WASHINGTON, D. C 
14. — Vyriausybės programa 
šalies apsaugai sustiprinti nu
mato statyti eilę bazių Jungt. 
Valstijų oro laivynui Atlanto 
vandenyno pakraščiu, o taipgi 
pastatyti dar du didžiulius ka
ro laivus. Tie laivai gal busią 
didžiausi pasauly karo laivai.

gr.

Nar- 
šalies 
seimo 
gene-

QUITO, Ecuador, gr. 14. — 
Prez. Aurelio Moscuera 
vaez trečiadienį paleido 
seimą, areštavo keletą 
narių ir įsakė areštuoti
rolą Albą, nužiūrimą pasimoji- 
mu užgriebti prezidento vietą. 
Dauguma seimo 
go. Gen. Alba, 
yra kaltinamas 
kairiųjų srovių 
to.

atstovų pabė- 
tarp ko kita, 
organizavimu 
bendro fron-

Italija negausianti 
nė colio Tunisijos
PARYŽIUS,' Francuzija, gr. 

14. — Francuzijos užsienio rei 
kalų ministeris Georgės Bon- 
net, kalbėdamas atstovų rū
muose užsienio reikalų komi
teto posėdy, trečiadienį pareiš
kė: “Net jeigu tai reikštų ka
rą, Italija niekuomet negaus 
ne vieno colio Tunisijos, Dji- 
bouti', 
kitos 
lies.”

Būtinai perskaitykite tą 
straipsni, nes iš jo pa
tirsite, kieno dėka Lie
tuva susilaukė iš Lenki
jos ultimatumo, o dabar 
faktiškai prarado Klai-

PEKING, Kinija, gr. 14. — 
į Trečiadienį čia prasidėjo iškil
mės tikslu pažymėti vienerių 
metų sukaktį kai tapo įsteig
ta “nepriklausoma” Kinijos val
džia japonų kontrolėje, japonų 
okupuotoj Kinijoj:

• BUENOS AIRES, Argen
tina, gr. 14. — Anglų kalba 
einąs 
ard” 
thern 
tinos

Italija padidino asig- 
nacijas karo rei

kalams

Klaipėdos seimely 
vokiečiai laimėjo 
tik 1 naują vietą

dienraštis “The 'Stand- 
praneša, kad laivu Sou- 
Prince išvežta iš Argen- 
į Jungt. Valstijas $30,-

000,000 vertės aukso.

O WASHINTON, D.
14. — Jungt. Valstijų 
bos laivyno komisija 
ateinančiais metais išleisti $100,-
000,000 prekybos laivams sta
tyti.

preky- 
n u mato

ROMA, Italija, gr. 14. — 
Italija trečiadienį paskelbė, kad 
asignacijos karo reikalams 
1938-39 metų biudžete padidin
tos $129,770,000 — palyginus 
su tomis Sumomis, kurios ši
tiems reikalams pirmiau 
numatytos skirti.

buvo

KLAIPĖDA, gr. 14. — Pir
mas balsų suskaitymas rodo, 
kad rinkimuose į Klaipėdos 
seimelį vokiečiai pereitą sekma
dienį laimėjo tik 1 naują vie
tą. Paskutiniame seimely jie 
turėjo 24 vietas, dabar turėsią 
25. Lietuviams dabar teks 4 
vietos.

• NEW YORK, N. Y., gr. 
14. — Kunigas L. M. Birkhead, 
Demokratijos Draugų organi
zacijos direktorius, praneša, 
kad Jungt. Valstijose buvo fcti- 
prganizuota 800 priešingų de
mokratijai ir anti-semitinių 
draugijų nuo to laiko, kai Vo
kietijoj įsigalėjo naciai.

Įsakė
siems

parūpinti vi- 
italams dujų 
kaukes

Italija, gr. 14.ROMA, 
Italijos vyriausybė trečiadienį 
įsakė visiems namų savinin
kams, industrialistams ir pro
fesionalams aprūpinti savo sam
dinius dujų kaukėmis prieš! 
gruodžio 31 dieną.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELE.
Korsikos ar bet kurios 
francuzų imperijos da-

• WASHINTON, D. C., gi*. 
14. — Baltasis Namas trečia
dienį paskelbė, kad p-nia Elea- 
nor Roosevelt, prezidento žmo
na užėmė direktoriaus vietą 
Bostone, apdraudos firmoje 
vardu Roosevelt & Sargent. šioj 
firmoj yra dalininku p-nios 
Roosevelt sūnūs James. Prezi
dento žmond, be šito paskuti- 

ri pataria radijo popiet; lengvi vėjai, pasikeičia1 nio darbo, yra rašytoja, radi* 
nti likierių skel-į pietų vėjus; saulė teka 7:10 jo komentUotoja ir pralegen-

Priešingi garsinimui 
likierių per radiją

Teismas pripažino 
naci šnipu buvus

WASHINGTON, D. C., gr. 
14. — National Association of 
Broadcasterg antradienį priėmė 
rezoliuciją, kuri 
stotims nepriimti likierių 
bimų.

ta

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

j Giedra; kįlanti temperatūra

v. r., leidžiasi 4 :t9 v. v.

CRISTOBAL, Kanalo Zona, 
gr. 14. — Federalis teismas ra-? 
do kaltą vokietį Hansą Hein- 
rich Shackową. Shackow buvo 
teisiamas kaipo šnipas, nes fo
tografavo Panamos kanalo su
stiprinimus.

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

m
&
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NAUJASIS KLAIPĖDOS GUBERNATORIUS 
- VIKTORAS GAILIUS

NEW YORK, Gruodžio 12 d., sti kuojomis buvo nutraukti, 
1938 — Ass. Press korespon- pasiuntinys su įsakymu iš pul- 
dentas iš Kauno pranešė, kad ko štabo vykdamas nutarė pa- 
nauju KlapėdOs Krašto gubet- laukti rtilišio pabaigos. Tuo 
natorium paskirtas klaipėdiš- pačiu laiku aktas rusų sviedi- 
kis lietuvis Viktoras Gailius, nys sprogo griovyje, kur gulė-
Nors oficialių žinių tuo tarpu jo lietuvis, ėmęs... Kauną. Ir
negauta, bet turint galvoje Viktoras Gailius buvo išneštas
pulk. Kubiliaus atsistatydini
mų ir norą paskirti nauju gu
bernatorium iš klaipėdiškių 
lietuvių tarpoj tai visai pati
kima kandidattlra. Todėl pa
duodame apie V. Gailių žiup
snelį žinių.

iš rtiušio lauko sii išplėštu šo
nu, netekęs kelių Šonkaulių.

1918 metais Viktoras Gai
lius kartu su kitais keliais lie
tuviais sudarė Prūsų Lietuvių 
Tautos Tarybos vykdomąjį ko
mitetą. Čia besidarbuodamas,

l AuMe-NAUJIENŲ Foro I

GERAS PATARIMAS 
ntio 

UŽKIETĖJIMO!

Viktoras Gailius gimė ūky- susipažino su Didžiosios Lie
jo, Berštininkuose, Pagėgių tuvos veikėjais ir Lietuvos 
apskr., Klaipėdos Krašte, šitas (Valstybei kuriantis, Dr. Puric- 
ukis jau virš 200 metų yra kio buvo pakviestas į Lietuvos 
Gailių šeimos nuosavybė. Jo|diploriiatinę tarnybą. Nuo 1920 
tėvas, Martynas Gailius, ir iki 1922 metų tarnavo Lietuvos 
motina Gretė> iš Paltinaičių, Pasiuntinybėj Berlyne, o 1922

AKRON, O. — Amerikos 
iirmijos naujasis blimpas 
K-2, paruoštas kilti į viršų.

Daktaras pasakys, kad geriau
sias dalykas bet kokiame negala
vimų ' atsitikime yra surasti 
priežastį. Jei turite užkietėjimą, 
tai nesiter]enkite bėdos vaistais. 
Patirkite kas yra jūsų negalavi
mų priežastis.

Jeigu jus valgote tai, ką dau
guma valgo, tai daug ko ieškoti 
jums neteks. Už vis panašiausiai 
yra tai, kad jus negaunate gana 
“rupumo.” Bet ir “rupumas” dar 
nereiškia maisto krūva. Tai reiš
kia tik to maisto rųšj, kuri pa
lieka žarnose nesuvartota minkš
toj “rupioj” masėje ir padeda vi
duriams išsivalyti.

Jei tai ko jų stokilojate, tai 
dabar jūsų eilė išvalgyti gruz
džių, traškančių Kellogg’š All- 
Bran lėkštę pusryčiams. Jis ttiri 
reikalaujamo “rupumo,” plūs to- 
niko, vitaminų BĮ.

Valgykite jį kasdien, gerkite 
gana vandens ir prisidėkite prie 
“reguliariųjų.” All-Bran daromas 
Kellogg in Battle Creek.

KORESPONDENCIJA
abu buvo susipratę lietuviai!metais buvo paskirtas charge 
ir jau senais laikais dalyvavo d’affaires Estijoj. Išgirdęs apie 
tautiniam lietuvių judėjime.'įvykius savo gimtajame kraŠ- 
Martynas Gailius buvo “Biru- fe, jis tuoj po Klaipėdos paė- 
tės” Dr-jos narys, “Sandaros” nlimo atsisakė nuo vietos ii*
steigėjas; šiaip buvo šviesus atvyko į Klaipėdą, čia jis daly- 
žmogus ir suprato mokslo vavo Klaipėdos delegacijoj Be
reikšmę. Tad nestebėtina, kad 
ir visi jo trys sūnūs — Va
lentinas, Viktoras ir Albinas— 
išaugo susipratę lietuviai.

Vyriausias sūnūs, Valentinas, 
baigė teologijos mokslus ir bu
vo lietuvių evangelikų kuni
gas Tilžėje ir vėliau Klaipė
dos Krašte. Deja, jis 1935 me
tais, susilaukęs vos 48 metų 
amžiaus, mirė.

Antrasis sūnūs, dabartinis 
gubernatorius, Viktoras, bai
gė Tilžės gimnaziją ir vėliau 
studijavo teisę. Pasaulinis Ka
ras užtiko jį universitete ir su
trukdė mokslą. Jis buvo pa
šauktas į vokiečių kariuome
nę. Likimo ironija čia sulošė 
keistą rolę: vokiečių pulkas, 
kuriame jis tarnavo, buvo pa
siųstas paimti Kauną. J pulko 
štabą atėjo įsakymas kareivį 
Viktorą Gailių tuč tuojau iš
siųsti į vyresnį štabą. Tuo tar- 
hp ėjo mušis, telefono ryšiai

Romkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

rybos su Alijantų atstovais dėl 
Klaipėdos Krašto likimo ir kai 
sukilėlių (Simonaičio) direk
torija atsistatydino, tapo pir
mu reguliarios direktorijos 
pirmininku.

Kare įgytos žaizdos atsinau
jino, ir jis buvo priverstas 
1925 metais iš tos vietos pasi
traukti. Po ilgo gydymosi ir 
operacijų užsienyje, jis, kiek 
pataisęs sveikatą, vėl grįžo 
valstybės tarnybon. Buvo' Klai
pėdos Gubernaturos patarė
ju, o 1934-1937 met. Klaipėdos 
Uosto? Direkdijos nariu. Vė
liau tapo “Ryto” Akc. B-vės 
direktorium. Dabartiniu laiku 
naujasis gubernatorius gali bū
ti apie 46-47 metų amžiaus. •,

Jauniausias brolis, Albinas, 
[tarnavo savanoriu Lietuvos ka
riuomenėje ir, būdamas kapi
tonu, kurį laiką vadovavę arr 
tilerijos pulkui.. Vėliau, buber-* 
natbriaus Jono Budrio buvo 
pakviestas gubernaluron sve
timšalių skyriaus referentu. 
Tas pareigas jis iki šiol tebe
eina.

Lietuvos Gen. Konsulatas

Sąringfield, III

“VISOKIOS ŽINIOS
Šiemet čia daugeliui žmonių 

Kalėdą šventės bus nemalonios 
ir vargingiausiai sutiktos. La
biausiai yra suvargę angliaka
siai. Daugelis mainų stovi už
darytos. O kurios ir dirba, tai 
vos 2—3 dienas per 2 savaites 
išdirba. Į mėnesį laiko išdirba 
5—6 dienas. Angliakasiams 
darbai, galima sakyti, kaip ir 
pasibaigė. Elektra, natūralūs 
gesas ir iš svetimų, šalių atvež
tas aliejus uždaro mainas, štai 
pereitais metais iš Venezuelos 
respublikos į šią šalį atgabenta 
23.000,000 tonų 30,000,000 bač
kų aliejaus. 1,000,000 bačkų a- 
iiejaus atstoja 250,000 tonų an
glies ir išmeta iš mainų 1,000 
mainierių. 23,000,000 tonų alie
jaus išmeta iš darbo 23,000 
mainierių per vienus melus lai
ko. šiemet sakoma, kad yra 
įvežta iš svetur į šią šalį dar 
daugiau aliejaus nei kad por-

3 H A
♦ Ne vieii kad -njMinos meta 
lauk iš darbo žmones, bet ir 
iš kitur atgabenti produktai 
prie bedarbės padidinimo pri
sideda.

Pradžioje šio mėnesio mirė 
3 lietuviai

Gruodžio 2 dieną mirė Jonas 
Podvinskis, amžiaus 64 metų. 
Užsinuodijo zuikiais ir iš to 
mirties susilaukė. Gruodžio 5 
dieną mirė Pranas Pupkis, irgi 
64 metų. Gruodžio 8 dieną mi
rė mergina Ona Arminiutė, 29 
melų senumo.\,

Šiemet lietuvių daug miršta. 
Taip atrodo, kad mes lietuviai 
jau einame čia prie išmirimo.

$ £ &
Užvaldžius Sangamon couii- 

ty rbptiblikonams, dabar jie 
darbuojasi, kad kuo daugiau 
surasti džiabų savo šalinin
kams. Jau yra užmanyta įsteig
ti Sangamon county Liąuor 
Contkol Coihmission iš 4 narių 
ir vieno investigatbriaus kaUri- 
tės saliunų-tavernų. Metinė al
ga $1,800 ir $300 per vienus 
metus išlaidoms.

Daugiau politiškų džiabų, 
daugiau išlaidų. O Sangamon 
county piliečiams didesni mo
kesčiai.

h » »
Ateihahtį pavasarį balandžio 

mėnesį įvyks miesto viršininkų 
rinkimai: majoro ir 4 komisi- 
joniėHų. Kandidatai jau prade
da darbuotis ir kiekvienas gi
riasi savo finkaniuniu. Musų 
valdžia vadinasi “Ne\v Form of 
Government”, —- majoras ir 4 
komisijonieriai. ,

» » »
PHfeš kiek laiko Juozas Tie

kus, Chicagos Liet. Draugijos 
narys, nusipirko bau ją automo- 
bilftj. (Jis gyvena apie dešimt 
ttijdlų hųo Springfleldo ant fer
mų; turi 103 ekerius žemės). 
Šti reikalais atvažiavo į Spring- 
fieldg. Čia jo karui dienos lai
ke vidūrmiestyje žulikai nuė
mė haUją tairą nuo pirmojo ra
to ir Uždėjo nudėvėtą ir seną.

Tiekus atlikęs reikalus sėdo į 
savo naują automobilių ir jam 
padarytos šelmystės nepastebė
jo. Privažiavus jam netoli na
mų senasis tairas sprogo ir au
tomobilių metė į telegrafo stul
pą. Automobilių biauriai suža
lojo ir J. Tiekų skaudžiai sužei
dė. Jo kaimynas farmerys šitą 
įvykį matė ir priėjęs atrado vi
są kruviną, ir atrodė negyvas. 
Vėliau Tiekus šiek tiek atsiga
vo ir buvo nuvežtas pas dakta
rą į Williamsville miestelį. Jam 
yra labai sumušta krūtinė, sun
kiai gali kvėpuoti. Be to. lupos 
sukapotos. Šita nelaimė įvyko 
’apkričio 18 d.

» » »
48-se Amerikos valstijose per 

vienus metus visokios nuode-

JUOKAI
Skotui prireikė naujo kostiu

mo ir jis paklkusė savo drau- 
Igą, ar šis nežinąs gero ir pi
gaus siuvėjo.

| — Nagi, Brownas, kur prie 
kampo, — patarė bičiulis, — 
tik jam nemokėk daugiau kaip 
pusę, kiek jis prašys.

i Skotas Ūžėjo pas Browną.
— Kiek tamsta imi už pir

mos rūšies kostiumą? —\ klau
sia skotas.

į — 140 litų! — tarė siuvė
jas.

| ~ Tai per brangu. 70 galiu 
mokėti, — sako skotas.

i — Na už 70 litų jau tikrai 
ne, bot kad jau naujas klijen- 
tas, tai ir už 120 litų šiaip 
taip.

— O šešių dešimtų neuž
teks?

— Ne, šito. tikrai per maža. 
Bet kad aš nenoriu nė vieno 
klijento nustoti, tai pasiusiu ir 
už 100 litų.

— Penkias dešimt — ir ne 
cento daugiau!

— Tamsta tikrai baisus žmo
gus, bet kad jau taip atkak
liai deriesi, tai ir už 80 litų 

.per ašaras.
— Daugiau kaip keturiasde-

šimt negaliu mokėti.
— Tamsta blogiausias kli- 

jentas, kokį kada nors aš esu 
turėjęs, bet savo reklamai aš 
lamstai kostiumą pasiusiu do
vanai.

— Tada, kaip čia pasakius,
man reikės dviejų, — baigė 
skotas derybas.

Susipažinkit
Su įdomiai Ir suprantamai 

parašyta

DR. YUŠfcOS
kKYGA Apie

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE-

Kaina 25 Centai.

ADVOKATAI

I Oitate TeL Ytrdi Mtl 

DR. BERTASB 
756 West 35th St.

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

| Nedėliomis pagal sutartį.
Re*. 4910 80. MICHIGAN BLVD 

Tėt Kenwood 5107

Ofiso TpL Virtinu 0036j4 . 
Residence Tel. BEVERLY 8Ž44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nlio 6—8 vai vakarr 
Rezidencija-

8939 SOUTH CLAItEMONT A VE 
Valandos -9—10 A. M 
NpdPlioi oalra) sutartį

Marųuette Mečlical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232 
Dr. Walter 1VL Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

tmės (nusikaltimai) atsieina 19 
'bilijonų dolerių.

Ak, kiek tai gero butų gali
ma visuomenei šios šalies pa
daryti !

Gruodžio 11 dielią dar vienas 
lietuvis numirė, būtent, Ado
mas Petkūs, arti 60 melų se 
numo. —V. černaūskas.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Vi lesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
(artib. 1431-1434-:Tel. Central 4411-2 
'amų ofisas -- 3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
tf>31 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A aTsLAKIS

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 669?

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
’ra) l iki 3 po pietų. 6 iki 8 ak

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunstvick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. V. E. SIEDLINSKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Mn F. Eudeikis
.. ’ >• U .1 ;' . ’ ' ' . *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. AMBULANČt : 
n DIENA IR NAKTĮ ,;,

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4^05-07 So. Rermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 

i

■ "■ Telefonas LAFAYETtE OTŽ7

-r-1 .. • koplyčios visose
Chicagos dalyse

M

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Roont 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Klausykite musų Lietuvių radi© programą Šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. C* stoties (1420 K.)—Pranešėja* 

P. ŠALTlMteRAS.

Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambillaiice 
Patarnavi- 
irias Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPtYClAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 1 YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wešt 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA Vards 1139
3Š19 Lituaniča Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Pbone GūndI 2515
SkYRltS: 42-44 fcast 108th Street Tel. PuUman 1270

ALBERT V. PETKUS ifc EUDElKlS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniča,Avėnue___________ Phone Yards 4908

. ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Westerh Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Šotith 49th Čourt Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEViČIUS
4848 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

G322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

>eredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Šubafoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 rhėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optęmetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. gTŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West $5th Št. 
kampas, Halsted St. 

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

i iH'it ifj ii, rtiti ii

LIETUVIAI
GYbYTOJAI IR DENTISTAJ 
Amerikos Lietuvių Daktaru

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

SeredOmis ir nodSL pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

TeleMnatf RėnnhHr 1M9

DR. BRU NO J.
ŽUBRICKAŠ 

GYDYTOJAS IR CrttRUltGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOJ: 2—4 popiet ir 7-4 
vakaro, trfečladiumais ir sekmadie

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė*
Tel. Yards 0994.

Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

DR.STRIKOT/IŠ"
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki J 
vak. Nedalioj pagal susitarimu

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K* u Lįet,uyiąiį JDaktarai _

Dr. Milrgeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phona YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 8336 
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 subatoinis

- i:- Į j Į Iii,Uoliai

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7414

Dr. Charles Sėgal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
. 2-ros lubQ3 
CHICAGk), ILL.

OFISO VALANDOS
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 11 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2888

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahrt
463i šoutH Ashland avė.

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

Re*. Telephone PLAZA U4M

teisingaiakinius.Visuo.se
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Glevelando ir Ohio Žinios - - - - - - —- - - —- - - - - -
Demokratai rengiasi majoro rinkimams. — Jauną pie

šėją ištiko nelaimė. — ^Paskendęs medžiuose mies
tas. — Mokosi saugiai automobiliais važinėtis. — 
Pats save išsirinko. — Pirmyn choro koncerto at
garsiai. — Ristynės. — 57 naujos įmonės. — Geros 
progos.

Demokratą partija jau pra- mėnuo už pražudytą akį. Ad-
deda kalbėti apie majoro rinki
mus, kurie įvyks ateinančią 
metą rudenį. Nuo demokratą 
partijos jau kiek numatomas 
Robert J. Bulkley, dabartinis 
S. V. senatorius. Bulkley pra
laimėjo rinkimuose lapkričio 
mėnesį.

— O —
Pora mėnesią atgal jauna 

piešėja p-lė Judy Zemnick dirb
dama prie WPA “Art project” 
nuėjo į žverinčią ir norėjo nu
piešti meškos paveikslą. Bet 
meška pasigriebė piešėją ir sun
kiai sužeidė. Net vieną akį pra
rado jauna artistė.

Dabar WPA administracija 
nutarė kaipo atlyginimą mergi
nai mokėti, visą amžią du treč
dalius algos, kiek ji uždirbdavo. 
Dabar ji gaus po $52.00 kas

minislracija pripažino, jog žvė
rys turi būti aptverti, kad ne
galėtą žmogaus pasiekti.

Clevelandas yra žinomas kai
po medžiu miestas. Visos mies
to gatvės yra prisodintos me
džią ir medelių. Vasaros metu 
kai kurios gatvės panašios į gi
rią. Pereitais metais dar priso
dino per dvidešimtį tūkstančių 
naują medžią. Vasaros laiku 
sudaro grąžą vaizdą.

— G —
Visose aukštesnėse mokyklo

se nori įvesti naują skyrių, t. 
y. mokyti studentus kaip drai- 
vinti automobilius saugiai. Ap
likuotų atsiranda daugybe, visi 
jaunuoliai nori mokytis draivin- 
ti. Mokiniai, baigę mokykloje 
kursą, turės dar ir policijos eg
zaminą pereiti. Mokyklą tary-

Į AUME-NAUJ1EN U Photo J
Stanfosd universiteto (California) studente duoda 

pavyzdį savo draugėms, kad ir jos rūkytų pypkę.

JUOKAI 1 Džiaugiasi Visuo-
.------ — menės Laimėjimais

Veronikai sukako < dvidešimt _______
šešti metai (iš tikrųjų ji da- Gėrimų Uždraudimo Sentimen- 
bar jau šventė trisdešimts an
trąją gimimo dieną). Jos su
žadėtinis, savaime aišku, tą1 
dieną užėjo pas artimiausią gė
lininką ir ėmė skirti dovaną. 
Jis išrinko 26 tamsiai raudo
nas rožes — tai meiliausia do
vana. Prie rožių puokštės pri-

M.9 Dar Tebėra Gyvas

Penki metai sukako nuo tos 
dienos, kai buvo įvykdytas 
Amerikos žmonių reikalavi
mas—panaikinti draudimą svai 
ginamiesiems gėrimams. Ta 
proga pasinaudodami reiškia-

Įdėjo savo kortelę su mažu įra- me džiaugsmą ir savo indus- 
I sėliu: “Mano • brangiausioji, trijos pažanga, 
siunčiu tau kuklią dovanelę — 
rožių puokštę, te tau kiekvie • 
na primena po vienerius tavo 
metus. Tavo Enrikas.”

Gėrimų pramonės pažanga 
džiaugiasi visi, išskiriant tik 
politinius prohibicijonistus. 
Tokia nuomone pareiškė Leo 

Pardavėja surinko rožes ir R. Sack, Schenley Distillers
paruošė puokštę. Gėlyno savi-'korporacijos viešųjų santykių 

'direktorius. Jis sako, kad daug 
jau padaryta, bet dar liko la-

ninkas, pamatęs siuntėjo kor
telę, tarė pardavėjai:

— Tai geriausias musų kli- 
jentas, tokiam nėra ko gailė
tis gero daikto: dar pustuziniu 
padidinti puokštę.

Savininko įsakymas buvo iš 
klausytas, ir naujai pertvarky
ta puokštė pasiųsta.

Po poros dienų mieste jau 
buvo žinoma, kad dar vienos 
sužiedotuvės išskydo.

Sausasi įstatymas, kaip jau 
žinoma visiems, yra atšauk
tas, tačiau sausasis sentimen
tas toli dar nėra pradingęs. Tą 
parodė neseniai įvykę balsavi
mai Ohio valstijoje ir kai ku
riose kitose vietose. Vienok, 
visur pasiekiama, kad politi
niai probicijonislai niekur sa-
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Dėl jūsų apsaugos 
musų anglys n i e- 
kad nėra senesnės 
kaip 72 valandų 
nuo pribuvimo į 
Chicagą. Tuo budu 
išvengiame berei
kalingą laikymą 
ore ir teikiam var
totojui karščio ma
ksimumą.
Vadovaujančių fi

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

skaitome savo tūkstančiams kos- 
tumeriams kaipo paseką

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

Kokybės viršūnės—kratytos ir 
garuodintos.

SL’PERBA ....... Ton. $g

100% TIKROS VV. $7 OE 
VIRGINIA ........... Ton. ■

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

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

INDIANA STOKER NUT l^”x 
1/16 85% AE
Stambumo ......................
ILLINOIS STOKER $4 AP 
NUT 2” Screenings Ton
W. KĖNTUCKY 100%
NUT—Be dulkių—kokybės ang

lys, reguliari kaina $E QĖ 
$7 40 .................... TonV.OU

PETROLEUM CAR- 
BON Mine Run 
ANTRRACITE
CHESTNUT .....
CHESTNUT E.

Idealus užvaduotojas Chestnut 
kietoms anglims— $Q 
už Toną ........................ I w

KĖNTUCKY 9th VEIN
Screen— $4 QE 
ings P/4”

TONAS

ha sako, kad šis kursas esąs 
tiek svarbus, kiek ir kiti. Jeigu 
visi, kurie tik draivina, butų 
gerai išmokyti, tai liek nelai
mią nebūtą ir tiek gyvasčių ne
prarastą.

—- e —
Fašistai labai nusidžiaugė, 

kad Smetona vėl liko išrinktas 
Lietuvos prezidentu. Jie sako, 
kad Smetona vėl gavo daugu
mą balsų. Bet jie bijosi pasa
kyti, kaip jis gavo tą daugumą. 
Jeigu mes Amerikoje pastaty
tume Hooverį atgal, o priešin
go kandidato nevalia butų sta
tyti, tai, žinoma, kad Jlooveris 
laimėtą. Bet jei jis stotą prieš 
kitą kandidatą, tai tada jau pa
sirodytą, kuris laimėtojas.

Tai tas pats atsitiko ir Lie
tuvoje. Kito kandidato nevalia 
buvo statyti ir turėjo balsuoti 
taip, kaip nurodyta. Tai visai 
nėra nuostabu, kad Smetona 
laimėjo. Bet jei butą buvę de
mokratiški rinkimai, tai Sme
tonai butą buvę “bai bai”.

Ton$7.60 

$13.50
KĖNTUCKY 2”

W.

SUPU COAL co.
»O 9. LKSALLE.ST. DBARBORN O26q

Komunistai su fašistais stojo 
į bendrą frontą aukoms rinkti 
dėl pirkimo ginklų, kad butų 
galima apginti Lietuvą nuo len
ką. Kurie tam nepritarė, lai da
rėsi baisus priešai. Bet ką jie 
dabar sakys, kad net pati Lie
tuvos valdžia Vilniaus išsižadė
jo ir uždarė V. V. Sąjungą. Tos 
sąjungos tikslas juk buvo ap
saugoti. Lietuvą ir atimti Vilnių. 
Dabar Vilniaus jau išsižadėjo, o 
ką darys su pačia Lietuva, tai 
sunku ir numanyti.

Gal komunistai su fašistais 
reikalaus Smetonos, kad grą
žintų VVS ir ginklų fondo su
rinktus pinigus. Fašistų lyde
riai sako, kad Lietuvos valdžia 
turėjo''išsižadėti Vilniaus. Bet 
mes vistiek norime Vilniaus, 
Mano manymu, jeigu jau pati 
Lietuva paliovė reikalavusi Vil
niaus, tai gal butų bergždžias 
darbas užsienių lietuviams da
ryti reikalavimą. Pirmiau tie 
patys fašistai visu balsu rėkė 
sakydami, kad Amerikos lietu
viai neturi teisės reikalauti de
mokratiškos tvarkos Lietuvoje. 
O dabar jie jau vieni žada Vil
nių atgauti. Jeigu jau taip pa
darytų, tai Smetona turėtų at
siųsti dar keletą maišų meda
lių geriems karininkams.

— O —
Menininkų grupė rengia šau

nų parengimą sausio 15 dieną 
Lietuvių salėj. Programa susi
dės iš perstatymo, dainų ir šo
kių.

— e —
Nors jau prabėgo savaitė ir 

kita nuo to laiko, kai Chicagos 
choras Pirmyn pas mus kon
certavo, bet jų gražus pasižy
mėjimas paliko gražius įspū
džius clevelandiečių tarpe. Jie 
savo maloniu draugiškumu įsi
gijo daugybę naujų bičiulių 
šioje kolonijoje. Tiesiog stebė
tina, kad čia augęs jaunimas 
pasižymi tokitr draugiškumu su 
ateiviais ir daug už savo se
nesniais žmonėmis. Buvo apmi-

5 žemą įžangą — tik 5vc. Nnė.ius 
pas svetimtaučius už tokią pro
gramą reikia užmokėti apie do
lerį ir daugiau. Nors pas mus 
ir yra priprasta įžangas daryti 
lik po 25c., bet šį sykį visi sa
kė, kad lai buvo gana pigu. Aš 
esu tikras, kad jeigu kitą kar
tą kada vėliau choras pasižadė
tų pas mus apsilankyti, tai pa
sėkos galės būti dvigubos. Tų, 
kurie jau matė, tai nė sulaiky
ti nesulaikysi, o kurie tik gir
dėjo apie programą,,, tai irgi ne
pasiliks.

Surengimu programos dau
giausia rūpinosi N. Wilkelis'ir 
Dr. J. T. Vitkus, prisidedant ir 
keliems kitiems. Darbo buvo 
daug, ir viskas tvarkiai sudary
ta. Bet tik galima tiek pasaky
ti, kad garsinimų tai nebuvo 
perdaugiausia. Kitą kartą ren
giant butų naudingiau, jeigu 
susidarytų platesnis komitetas. 
Tokiu budu plačiau butų išgar
sinta ir daugiau bilietų iš anks
to parduota. Tada geriau apsi
mokėtų choristams atvažiuoti.

— © —
Rengia dideles ristynės mies

to auditorijoj gruodžio 15 die
ną. Promoteris Robert Brick- 
iiian sako, kad bus geriausi A- 
merikos ristikai: Joe Sawaldi, 
Mountain Dean ir kiti. Taigi, 
kurie lik mėgstate tokios rųšies 
sportą, tai nepraleiskite tos 
progos. Auditorijoj ristynės bus 
rengiamos kas antrą savaitę. Aš 
taipgi gavau laišką nuo ris tiko 
Juozo Komaro, kuris yra dau
geliui lietuvių žinomas. Koma
ras dabar yra Berlyne ir grei
tu laiku jau žada grįžti į Ame
riką. Jis siunčia gerų dieną vi
siems savo pažįstamiems. ,

Nuo pradžios šių metų iki 
dabar automobilių nelaimėse 
žuvo 115 žmonių. Pereitais me
tais iki to pat laiko buvo jau 
užmušta net 226 žmonės. Taigi 
šiais metais 111 žmonių, taip 
sakant, išgelbėjo savo gyvastis.

sur reiškiasi sveikai mąstančio 
ir tolį pramatančio piliečio 
sveikoji sąmone, nieko ben
dro su politika neturinti. Jo 
siekiai grynai inteligentiški, 
tikslu atitolinti gėrimų žalą 
nuo nepilnamečių vaikų ir

Komikas Hansas Moseris už
ėjo pasitarti pas gydytoją, bet. 
būdamas nervingas, ne viską 
gerai įsidėmėjo, ką gydytojas 
jam patarė.

— Tamsta, kiek tik dažniau 
galėsi, imk saulės vonias, — žmonų. Kitas aiškiai matomas 
pataria gydytojas.

— Karštas ar šaltas, — klau- ir vietos papročiai gerbiami.
šia išsiblaškęs Moseris. (Skelb.)

tikslas tai, kad butų įstatymai

JŪSŲ KALĖDŲ 

asveiKimmai
NAUJIENOSE”

GIMINES
DRAUGUS
KOSTUMERIUS

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

Straight Bourbon Whiskey 
Taipgi ir Ruginė

COPR. 1938, THE OLD OUAKF.R CO. 
LAWllENCEBURG, IND. I

S

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant lengvi} iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

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

Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

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

Rudeninių Madų 
Knyga

BEER

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar
DISTRIBUTOR

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

lėtina, kad Clevelando jauni
mas mažai dėmesio į tai teat- 
kreipū ir nedaug iš jų teatsilan- 
kė į koncertą. Pirmyn choras 
susideda vien iš jaunuolių ir 
dar iš lokių, kurie yra itin in
teligentiški. Musų jaunimui vi
sai pravartu buvo ateiti ir su 
chicagiečiais į artimesnes pa
žines sueiti.

Į šį padengimą, atėjo ne vien 
musų eilinė publika, bet ir pro
fesijos žmonės. Matėsi daktarai, 
advokatai, muzikos profesiona
lai ir daug biznierių, žodžiu sa
kant, daug atėjo tokiu, kurie 
mažai kur tesilanko. Ir kiek te
ko patirti, tai visi džiaugėsi sa
vo atsilankymu.

Ateiti ir išgirsti tokią puikią 
dainų programą, tai retai pro
ga tepasitaiko, ir dar už tokią

Clevelande šiais 'metais įsi
steigė 57 naujos industrijos į- 
staigos. Šią savaitę buvo su
rengtas bankietas ir atliktos ce
remonijos. Miesto valdžia jų at
stovus pasitiko ir priskaitė prie 
Clevelando gyventojų. VSenos iš 
jų didesnės, kitos mažesnės. Bet 
aplamai imant, duos darbo ke
liems tūkstančiams darbininkų.

P. P. Muliolis, apdraudos a- 
gentas, sako, kad jis turįs gerų 
bargenų ne vien tik ant namų, 
bet ir ant biznių. /Turį gerų 
bargenų ant alinių ir kitokių 
biznių. 'Tai kurie manote biznį 
pirkti, tai gal bus geras daik
tas pamatyti Petrą, — tokiu 
budu sutaupysite daug pinigų.

Plonas Jarus

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
< ■ ' ■ , '■ ‘ .

Vardas ________________ __________________
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija_________ _ ___________________

................ į .. ........................................... ' ■ .................................................... 1

i’1' i. ■ u 1 • • ... •» , <t ■ 7 < \ , ■ aUci'. • ' . t

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

Komunistai sufalsifikavo rezoliuciją
Komunistų laikraščiuose pasirodė keletas Amerikos 

Lietuvių Kongreso Mass. apskričio konferencijos rezo-

Visi Amerikos lietuviai susirūpinę tuo, kas šioje va
landoje dedasi Lietuvoje. Plačiajai visuomenei nesupran
tama, kodėl dabar tenai keliamos demonstracijos prieš 
valdžią, kodėl streikuoja universiteto studentai, už ką 
juos policija areštuoja, kodėl Klaipėdos krašte taip su
stiprėjo naciai ir susmuko lietuvių jėgos...

Šitie ir daugelis kitų klausimų iššaukia diskusijas 
musų spaudoje ir privačiuose žmonių pasikalbėjimuose.

“Naujienos” tikisi galėsiančios tuos klausimus nu
šviesti, paskelbdamos tik-ką gautas iš Lietuvos per pati
kimą asmenį informacijas.

Pirmas tų informacijų pluoštas telpa “Naujienose” 
šiandien. Rytoj ir poryt bus daugiau.

Taigi šiuomi atkreipiame visų skaitytojų dėmesį į 
straipsnį “Apie ką tylomis kalba visa Lietuva”. Ne tik 
patys jį perskaitykite, bet ir parodykite jį tiems savo pa
žįstamiems, kurie “Naujienų” neskaito.

liucijų, tarp kurių viena liečia spaudos klausimą. Mums 
buvo nuostabu, kad to apskričio komitetas pasiskubino 
paskelbti rezoliucijas vienos srovės spaudoje, nepasius
damas jų kitiems laikraščiams, nes, pav. “Naujienos” dar 
iki šiol nėra jų gavusios.

Bet mes nustebome dar labiau, kai perskaitėme pami
nėtąją rezoliuciją “spaudos klausimu”. Tarp kitko tenai 
sakoma, kad konferencija atkreipia savo balsą —

“j tuos laikraščius, kurie bendradarbiauja Amerikos 
Liet. Kongreso veikloj, kad švelnintų savo neapgal
votus puolimus ant Sovietų Sąjungos, kaipo stipriau
sios pasauly spėkos, palaikyme pasaulinės taikos ir 
kovotojos už mažųjų tautų nepriklausomybes ir vi
sų demokratinių šalių sandarbininkės. x Ta spauda, 
kuri bando neatlaidžiai pulti Sovietų Sąjungą, pri
sideda prie silpninimo Amerikos Liet. Kongreso vei
klos ir abelnai demokratiniam veikimui tarp Ame
rikos lietuvių.”
Ir sakoma, kad šita rezoliucija buvusi priimta “vien-, 

balsiai”! Kaip gi galėjo tokiai rezoliucijai pritarti socia
listai ir kiti demokratinio nusistatymo delegatai?

Juk yra aiškus melas, kad Sovietų Rusija esanti 
“stipriausia pasaulyje spėka”, palaikanti taiką ir kovo
janti už mažųjų tautų nepriklausomybę. Kai japonai už
puolė Kiniją, sovietų Rusija nė piršto nepajudino; kai 
Lenkija pasiuntė Lietuvai ultimatumą, Rusija nepadarė 
nė vieno žingsnio Lietuvos apgynimui; kai buvo kilęs 
krizis dėl Čekoslovakijos, Rusija tylėjo — ir, pagaliau, ji 
nebuvo net pakviesta į valstybių konferenciją, kuri spren
dė čekų respublikos likimą.

O kai apie mažųjų tautų nepriklausomybės gynimą, 
tai juk sovietų Rusija yra užkąriavusi ir iki šiol laiko 
pavergusi Gruziją, Azerbeidžaną ir Armėniją. Lietuvą 
ji irgi bandė užkariauti, tik jai nepasisekė..

Taigi, sakome, mums buvo nuostabu, kaip galėjo 
protaujantieji ir bešališki konferencijos delegatai už to
kią melagingą rezoliuciją balsuoti?

Bet pasirodo, kad tokios rezoliucijos Am. Liet. Kon*(
greso konferencija, įvykusi Cambridže’iuje (Mass.) visai 
nėra priėmusi. Ta neva “rezoliucija” yra BESĄŽINIŠKA 
KOMUNISTŲ FALSIFIKACIJA.

Vienas minėtos konferencijos dalyvis “Naujienoms” 
praneša, kad rezoliucijoje, kuri buvo pasiūlyta konfe
rencijai, buvo tik išreikšta pageidavimas, kad spauda 
“švelnintų savo santykius*’, ir konferencija ją priėmė, pa
vesdama komisijai išlyginti kai kuriuos žodžius. Bet į 
komisiją įėjo visi trys komunistai; kiti delegatai nebuvo 
tam priešingi, kadangi* jie nemanė, jogei komunistai e-a- 
li padaryti apgavystę tokiam viešam klausime.

O betgi tie ‘^raugučiai” padarė bjauriausią šmuge
lį, įdėdami į rezolįuciją visai naujus sakinius, kokių kon-
ferencijos priimtame nutarime nebuvo!

Musų draugai Mass. valstijoje, kurie toje konferen
cijoje dalyvavo, prieš tokią begėdišką komunistų klastą, 
be abejonės, užprotestuos, ir komunistų laikraščiai turės 
tą falsifikaciją atšaukti!
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Apie ką T ylomis Kal
ba Visa Lietuva

LIETUVOS STUDENTAI — 
AR JIE FAŠISTAI?

žinios apie paskutinių dienų 
įvykius Lietuvoje dažnai mini
ma Lietuvos universiteto ir ki
tų aukštųjų mokyklų studentai. 
Jie darė demonstracijas, reika
laudami Shietonos valdžios at
sistatydinimo, o Kauno univer
sitete jie net paskelbė streikų. 
Valdžia, slopindama tą sąjudįy 
šimtą ar daugiau studentų su
areštavo.

Nežinant suareštuotųjų pa
vardžių ir kurioms organizaci
joms jie priklauso, gali atrody
ti, kad tie studentai yra fašis
tai arba nacių šalininkai, ka
dangi telegramose buvo minėta, 
kad jie šaukę prieš žydus ir 
reikalavę grąžinti premjero 
vieton Augustiną Voldemarą. 
Tačiau įvairus faktai rodo, kad 
tas studentų judėjimas negali 
būti naciškas arba fašistiškas.

Visų-pinna, nacių pritarėjai 
nenori koalicinės valdžios Lie
tuvoje. Jie stoja už diktatoriš
ką valdžią ir perša į diktato
rius Voldemarą. O universiteto 
studentai Kaune reikalavo koa
licijos, bet ne diktatūros.

Antra, jeigu dalis studentų ir 
yra voldemarininkai, tai negali
mas daiktas, kad jie sudarytų 
daugumą arba visai studentijai 
vadovautų. O streikas, kuris 
Kauno universitete buvo pa
skelbtas, buvo taip sėkmingas, 
kad vyriausybė turėjo visą uni
versitetą uždaryti, šitoks strei
ko pasisekimas galėjo įvykti 
tiktai tuomet, kai jį parėmė or
ganizuotos studentų grupės.

Skaitlingiausios studentų or
ganizacijos, kaip buvo galima 
numanyti iš “studentų atstovy-; 
bes” rinkimų, yra krikščionių 
demokratų (ateitininkų) ir vals
tiečių liaudininkų (varpininkų). 
Bet jeigu šitos organizacijos 
dalyvauja streike, tai aišku, 
kad streikui vadovauja ne vol
demarininkai.

Pagalios,. įdomių žinių apie 
studentų nusistatymą buvo ne
seniai pranešta Lietuvos spau
doje ir Prekybos Institutą Klai
pėdoje. Čia voldemarininkams, 
rodosi, turėjo būti patogiausia 
dirva, o betgi, renkant studen
tų atstovybę, laimėjo visai ki
tos srovės. Kandidatus statė 
valstiečių liaudininkų ir socia
listų korporacija “Granitas”, 
katalikų ateitininkų korporaci-
ja “Gintaras”, tautininkų kor
poracija “Herkus Monte” ir ne- 
iItalių studentų grupė. Ir štai 
kokie buvo rinkimų rezultatai: 
“Granitas” pravedė visus 5 sa
vo kandidatus, “Gintam*” —♦ 
visus 8, neitralė grupė — 2, o 
tautininkai — nė vieno. Visa 
atstovybė susideda iš 15 narių. 
Jeigu visa tautininkų korpora
cija ir butų susidėjusi iš vienų 
tiktai voldemarininkų, tai ir 
tuomet jie pasirodė taip silpni, 
kad jie f aklinai nieko nereiškia 
tarpe Klaipėdos studentijos.

Tai argi dabar galimas daik
tas, kad Kauno universitete ir 
Dotnuvos žemės ūkio akademi
joje, yra visai atbulai?

Nacizmą ir anti-semilizmą 
Lietuvos studentijai Smetonos 
valdžia prikaišioja, matyt, su 
tikslu tą judėjimą diskredituoti 
visuomenės akyse ir suklaidin
ti žmones užsienyje, štai čika- 
giškei “Vilniai” ta Smetonos 
propaganda jau apsuko gaivą, 
nes ji vakar paskelbė, kad Lie- 

. tuva smogė Hitlerio agentams”, 
suimdama šimtą universiteto 
studentų (kuriuos ji vądina 
“voldemarininkais”), norėjusių, 
girdi, “nuversti valdžią ir Lie
tuvą pavesti Hitleriui”!

■ —1 — - ■ •- - - *

AR GRAŽU ŠITAIP JUODINTI
ŽMONES?

“Naujienose” prieš kiek lai
ko tilpo labai įdomus straips
nis didžiojo socializmo leoreti- 

ko Karolio Kautskio, kuris prieš 
porą mėnesių numirė Amster
dame, sulaukęs 84 metų am
žiaus^ Tą garsųjį mokslininką, 
iš kurio raštų mokinosi dvi so
cialistinio judėjimo gentkartės 
visame pasaulyje, sumanė iš
niekinti žmogelis, kuris vargiai 
yra perskaitęs savo gyvenime 
vieną rimtą mokslinę knygą4— 
H. Jagminas.

Jisai rašo, kad Kautskis buvo 
“žlibas” ir “nieko nesuprato”. 
Kautskis, girdi, bandė įtikinti 
pasaulį, “nešdamas kudašių nuo 
fašizmo” (!), “kad fašizmo pa
vojaus nėra”, ir “praėjo užsi
merkęs” pro tą faktą, kad fa
šizmas jau yra Vokietijoje, Ita
lijoje ir eilėje mažesnių šalių.

Na, ar gražu šitaip nekultu- 
riškai niekinti asmenį, kuris iki 
savo mirties kovojo už darbi
ninkių klasės reikalus ir geres
nę žmonijos ateitį?

“Kudašių nešti” ir dargi iš 
kelių valstybių teko ne tiktai 
Kautskui, bet ir Karoliui Mark
sui, kuris iš Prūsų turėjo bėg
ti į Paryžių, paskui iš Pary
žiaus turėjo kraustytis į Belgi
ją, pagaliau iš Belgijos — į 
Londoną. “Kudašių nešti” šian
dien tenka tūkstančiams vokie
čių, austrų, čekų ir kitų tautų 
socialistų ir demokratų, bet iš 
to tyčiotis gali tiktai besarma
tis.

Jagminas mulkina savo skai
tytojus, primesdamas Kautskiui 
sakymą, “kad fašizmo pavo
jaus nėra”. Kaip tik priešingai, 
didesnioji Kautskio straipsnio 
dalis susidėjo iš svarstymo 
klausimo apie fašizmo pavojų. 
Jeigu jisai išreiškė nuomone, 
kad tose šalyse, kur demokrati
ja yra įsigyvenusi, fašizmas, jo 
įsitikinimu,* 'nelaimės pergalės, 
tai čia yra iie fašizmo pavojaus 
neigimas, bet padrąsinimas fa* 
šizmo priešams, kad jie turėtų 
viltį ir nenuleistų rankų kovo
je su fašizmu.

Tačiau, ir sustiprindamas ši
tą viltį, Kaldskis nepraleido 
progos nurodyti fašizmo prie
šams, ko jie turį saugotis, kad 
fašizmas nelaimėtų. Jie turi 
saugotis, kad demokratinėse ša* 
lyse nekiltų pilietinis karas. Tai
gi savo straipsnyje Kautskis 
aiškino, kaip fašizmo pavojaus 
išvengti!

Bet Jagminas ne tiktai apme
lavo mirusį socializmo teoreti
ką. Tam pačiam rašiny jisai 
drapsto purvais keletos miru
siųjų ir dar tebegyvenančių Ru
sijos socialdemokratų vadų. So
cialdemokratams čcheidze, 
Marlovui ir Ceretelli jisai pri
kaišioja “tarnavimą Anglijos 
imperialistams”, o apie dabar
tinį Rusijos socialdemokratų 
partijos pirmininką Th. Daną 
ir jo draugus jisai sako:

“Dar kiti, kaip Danas, tar
nauja Vokietijos naciams.” 

t

šitaip gali žmones šmeižti 
liktai fanatikas, galutinai pra
radęs sąžinę.

Danas yra Socialistinio Dar
bininkų Internacionalą vykdo
mosios tarybos narys. Jisai gy
vena Paryžiuje ir bendradar
biauja Francuži jos ir kilų šalių 
socialistinėje spaudoje. Ir jį tas 
aklas žmogelis iš komunistų 
pastogės drįsta kaltinti tarnavi
mu Vokietijos naciams!

Tai kasgi tuomet, jo suprati
mu, yra tarptautinis socialisti
nis judėjimas, kuriame Danas 
dalyvauja? ' Kas yra Fra n elizi
jos socialistų organas “Populai- 
re”, kuris talpina Dano raštus? 
Kas yra Belgijos socialistas 
Vandtervelde, kuris su Danu 
draugauja?

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

kitos politikos, reikia daryti 
žygių, kad Lietuva nebūtų ne
tikėtai užklupta. Bet vadas del
sė, lukuriavo ir savo malonės 
aktais vieną po kito išleido iš 
kalėjimo buvusius Klaipėdos 
krašto bylos dalyvius.

Dar prieš sudarymą Neuma- 
nui ir kitiems bylos iš Berlyno 
buvo duota suprasti, kad iš tos 
bylos nereikia daryti didelio 
triukšmo. Jei yra kas kaltas, 
tai tyliai juos nubausti. Bet to
ji byla buvo sudaryta didžiulė. 
Jos sprendimai visame pasauly
je nuaidėjo. Neabejotinai tai 
buvo tiktai politinė byla. Bet 
politines bylas, kada yra įvelta 
kaimyninė valstybė ir dar dide
lė valstybė, paprastai sudaro 
be triukšmo. Tokiais atsitiki
mais net didžiulėms valsty
bėms rezervai reikalingi, čia 
viskas atlikta be jokių išskai
čiavimų. Visi buvo nubausti il
giems metams kalėti ir kai ku
rių jų nuspręsta turtus konfis
kuoti. Bet neapsižiurėta — kas 
tuos turtus konfiskuos. Juk tie 
turtai Klaipėdos krašte, — ar 
bus kas tenais vykdo teismo 
sprendimą, nes tasai kraštas 
turi savo autonomiją, kitą san
tvarką.

Taip ir įvyko. Iš visų tų, ku
riems buvo nuspręsta turtai 
konfiskuoti, nebuvo kas tą 
sprendimą Klaipėdos krašte 
vykdo... Turtai liko nekonfis
kuoti! Tai didžiulis smūgis Lie
tuvos vyriausybės prestižui!

Pirma negu daryti tokį teis
mo sprendimą reikėjo sveikai, 
politiškai pagalvoti, ar bus ga
lima toksai sprendimas įgyven
dinti ! Juk politiškose bylose 
net didžiulės valstybės ne vi
suomet aklai laikosi įstatymo 
raidės.

Dar daugiau. Toje byloje nu
teistiems, kurie turėjo Klaipė
dos krašte tarnybas autonomi
nėse Klaipėdos krašto įstaigose, 
nepaisant to, kad jie sėdėjo ka
lėjime, buvo išmokamos jų tar
nybos algos! Lietuvos centro 
vyriausybė Čia nieko negalėjo 
padaryti.

Ir iš tų Klaipėdos krašto by
los dalyvių paprastų žmonių, 
pilkojo gyvenimo žmonių 
— tarnautojų, kontrabandistų, 
šmugelninkų—politiško neapsu- 
krumo dėka buvo padaryta 
dienos didvyriai. Dabar jie va
do malonės akto dėka išėję iš 
kalėjimo valdo Klaipėdos gat
vę! Juk jie didvyriai! Juk tik 
jų padarytomis Berlyne pastan
gomis panaikintas Lietuvoje ir 
Klaipėdos krašte karo stovis! 
Jie pareikalavo, kad visose 
Klaipėdos krašte valstybės įs
taigose be lietuvių kalbos bu
tų vartojama ir vokiečių — tai 
jau įvykinta. Jie pareikalavo, 
kad visur iškabos, be lietuvių 
kalbos, butų vokiškos, — tai 
jau padaryta. Jie... net Klaipė
dos miesto galvių vardus su
keitė —- juos vokiečių vardais 
pavadino ir net... A. Smetonos 
vardu pavadinta gatve dabar 
jau turi vokiečio vardą! Ir jie 
tai darė dar formaliai neturė
dami Visų politinių teisių, nes 
teismo sprendimu jiems tos tei
sės buvo suvaržytos... Veterina
ras gydytojas atvirai vokiečių 
laikraštyje pasisakė, kad jam 
tos teisės nereikalingos, nes 
Klaipėda Kauno teismų spren
dimų nepripažįsta! Ir po šio 
laiško kelioms dienoms praslin
kus Lietuvos respublikos prezi
dentas malonės aktu Neilmanui 
ir kitiems grąžina teismo su
siaurintas politines teises!..

Sakykite, kur jau toliau ga
linta eiti!

Tai visiškas politinis bankro
tas!

Kaip gi į tą reikalą gali žiū
rėti Klaipėdos krašto lieluvniu-

I
Vienas musų draugų, ilgai 

gyvenęs Lietuvoje ir turėjęs 
progų sueiti su žmonėmis 
įvairių pažiūrą, luomą ir 
aukštais pareigūnais, dabar 
sugrįžęs, štai kokiais įdom
imais įspūdžiais dalinasi su 
redakcija. Jo pavardės dėl 
visai suprantamą aplinkybią 
mes neskelbiame. Neskelbia
me todėl, kad kam nereikia 
nesužinotą — kada, kur ir 
su kuo jis kalbėjosi. Kai ku
rie iš tą asmenų, su kuriais 
jam teko kalbėtis, net lyg 
davė jam suprasti, kad jisai 
tas žinias sugrįžęs paskelbtą/ 
štai jo tie įspūdžiai.
Dar vos metai atgal tautinin

kai labai aukštai galvą nešė. 
Buvo išdidus, pilni pasigyrimų 
visokiais laimėjimais. Tenais, 
kur reikia ir nereikia, garbino 
savo vadą ir savo sąjungos pir
mininką. Tuomet net buvo sun
ku jiems tarti kritiškas žodis. 
Jie į jokius ginčus nesileido. 
Iš jų šnekų tuomet atrodė, kad 
Lietuva eina vien palaimos ke
liais. Bet štai įvyko Lenkijos- 
Lietuvos santykių krizė. Eili
niai tautininkai, pagaliau net 
aukšti pareigūnai, tų įvykių bu
vo užtikti visai netikėtai. Jų 
visos mintys dirbo visai kita 
kryptimi, jie buvo tikri, jog 
Vilnių tuoj atgausią,' nes ir va
das visuomet kartojo, kad jis 
Vilniaus klausimo neapleisiąs, 
tai esąs jo asmens ambicijos 
reikalas. Tik reikia susiklausy
ti, reikia juo pasitikėti ir jis 
taip užsienių politiką išvesiąs, 
kad Vilniaus klausimas savai
me išsispręs, nes Lietuva turin
ti gerus pečius, kurie viską at
laikys, o be to, vado tokia gal
va — išminties pilna, tad jis 
viską gerai suprantąs.

Ir taip tokiais vado žodžiais 
liūliuojami tautininkai išdidžiai 
laikėsi kupini kažkokio mistiš
ko nusistatymo, kad vadas vis
ką padarysiąs. Tasai visai ne
tikėtas, staigus Lenkijos ulti
matumas Lietuvai sukrėtė vi
sus tautininkus. Jie prarado 
bet kokią orientaciją. Tiesa, 
pirmas dienas jie manė, kad 
jų vadas nepasiduos, tegul 
vyksta karas — yra kas Lietu
vą remia. Juk vadas viską ži
no. Bet tasai karingas ūpas 
greit nubluko, kai paaiškėjo, 
kad vadas jokių pažadų iš kitų 
paremti Lietuvą visai neturi, 
nes jo mažiausiai tuo klausimu! 
buvo rūpintasi.

Ir nuo to laiko tautininkai i 
visai nutilo kalbėję. Jie tik gal
vas kraipė ir tylėjo. O tylėjo 
todėl, kad paaiškėjo, jog iš j 
Lenkijos pusės jau seniai buvo 
siūlyta derybos, net buvo susi
tarta Vilniaus teritorijos dalis 
prijungti Lietuvai. Paaiškėjo, 
kad tokioms deryboms visai 
nebuvo priešingos kitos valsty
bės, nes jos jau gerai nujautė 
busimą netolimą Vokietijos ag-; 
resingą politiką. Vienas Lietu
vos užsienio politikos atsakin
gų pareigūnų taip pat buvo įs
pėjęs tautininkų vadą, kad 
Lietuvos Lenkijos santykių po
litikoje reikia staiga, nieko ne
delsiant paimti kitą kryptį. Bet 
vadas visai neskubėjo, jis vis 
išdidžiai delsė ir dėjosi gerai 
žinąs ką darąs. O paskui, pas-, 
kui peri 24 valandas be jokių 
sąlygų priėmė tai, ką Lenkija 
padiktavo, nes kitokios išeities 
jau nebuvo.

Tai tuomet tautininkams lyg 
kąsniu užspringus teko tik ty
lėti. ;

Bet štai visai netikėtai ir ne
pasiruoštai brutaliai, aiškioje,: 
ciniškojo formoje užgriuvo Lie
tuvą Klaipėdos įvykiai...

Ir čia tautininkų vadas jau 
iš anksto buvo kitų įspėtas, kad 
reikia Klaipėdos krašte siekti 

cas? Kas jo akimis žiūrint val
do Klaipėdos kraštą? Aišku!

Per dvylika metų tautininkų 
valdymo Klaipėdos krašto ly
giai nieko nepadaryta tų lie
tuvininkų burių pritraukti į ben
drą lietuvių seimą, į bendrą 
valstybės gyvenimą! Jam pum
puota, įrodinėta, kad vadas 
juos visame ir visur apgins, jų 
reikalus apsaugos ir tik rcika- 
auta susiklausymo, tautininkų 
sąjungai priklausymo! Bet vis
kas aukštyn kojomis apvirto. 
Pasirodo, kad vado galva, jo 
valia, tame krašte visai nega
lioja. Tai tragedija!

Šitą tragediją jau supranta 
akylesni tautininkai ir dabar 
jau jie kalba! Jie kalba atvi
rai, nuoširdžiai ir jau nurodo 
Lietuvos tų visų nelaimių kal
tininko tikrąjį adresą!

Ėjo Lietuvos respublikos pre
zidento rinkimai. Niekas jais 
nesidomėjo, niekam dėl jų gal
vos neskaudėjo, nes jau ir vi
sai eilinis tautininkas tiek su
prato, kad tai policiniai rinki
mai. Bet valstylies iždo išlaiko
ma visuomeninio darbo vadyba 
— Viešpaties Dievo valia — 
veltui duoną valgo — rašė agi
tacinius straipsnius, butus ir 
nebūtus nuopelnus išvardijo ir 
tuos straipsnius brukte bruko 
spaudai! Ir tai tuo metu, kada 
Klaipėdos krašto reikalai degte 
degė, kada dėl jų kiekvienas 
Lietuvos pairi jotas nuoširdžiai 
sielojosi, krimtosi, nerimavo. 
Kai jis spaudoje skaitė privalo
mai dėtus straipsnius, Klaipė
dos gatvėse sauvaliavo vokietu
kai neūžaugos ir skaldė lietu
viams žandus, daužė lietuvių 
besimokinantį jaunimąI

Stebėtina, kad čia s. Ameriko
je atsiranda tokių, kurie ir da
bar dar remia tautininkų vado 
politiką ir lyg tie strausai pa
slėpę galvas nedrįsta gyvenimo 
tikrovei tiesiai, stačiai į akis 
pažiūrėti ir tarti atvirą žodį!

Tikrai skaudu tai matyli, gir
dėti, skaityti.

Nejaugi lietuvis neturi savy
je tiek savigarbos, tiek išmin
ties, kad nesuprastų, kad nesu
sivoktų Lietuvos dabartinėje 
politikoje! Net Lietuvoje kai 
kurie tautininkai savo vado 
minčių užliuliuoti dabar jau 
pradeda praregėti!

(Rytoj tilps antra šio straips
nio dalis).

Iš Lietuvos
Išnyko peštukai ir ne

kultūringos vaka
ruškos

UŽVENTIS. — Prieš keletą 
metų nebuvo čia kaimo, ku- 

• riame kas sekmadienį nebūtų 
surengiamos kaimo vakaruš
kos. Kai kuriuose kaimuose 
vienu kartu įvykdavo po kelias 

: vakaruškas. Tose vakaruškose 
j prisirinkdavo daug nekultūrin
go jaunimo, visuomet iki va 
liai atsirasdavo samagono, ir 

i prisigėrę pradėdavo vieni k i 
' tiems šonus laužyti, o vėliau 
trankytis ambulatorijas,
teismus ir kalėjimus. Dar prieš 
porą metų daug čia viešpats 
vo įvairių “karaliukų”, kurie 
išdrįsdavo dienos melu mieste
lyje sukelti aršias muštynes, 
sumušdamt niekuo nekaltus as
menis ir tuo savo elgesiu kel
dami gyventojų sluoksniuose 
daug nerimo ir nesmagumų. Ta
čiau atitinkamoms valdžios 
įstaigoms ėmus griežtų prie
monių, visi peštukai išnyko. 
Kartu su jais išnyko ir nekul
tūringos kaimo vakaruškos, ku 
riose jaunimas nekultūringai 
praleisdavo laiką ir daug blo
gybių pasisemdavo.

Dabar sunkoka rasti kaimą, 
kuriame bent retkarčiais butų 
surengiamos kainos vakaruš
kos.

Vietoje nekultūringų vaka
ruškų, jaunimas gal daugiau 
susidomės spausdintu žodžiu, 
pamėgs knygą ir laikraštį, ir 
ilgainiui visiškai sukulturčs.
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Laiškas iš Lietuvos
(šį laišką Motery Skyriui 

rašo Naujieną skaitytojams 
gerai žinoma p. Emilija D., 
kuri prieš šešis metus tankiai 
Naujienų skiltis papuošdavo 
savo įdomiai parašytais 
straipsniais ir apysakom. 
Mums malonu pranešti šio 
skyriaus skaitytojoms, kad 
ši gabi rašytoja sutiko ben
dradarbiauti musų skyriuje.

Dedame šį laišką todėl, kad 
jame parašyta įdomių faktų 
ir pastabų apie Amerikos ir 
Lietuvos žmonių santykius, 
geidimus ir atsinešimus. — 
JM).

Brangioji Ponia Jurgelioniene!

Širdingai dėkavoju už laišką, 
kuriame Tamsta taip gražiai 
atsiliepi apie mano vienturtį. 
Tai grynai lietuviškas produk
tas, nors Amerikoj gimęs.

Peržiurėjau Tamstos prisiųs
tą Naujienų “Moterų Skyrių”. 
Daro gerą įspūdį. Jei butų ja
me lengvų dalykėlių ir iš dai
liosios literatūros, tai butų vi
sais atžvilgiais nenuobodus ir 
įdomus skyrius.

Tamsta klausi kaip gyvenu 
ir ką dirbu. Aš labai stengiaus 
aklimatizuotis Lietuvoj. Per tą 
didelį stengimosi kažkaip apsi- 
blausiau, nutolau nuo viešo gy
venimo; žodžiu, beveik sama
nomis apaugau. .

Kadangi gyvenimas praside
da nuo darbo, tai nuo jo ir 
pradėsiu. Dirbu Lietuvos Moti-! * I J . ' r; . < . » j
noms ir Vaikams globoti Orga-’ 
nizacijų Sąjungos Sveikatos 
centre. Mano darbas duoda 
man galimybę išvažinėti sker

sai ir išilgai valsčių giliausius 
užkampius; sueiti su Lietuvos 
visokiais žmonėmis; stebėti jų 
gyvenimą, prasigyvenimą ii; nu- 
sigyvenimą. Turiu progos ste
bėti kaimo moterų medžiaginę 
ir dvasinę būklę. Neperdėsiu 
sakydama, kad Lietuvos kaimo 
moterys, didžiuma, dar labai 
sunkiai dirba: staklės, ratelis, 
vaikai, begaliniai ūkio darbai 
ir vyro “majastotiška” valia, 
tai jos visas pasaulis. Tik jau
noji karta bus šiek tiek laimin
gesnė už savo motinas.

Matau kaimo pirkiose nuka
bintas sienas “amerikonų” pa
veikslais. Kresnos, nutukę dė
dės ir dėdienės, broliai, seserys, 
tėvai, tetos, augaloti “madnųs” 
jų vaikai ir anūkai. Visokio 
amžiaus ir visokiose pozose. 
Žiuri jie iš rėmų pajuodę nuo 
dulkių ir laiko. Papuošti dau
giausia popierinėmis, spalvuo
tomis gėlėmis, pakabinti gar
bingiausioj seklyčios vietoj. O 
kiek visokių įvairiaspalvių biz
nio kalendorių sienas puošia!

Motutė, tėvelis arba sesuo 
ašarą nubraukdami pasakoja 
kaip tos sūnūs, arba duktė gy
veną, kurie iš jų juos prisime
ną, o kurie ne, kurie jiems pa
dedą vargą vargti, o kurie juos 
užmiršo... Taip ir noris šukte
lėti: Rašykit dažniau savie
siems! Dalinkitės savo gyveni
mu su savaisiais nors laiškuo
se! Jie yra laukiami, brangina
mi, tiesiog spinduliuoja atke-, 
liavę į jūsų tėviškes! Švenčių 
proga prisiųskit nors ir men
kos dovanėles saviesiems. Gy

vendami patys, duokit pajaus
ti to gyvenimo ir šia pus van
denyno. Jie bus didžiai dėkin
gi, jie įvertins!

Šią vasarą Barei linuose susi
pažinau su Tamstos buvusia 
Lietuvos laikų drauge Gabriele 
Petkevičaite. Ji labai, labai 
nuoširdžiai ir šiltai minėjo 
Tamstą! Mudvi nutarėm lauk
ti Tamstos atvykstant ateinan
čią vasarą svečiuotis į Lietuvą. 
Sutiksim tamstą su gražiausia 
puokšte gėlių, kokios tik bus 
galima suskinti lietuviškuose 
darželiuose!

Dėkinga Tamstai, kad stuk
telėjai mane ragindama mane 
rašyti į “M. S.” Tik prisibijau, 
kad Tamsta ir “M. S.” skaity
tojos nusivils mano menkaver
čiais rašteliais.

Labai prašau nepamiršti pri
siųsti man Kalėdinį Naujienų 
numerį. Įdomu bus pamatyti 
po 6 metų tą laikraštį, kuriame 
ir aš šiek tiek bendradarbia
vau. Įdomu bus skaityti ką, ra
šo, kaip rašo ir kas rašo.

Linkiu visoms pažįstamoms 
ir nepažįstamoms “Moterų Sky
riaus” bendradarbėms ir skai- 
totojoms linksmai praleisti Ka
lėdų šventes ir laimingų dole
rių šaly 1939 metų!

Emilija D.
Skapiškis, Rokiškio apskr.

PIRKIT į
KALĖDŲ DOVANAS < S

KRAUTUVĖSE KURIOS GARSINASI g
NAUJIENOSE i

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

patarnaus. Už jūsų kooperavimą «
busime dėkingi p?

Prižiurėkim Savo
Rankas

ŽIEMOS VAIZDELIS

Žiemos laiku labai daug mo
terų turi raudonas, šiurkščias 
rankas. Tokios ne tik negražiai 
atrodo, bet kaip oda nuo šal
čio suskyla, tai jos yra skau
džios.

Sugestijos Kalėdų
Dovanoms
Pildydami šio skyriaus kai 

kurių skaitytojų prašymą ir 
šįmet talpiname specialiai pri
rengtą straipsnelį, tikėdamos, 
kad jis jums pagelbės nupirk
ti tinkamas Kalėdų dovanas 
savo artimiems, brangiems as
menims — motutei, tėveliui, 
broliukui, sesulei, dėdienei, dė
dei, ir kitiems.

Parinkti tinkamas Kalėdų 
dovanas nelengva. Ypač, kai 
kišeninį e nesiranda daug pi
nigų. Nemanykit, kad visos 
brangios dovanos yra gražios. 
Kartais, nors ir pigiausia do
vana, jei ji reikalinga ir tin
kama, suteiks daugiau džiaug
smo, negu brangus, bet berei
kalingas daiktas.

Taigi, čia paduodame visą 
listą gražių ir nebrangių do
vanų, kurias galit nusipirkti 
musu lietuviškose krautuvėse. 
Kiekviena beveik lietuviška 
krautuvė dabar yra pilnai pri
sirengus jums patarnauti. Jei 
važiuosit didmiestin, pavarg
si! ir prisikankinsit, nes prieš 
šventes daug vėpsotojų priva
žiuoja ir kitiems žmonėms ke
lią užstoja.

Taigi, geriau pirkit pas lie
tuvius krautuvininkus, jie pa
rinks jums tą, kas tikrai pa
tiks. Nereikė^ stumdytis palk- 
šoje minioje,.; visi šonkauliai 
bus sveiki ir sugrįšit namo 
linksma ir patenkinta.

ŠTAI GRAŽIOS DOVANOS 
MOTUTEI

PROSAS — Tai

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

.įabai reikalingas 
ir naudingas daik
tas, ypatingai jei 
jos senas prosas 
išklibo. Taipgi 
galit motutei nu
pirkti pirštines,
nosinėles, gražią

sagutę ir saldainių. O gal no

BROLIUKUI

nosines, cigar 
b a knygą.

DOVANOS

Broliukas šve
ntėms nori pa
sipuošti, todėl 
nupirkit jam 
gražų kakla
raištį, piršti
nes,, gražiai 
su jo mono
gramų išsiūtas 
į skrynelę ar-

SESUTEI DOVANOS

Sesulei nupirkit karolius ar

(Tęsinys)

—Tai tikra tiesa, įnamy t, 
kad kam nors gero darant ta
ve apima kaž koks malonus 
jausmas, pasitenkinimas. Ro
dos, kad ir negautum padėkos 
žodžio nuo savo artimo, tai tas 
pats padarytas geras darbas 
suteikia tau ramumą; rodos, 
instiktyviai kieno nors dėkin
gumo jausmas tave apsupa ir 
raginle ragina žengti pirmyn 
labdarybės keliu. Ar ne taip, 
Mamyt?

—Taip, dukrele. Bet ar tu 
patyrei kada nors, kaip yra 
sunku pernešti sąžinės grauži
mą po to, kai ką nors užgauni 
žodžiu ar veiksmu? Kaip, ro
dos, didžiausis sunkumas už
griūva ant tavo krutinės ir ne
žiūrint kur eitum ir kame ieš
kotum susiraminimo — jo ne
gali rasti tol, kol nepasistengi 
surasti progą savo nuskriaus- 
ląjam atlyginti, jį atsiprašyti, 
arba, jeigu nuskriaudei me
džiaginiai — jam atlyginti 
skriaudą tokiu pat budu. Tai 
vienintelis būdas patenkinti nu
skriaustąjį ir surasti sau ramu
mą. O kas pasauly gali būti ge
resnio ir malonesnio už ramu-

sąžinės. Stenkis geriau nusileis
ti, negu kitą užgauti; nes dau
geliu atvejų laimi tie, kurie 
duoda kelią kitam —Siegu tie, 
kurie jį kam nori pastoja. 
Daug kartų geriau yra nustoti 
materialio turto, negu sutepti 
savo moralius jausmus, nes 
turtas yra užgyvenamas, o mo
ralės žaizdos yra labai sunkiai, 
o kartais visai neužgydomos.

Yra žmonių rųšis, kurie dėl 
įvairių pirmenybių, karjeros 
rūsčiausiai elgiasi su savo ar
timais ir kuomet jie pasiekia 
siektąją aukštumą, — jie daž
niausiai pajunta savy tuštumą. 
Nes nežiūrim Kokios aukštu
mos socialiame gyvenime pa
siektum — pabaigoje apsižiū
rėsi, jog tu niekas daugiau, 
kaip tik žmogus. Toks pat mir
tingas žmogus kaip ir visi ki
ti, tik su tuo skirtumu, kad 
siekdamas materialių turtų ar 
garbės — nustojai moralių tur
tų, kurie tau butų palengvinę 
užbaigti kelionę šiame pasauly. 
Nustojai draugų, kurie tave 
užjaustų tada, kada užuojauta 
tau taip reikalinga.

(Bus daugiau)
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Prie namų darbo besi triū
siau t moterims, tankiai prisiei
na rankas sušlapinti, o paskui 
su šlapiom rankofm išeiti Į orą. 
Suprantama, sunku pagelbėti 
toms moterims, kurios pačios 
nesisaugoja, liet toms, kurios 
save nori prižiūrėti ir be reika
lo nesikankinti, galime patarti 
štai ką. Jei nenorit išleisti ko
kį dešimtuką ir nusipirkti tam 
tikros rankom mosties, paim
kit gliccrinos ir įspauskit cit
rinos sunkos. Tą mišinį supil
ki! į buteliuką ir laikykit vir
tuvėje. To mišinio išteks visai 
žiemai. Kaip tik rankas nusi
šluostysi t, užlašinki t 2—3 lašus 
ant rankų ir gerai jas ištrinkit. 
Neišeikit su šlapiom rankom 
iki oras neatšils.

ŠEIMININKĖMS...

No. 1638.—'Gražus žiemos vaizdelis. Išsisi ūki t—turėsite 
gražų paveikslą.
y * MM MM MM MB. ■*. M «M MM MM MM MM MM MM MM MM MM M» «■»

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1638
I 1739 Se. Halsted St, Ch|cago, III.

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

Šią sąvaitę pigiau nusipirk-! 
šit šviežią kiaulieną, šolderu- 
kus, ir kepimui, ar virimui. 
Taipgi nebrangiai gausit avie
ną.

Kiaulieną galit kepti pečiuje 
arba virti su kopūstais. Prie 
kopūstų įpilkit virtų toinačių. 
Tomatės priduos gerą skoni. 
Taippat galit užpilti virtų to* 
mačių, jei Jtepsit kiaulieną.

Avieną galit virti su daržo
vėm ir bulvėm. Tai sveikiau
sia mėsa, nes ji lengvai su
virškinama.

TEVELIU! DOVANOS

brangių do
vanų. šiltas 
vilnonis ša
likas jam 
dabar irgi 
bus reikalin

Tėvelis pa
vargęs grįž
ta iš darbo, 
tai jam nu
pirkit leng
vus, šiltus 
čeverykus, 
tabokos, ar
ba užrašykit 

NAUJIE
NAS — jei 
jis jų dar 

neskaito.
Štai ant šio 

paveikslo 
rasite gra-

i
I

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

. naudingos.

ba perfulnas — niekas kitas ją 
taip nedžiugins. Suprantama, 
jei išsigalit, nupirkit jai koji
nes, knygą, f šilkinę bliuzę ar
ba šilkinius apatinius rubus.

SAVO VYRUI

Galit nupirkti tokias pat do
vanas kaip ir tėvui, nes su 
laiku jis irgi rūkys pypkę ir 
su šiltais “sliperiais” atsisės 
minkštoj kėdėj ir skaitys lai
kraštį. Nepykit ant jo, jei jis 
su jumis neromansuoja—jis 
iš darbo pavargęs ateina—lo
dei duokit jam ramybės.... 
Kalėdoms padovanokite jam 
gražų kaklaraištį, pirštines ar
ba šaliką ...

mą? Rami sąžinė padaro pa
saulį saulėtu, o prasikaltusi pa
verčia jį nykiu, šaltu ir neap
kenčiamu. Tad saugokis, duk
rele, kad nesusargintum savo

MADOS

rit ir išsigalit jai nupirkti mie- 
gkambario setą arba parlor 
setą, tai ją tikrai nudžiugin
si t.

VISIEMS KITIEMS

Indų setus,, vazos, cukrui ir 
ietinei supilti indus, pele

nams sudėti prietaisus, saldai
nius, nosines, ir t. t.

O APIE TAMSTOS DOVANĄ 
nesirūpiname, nes ją arba pati 
sau nusipirkit arba pašnibždė
ki! vyrui į ausį, kai jis bus 
gerame upe — jis parinks to
kią dovaną, kuri Tamstai ge
riau patiks.

Linkime, kad turėtumėte ge
rus laikus su “šapinimu”—Vi
suomet smagiau yra pirkti do
vanas kitiems, negu sau.

DĖL VIETOS STOKOS —

Iš šios Moterų Skyriaus lai
dos išleidžiame “Sugriautą Gy 
venimą” ir kitus raštus. Tilps 
kitą ketvirtadienį. Atsiprašom!

'IIIIHfttHHtlVtlHttlHiattHIIMIIKIIIHimniHIlIlIHIlIlIlIlItlIltt;,

Maistas
Veda Dora Vilkienė
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Sūrio Rituliai
2 šaukštai miltų, truputį cayenne. 
Yi šaukštuko druskos.
1 puodukas sutarkuoto sūrio.
1 kiaušinio baltimių-
Sumaišyk miltus su kitais prie

dais ir pridėk prie gerai išplakto 
kiaušinio baltimo. Gerai viską su
maišyk ir padaryk mažus ritulius. 
Apiberk su duonos trupiniais ir 
kepk ant taukų. Paduok karštus.

Omeletas su Ryžiais
3 kiaušiniai. Atskirk balsimus nuo 

trynių. Išplak trynius.
Paimk 1 šaukštą sviesto ir 1 

šaukštą miltų, pakepk ir pripilk 1 
puoduką pieno, kad pasidarytų ga
na tiištas dažalas.

Pridėk 1*4 puoduko virtų ryžių, 
gerai išmaišyk. Pridėk išplaktus 
trynius, vėl maišyk.

Išplak 3 baltinius ir pridėk prie 
ryžių. Lengvai išmaišyk.

Supilk į taukais ar sviestu ištep
tą skauradą. Truputį pakepk ant 
pečiaus, o pašilui pakišk į pečių. 
Kepk 10 minučių. Paduok su vir
tom uogom arba obuolių koše.

Pyčių ir Piueapple 
Konservai

15 pyčių
/i kvortos didumo b’.ėkinę pine- 

apple.
3Lz puoduko cukraus.
1 puodukas nuluptų saldžių mig

dolų.
Nuplak ir smulkiai supiaustyk 

pyčes.
Supiaustyk pincupplc ir kartu su 

pyčėm ir cukrum sumaišyk. Tegul 
pastovi valandą kitą. Virk ant ma
žos ugnies vieną valandą. Po va
landos sudėk smulkiai supjaustytus 
migdolus ir dar virk liO minučių. 
Sudėk į stiklus ir tampriai užsuk 
viršelius,

t —------------- 1—

Lengvos ir Greitos 
Mėsos “Boles”

Pusė svaro “round steak” ir pu
sė svaro šviežios kiaulienos. Abi 
mėsas per mašinėlę sumalti; arba 
sukapoti į smulkius šmotelius. Su- 
kapot vieną svogūną, 4 paprastas 
krekes sugrusti ir trys išvirtas bul
ves. Su bulvėm, knekėm išyalioti, 
įdėti vieną išplaktą kiaušinį, pusę 
puoduko saldaus pieno. Sumaišyti 
su mėsa ir svogūnu ir pridėti dru
skos ir pipirų pagal skonį* Sudary
ti mėsą į mažas boliukes, kepti 
taukuose taip kain ‘donacus”.

NAUJOS MADOS SUKNELĖ.
TTo. 4975—Apie namus dėvėti suk

nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 31, 26, 38, 40 colių 
per krutinę.

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: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L
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Diena Iš Dienos
šie asmenys: 20 dolerių jos j 
brolis Justin Mikalauskas. Jos' 
mamytė gražių kaldrą. Taip pati 
gražių kaldrų dovanojo p lė 
Onytė Gailiūtė. Gražias dova 
nas davė: p-nios Goštautas, 
Mockus, Runkus, Ruben, Nor
vilas, šūkis, Balis, Pocius, že- 

; brauskas, Valauskas, Gūdis, 
Gestautas, Run-

VEDYBŲ
LAUKTUVĖS

Sekmadienį, gruodžio 10 d 
p-nai Mikalauskai surengė dūk | Alkimavičius, 
relei vakarėlį, kuris įvyko jų kis ir daug kitų, kurių pavar

. ____________________ :___4-:namuose, po adresu 6920 
Rockwell St.

Svečių susirinko daug ir 
nešė busimai p-niai gražių 

laukė pasirodant p-lčs 
juos sužadėtinio Ed-

vanų, ir
Tillie ir 
vardo.

AR JŪSŲ
VAIKAI SPIRIASI
paimti liuosuotoja? (

Jūsų vaiko veidas yra jo jausmų vei-. 
drodis! Tad ką gi jis parodo — pa-1 
sibiaurėjimą ar malonumą — kada į 
duodate jam ką nors išvalyti jo vi- i 
durius ?
Kita kartą jūsų vaikams prireikus 
liuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax. Jis 
turi gardaus šokolado skonį — ir 
jiems jis labai patiks! Be to, Ex-Lax 
suteikia visišką palengvinimą nuo 
užkietėjimo — švelniai, lengvai, be 
vidurėlių sukrėtimo bei jų skaudėji-

Šiol mo.

Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
_ . į Amerikos mėgiamiausias šeimos vi- i

Nedėlioj Patirsim
Ar Jis Moka
Dainuoti Ar Ne

JUOKAI

Gal šito Dai noriaus Žmona 
Klydo.

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tui < 
pilną apdraudą už darbus Lene 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Pas žymųjį šveicarų rašyto 
ją Gotfrledą Kellerį kartą, at 
eina jaunas rašytojas ir pa
prašo, kad šis teiktųsi paklau
syti jo kurinio, žymusis rašy
tojas sutinka, bet kai anas per
skaito tą savo kurinį, kamba 
ryje įsiviešpatauja tyla.

» 13"i — Ar Junis nepatiko? — 
Ra“|klausia jaunasai rašytojas. •—

Juk tai geriausia, ką aš iki 
esu sukūręs.

— Na, taip, — taria G. Kel- Į durių liuosuotojas. Dabar jis yra' 
I Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da-

Chica

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also

Praeitų sekmadienį, 
gos Lietuviij Vyrų Choras iš
pildė programų “įProgress’ 
dio valandoje.

Galima spėti, kad visiems 
patiko to choro dainavimas: o 
mano “leidei“ tai tikrai patiko.

Aš gavau ir pabarti ir pagir
ti. Devintų valanda ryto pa
sakiau 
žino j u 
Choru

So. džių nepavyko paimti. Po per
žiūrėjimo dovanų p-lė Tillie ir 
Edvardas visiems nuoširdžiai 
padėkojo.

Paskui visi svečiai sėdo priej 
valgiais ir gėrimais apkrautų j 
stalų ir linksmai vaišinosi. Val
gius parūpino ir paruošė p-nia 
Mikalauskas.

Po vakarienės vieni šneku
čiavosi, kiti dainavo, o busi- 

Jč moji p-nia p-lė Tillie svečius

sū
do-

jie sugrįžo ir nustebo 
tiek daug svečių, bet 
didelę krūvų “baksų”,

5 vai.
pamatę
pamatę
suprato kad čia dėl jų tas vis
kas paruošta. Jaunoji p-L
Tillie susijaudino ir apsiver-IP“1™0 P,a"° *arsais'

| Paskambino daug
Didžiausias dovanas įteikė ’.r an^Bškų dainelių

• ________ !JU.

lietuviškų 
ir melodi-

svečiai iki 
p lei Tillie 

vaš" pr8^71v^ą\rbajšvaiytas^- ir p. Edvardui linksmai sulauk 
po 12c svarą. Taipgi pristatau ma- įj sutuoktuvių, kurios, girdėjau, 

žus paršiukus ir paukščius. I. , . ’ ,
Rašykite ANDRIEJUS POŠKA, ; J vyks sausio 7 d.

Lisle, III. Box 212 Tillie, Edvardai, lai jūsų gy

PRANEŠIMAS
Pristatau KIAULES į NAMUS gy-

Taip linksminosi 
vėlumui, linkėdami

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

15-lo AVardo Lietuvių Demokratų Kliubo priešmetinis susirin-

cero

bažnytinėje auditorijoje 68th ir Wasbtenaw Avė. Bus ren
kama 1939 metams valdyba, jūsų visų priedermė yra ateiti 
laiku. Po susirinkimo bus alaus. M. C. R.

Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks gruodžio-Dec. 16 
penktadienio vakare, 7:30 vai., Liuosybės svet. 49th Ct. 
14 St. Kalbės Dr. A. Gussen. Draugijos nariai dalyvauki- 
susirinkime, nes turėsime svarbių reikalų. —Valdyba

ir
te

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.

•Jumboldl Park Lietuvių Politikos Klubu priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 15 d; svet. 3600 W. Norlh Avė. 8 v.v. 
Nepamirškite atvykti j susirinkimų, nes bus valdybos rinki

mas. ' Valdyba

CRANE COAL ( OMPANY
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau .................. w

ESTABLISHEO 1*04

DYKAI 
PRISTATYMAS wex0E»ū'SĮ

įĮgusRSj
Telefonas j?

CANAL 4738 I

a
KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SARAŠAS | 

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

Del tikros linksmybės už vis 
yra garimas, č’a tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

Oam o f Kentucky 
Otri Quaker 
W?!ken Family 
Old Drum 
Calvert Special 
Schenley Red Label 
Golden Wedding 
Black & White

RosesFour
Mattingly &_Moore 
Seagram 
Seagram 
Kcssler 
Seagram 
C &G
Hill & Hill

5 Crown
7 Crown

V. O.

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

i WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

į 1908 So. Halsted St. |

PETER PEN

.'Al JIU.'V ruluj

MEMPIIIS, TENN. — Ker
niau Grieco su savo žmona. 
Iš Italijos jis gavo praneši
mų, kad mirė jo motina pa
likdama jam $30,000. Ka
dangi pinigų iš Italijos ne
galima išsivežti, tai Grieco 
rengiasi vykti ten ir per 90 
dienų labai poniškai pagy
venti,— praleisti paveldė
tus pinigus, o paskui vėl 
grįžti i Ameriką.

venimo kelias bus laime ir 
džiaugsmu nukluotas.

Klajūnė.

INDORSUOJA
ADVOKATĄ
RUDY VaSALLE

Gruodžio 1 dieną Darius ir 
Girėno Komitetas laikė savo su
sirinkimą ir nutarė remti ad^ 
vokatą Rudy VaSalle į 13-to 
Wardo Aldermanus. Taipgi pa 
reiškė, kad tas pats komitetas, 
kaipo savo narį ir pirmininką, 
rems finansiniai laike kampa
nijos. Advokatas yra užsitarna
vęs daug pagarbos iš lietuvių 
visuomenės.

Korespondentas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Lloyd Bang, 25, su Joscphine
Kasiewicz, 23

John Uzitas,
vieve Rizzo, 20

su Gene-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, C* Z
’ad pačios Naujienos

■■'ra naudingos

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ . ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Eik,

savo “leidei”, kad va
šu Chicagos Liet. Vyrų 
dainuoti per radio.
jau cik; tokis daininin

kas kaip tu, tinki tik miške ar 
prie baro dainuoti.

—Ale klausyk, mieloji; juk 
aš priklausau prie choro ir 
jau keletu pamokų lankiau ir 
manęs nė choristai nei moky
tojas neišvarė, ir dar sakė, 
kad mano balsas yra geras.

—Ha, ha, tavo balsas geras. 
Juk ir ožys gali bliauti. Ar tai 
dainavimas?

leris, — aš tuo visai neabejo
ju, bet tik patarčiau eiti namo 
ir kurti kų nors gero.

— žinai, 
dar neišvirei 
j restoraną.

ti dešimt

vi?
— Ne, 

su tavim

—Kad tu, mieloji, labai 
mane pažemini. Aš tau pasa
kysiu, kad aš ir Lietuvoje bū
damas trisdešimt metų atgal', 
dainuodavau ir giedodavau. 
Dar būdamas pusberniu jau 
pagrabuose gerai iš kantiškos 
giedodavau.

—Na, ar tai geresnių giedo- 
rių ten pas jus nebuvo?

—Giedorių buvo, ale kad 
senieji nemokėjo, iš kantičkos 
giedoti, nes jie nemokėjo skai
tyti. Dagi vienas buvo ir tokis 
įvykis. 1904 m.,‘tada Ragelių 
parapi jos kunigas važiavo iš

brangioji, 
pietų, tai

tujei 
aš einu

bar jis yra daug geresnis, negu kada! 
nors pirmiau. Jis turi GERESNI SKO
NĮ. VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

BEER COILS in TAVERNS.
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St. 

f

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

palauktr tu negali 
minučių.
tada jau bus gala-|

bet aš kartu 
eiti.

— Ir kodėl aš taip 
atrodau? Naktį negaliu 
ti, budžiu ištisas valandas ir 
vartausi po lovą.

— Jei vartaisi, tai kaip tu 
gali užmigti!

Kamajų miestelį, ir būdamas 
perdaug neblaivu^, iškrito iš 
karietos ant gatvės, ir užsimu
šė vietoje. šitose šemėnyse 
giedojau per tris naktis.

Nuo 1910 metų priklausiau 
prie Birutės Choro, Mikui Pet
rauskui vadovaujant.

—Gerai, gerai” t ik sustok 
kalbėjęs ir važiuok, nes jau 
pusė po devynių.

Sugrįžus iš Radio Stoties.
—Na, ar klauseisi 

dainų per radio?
—Taip, klausiausi, 

labai patiko ir tikrai
pripažinti, kad t vyrų choras 
labai gražiai dainuoja. Turbūt 
geresnio lietuvių vyrų choro 
už šį nėra? Bet vis tiek aš 
manau, kad tu tame chore 
nieko nereiški. Matyt, kad

ninku su gerais balsais.
—Na, vot ir vėl manim ne

tiki, kad aš moku dainuoti.
—Na, tai kaip ten nebūtų, 

te tau 45 centai už tikietų ir 
nedėlioję važiuosim į choro 
rengiamų vakarų. —K. č.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

galėsiu

blogai 
užmig-

\O'

10 pasir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

Jei Esi Priverstas (Atsitiktinai)

UŽDEGTI ŽVAKES
ABU GAL"
Atsitinka kartais kad reikia ir energijos 
rezervų panaudoti, kad išvengti pavo
jaus—nors ir SUŽINIAI, kad tai kenkia 
jūsų sveikatai.

Tai atsitinka tada, kada slogos ir už
degimai, kas dažnai nuveda prie daug 
rimtesnės ligos, gali jus pasigriebti, ka
da bandai, bet negali jų nusikratyti.

Taigi, kada jau esi priverstas “uždeg
ti žvakės abu galu’’, reikia ir šiaip atsa
kančius žygius padaryti, kad savo ener
gijos rezervų vėl prie “lygmens“ prives
ti. Ir darykite tai greitai kaip tik galima.

Mes tikime, kad jus rasite tų, 4<ų 
tūkstančiai jau padarė, kad MALVAZ 
yra kaip tik tas “statytojas’’, kurio jums 
reikia. Tai moksliškas, gaivinantis, mai
tinantis maistas-gėrimas, kų daugelis 
gydytojų ir valgių žinovų pataria nusi- 
Ipusiems ir atgijantiems vartoti—kuris 
padeda atstatyti ir palaikyti sveikatų, 
normalų sistemoj tonų.

Nueikite pas savo dylerį arba patele
fonuokite ir pradėkite gerti MALVAZ 
šiandien. Tik atsiminkite, kad — nors 
MALVAZ yra ir pamėgdžiojamas, kaip 
ir visi kokybės produktai—jus negalite 
pakeisti jį “geru kaip ir“ reikalavimais 
geros kokybės, nei, vėliau, gera sveikata.

MALVAZ daro Monarch Beer Aludariai.

lt •

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kiiubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

musu

>¥ ><W

ir mani 
reikia

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kartos 
skelbiasi Naujienose.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
:SS>*SE,"- iv.H. F.c. zIEinitJffi:
• SEKMADIENĮ-______________________ -7 IKI 8 V AL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

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

LitUo ''volj

' VES, AKIO H-IB 
Old \vrrcw 
TUS. RPlSOAsL?

WLAT 
ksounr 
vosJ o EO.IC?

\a/s uavs kisveg
SHSbJ AH4VTHI^JG OF= 

"tu© old frsak- i 
BSfUlEN/E Uff O OOS4E

li©9

££S

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j2"^
GYDYMAS....................... 00

LIGONINĖJE .............. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje   $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... » 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So Kedzie Avė.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

FOTOGRAFAS l
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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Suvalkiečiai |
- I

Ruošiasi
‘Krikštynoms”

Po Naujų Meti? Rinksis 
PastdVią Valdybą

Sausio 14 d., 1939, Waltei 
Neffb salėj, 2435 South Lea- 
vitt st., Įvyks naujai įsisteigu
sios Suvalkiečių Draugijos 
“Krikštynos”.

Lapkričio 27 d., susirinkime, 
kuris įvyko Gerčiaus salėj, 2244 
West 23rd Place, buvo išrink
ta “Krikštynų” rengimo komi
sija, kuri susideda iš narių, 
Onos Svirmickienčs, M. Milių- 
nienės, A. Draugelis ir O. Vi
lionės. Tikietai tam svarbiam 
vakarui yra tiktai po 15c., ir 
juos galima gauti nuo visų 
aukščiau pažymėtų komisijos 
narių ir kreipiantis į organiza
torę p. Svirmickienę, 7202 S. 
Fairfield avenue, arba nuo ki
tų Draugijos narių.

Oficialis Suvalkiečių organi
zacijos vardas yra Chicagos 
Lietuvių Suvalkiečių Draugija. 
Dabar veikia laikina valdyba, 
o pastovioji bus išrinkta po 
Naujų Metų. Narinės duoklės 
nariams yra 50 centų visiems 
metams.

Suvalkiečiai ir musų broliai 
kauniečiai, bei visi kiti lietu
viai, yra kviečiami į “Krikšty
nas” atsilankyti ir * iš afiksto 
įsigyti bilietus. Susirinkę link
smai praleisime vakarą ir “ofi
cialiai” duosime Suvalkiečiams 
naują vardą.

Ten Buvęs.

MADOS

No- 4976—Sesutei suknelė. Sukir
ptos mieros 4, 6, 8, 10, ir 12 am
žiaus mergaitėms.

“Pertraukta Meilė” 
Ir Chicagos Liet. 
Vyrų Choras

--------- v
Rengia Mėtinę Pfrartiogą Gruo

džio iŠ d. Liet. Auditorijoj
Prieš metus laiko tik atvykęs 

į Chicagą, atsilankiau į pirmą 
pasitaikiusią lietuvišką pramo
gą, kuri buvo Lietuvių Audito
rijoj. Įėjhs j salę, scenoj buvo 
vUidihdma komedija. Užsibai
gus vaidinimui, estradoje pra
dėjo rinktis jau suaugę žili, pli
ki, riebus ir liesi vyrai. Tai bu
vo Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras ir jų surengta pramoga.

Iki šiol tekdavę matyti cho
rus, kurių sąstatą sudarydavę 
tik jaunuoliai, daugumoj ne
prašokę 25 m. amžiaus. Bet 
žiūrint į šį chorą, darėsi kaž
koks keistas įspūdis, buvo keis
tai jaučiamasi, kad žmonės, jau 
pasiekę pusę amžiaus, neatstoja 
ir myli kelti dainos meną iš- 
pildydami programą publikai. 
Tai buvo visiškai nauja tarp 
lietuvių.

Kai užtraukė sutartinę orą 
virpiną balsai, — galingai nu
aidėjo salėje jų daina. Taip kil
nu klausyti vien tik galingų vy
riškų balsų, kurie sudaro ir me- 
liodiją ir pritarimą. Po to, per 
visus metus teko daugelį kartų 
Vyrų chorą.^girdėti dainuojant 
įvairiose pramogose. Jie, rodos, 
taip ir sutapo su lietuvių visuo
mene ir buvo gan dažnai kvie
čiami jei ne vienam parengime, 
tai kitam išpildyti programą. 
Taip betalkininkaudami kitoms 
organizacijoms, jie prisiruoše 
surengti ir savo metinę pramo
gą, kurioj duos labai turiningą 
dainų programą. O priede to, 
taipgi suvaidins ir komediją iš 
amerikiečių prietykių Lietuvo
je.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ro pramoga ir šiuo kartu bus 
LietUvftj Auditorijoj. Komediją 
“Pertraukta Meile” suvaidins 
parinkti gabiausi meno mėgė
jai, kuri bus tikrai įdomi pa
matyti. O kitą dalį programos 
pildys pats Vyrų choras visai 
naujomis, žavingomis vyrų cho
rui tinkamomis dainomis, ku
rias pereitą vasarą choro vedė
jas p. Steponavičius parvežė iš 
Lietuvos ir chorą suiiiokino. įė
jimas į salę lik 45c. Fj?.džia 1 
vai. popiet, l’o programos bus 
šokiai geram orkestrui grojant 
ir bus galima pasivaišinti besi
kalbant su draugais įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais.

Kadangi Vyrų choras yra rė
męs įvairias kitų pramogas pil
dymu programų, tai visuome
nes bu t ų pareiga skaitlingai at
silankyti į jų suruoštą vakarą 
šį 'sekmadienį.

J. P. Taihas

Pamestinukas 
“No ei”

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti paVyidžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti sayo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Deptų 1739 
So. Ilalsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 Halsted SL, Chicago, HL 

čfa įdedu 15 centų Ir prašau

atšlątti man pavyzdį No

Mieros -- per krvtitof

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas)

s MANONAį IA. — Tai trijų brolių Chris, Fred ir Paul Levenhagen vaikai, kurie 
tanko vieną ir tą pačią mokyklą. Iš viso jų yra ketūriolika. Drauge su jais stovi
ir jų mokytoja Lavonne Schmelzer.

Du Jauni Lietuviai 
Atvaizduos įdomų 
BeltiČistano Šokį
Dalyvaus Vytauto Beliajaus 

Koncerte.

Ant “porčiaus” ties 1259 S. 
Karlov avenue, nežinoma mo
teriškė paliko popierinį maišą 
su 2 dienų kūdikiu. Prie rūbų 
buvo prisegtas raštelis, “Pra
šau, priglauskite jį, lai Dievas 
jį laimina”. Kūdikis buvo ati
duotas šv. Vincento prieglau
dom Slaugės ten kūdikiui da
vė vardą “Noel”, kas franeuzų 
kalboj reiškia “Kalėdos”.

B t H H Dėlės Mylintiems KslA Vestuvėms, Ban- U B ■ Ufl kietams, La i cl o- 
ttivėms, Papuosi-

GELININKAS mams
4180 Archefr AVeitue

Phonė LAFAYETTE 5800

■ n Siunčiam GėlesLOYEIKlS vMU
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

CLASSIFIE.D ADS.
PERSONAL 

Asmenų • Ieško
BALANDŽIO 18 d., 1938 sunkus 

trokas mane sužeidė, belipant į 
gatvėkarį prie North ir Grand gat
vių kampo. Tai buvo 8:30 vai- ry
to. Kas matėt tą nelaimę, prašau 
su manim būtinai tuojaus susižino
ti. JONAS- SIRVYDIS, c/o John
son, 130 North Wells St., Room 
1505.

IEŠKAU APSIVEDIMUI moters 
nuo 50 iki 55 metų. Rašykite, 1739 
So. Halsted St., Box 911.

Į — .   i . ■■■■> ■■,!■!■ ■■■■ . I ■ ■■■—

SITUATION VVANTED 
teškbpąrbb

PAIEŠKAU DARBO už porterį 
arba janitorių prie namų. Kam rei-
kia meldžiu atsišaukti- 3443 South 
Union Avė. antros lubos iš užpa
kalio.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

20 AKRŲ BENDROS ŪKĖS že
mės, mažas obuolių sodnas, pui
kus 6 kambariai, 2Į4 mylios nuo 
miesto. $585 terminais.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
^Kakandali ir ĮtoJ^i^Pardavimui^

EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI Šluo
te šluoja visus sampelius ir staką, 
įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 
Boxes, scales, slicers, registerį, kau- 
nterį, keisus, stalus, krėslus ir tt.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE

'iiiitiiniiiitilhiti<Hiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiil4 

I KINO TEATRAS | 
f (MOVIES) |
Filui t nu m m imi • i linu»niiii'ii nu 1(11111110 tiiiiiliinirii mini*

Rašo S. Viliutė

Kiekvieną pavasarį Baluči- 
joj švenčiama nepaprastos su
kaktuvės. Balučių žeme ran
dasi tarp Persijos ir Indijos. 
Jų šalis žinoma vardu “Belu- 
čistan” ir kartu su Indija yra 
po Anglijos vyriausybe. Nors 
balučiai priklauso prie indusų 
gentės, jų tikėjimas yra ma- 
hometoniškas.

Dešimtame Muharran’o mė
nesyje, visi jie susirenka vie
šose aikštėse arba rinkose ir 
prie mečetų pamatyti atvaiz
davimą kaip jų kankinys Hu- 
sain’as tapo sukapotas kardu 
netikinčių priešų. Dėl to, kad 
Husain’as mirė jų sielų labui 
balučiai jį šventuoju padarė, 
ir jie mahometonų tarpe tapo 
pavadinti “Husaini”, t. y. pri
klausanti prie Husaino sektos. 
Jie turi tam tikrai parengtą 
šokį, kuriame du šokikai su 
ilgais kardais atvaizduoja’ IIu- 
raino mirtį. Vienas šokikas 
pavadintas, Husain, šventasis 
kankinys, o antrasis yra žu
dytojas “Hasan”. Su kardais 
pasveikina “pasaulio kampus” 
(šiaurę, rytus, vakarus ir pie
tus), jie pradeda kovą, šokio 
žingsniai tie patys visame Be- 
hičistane ir kaip jis buvo šo
kamas per pereitus keletą 
šimtmečiu, v

Šis šokis bus atvaizduotas 
Beliajaus koncerte sausio 9-tą 
dieną. O šokį išpildys du jau
ni lietuviai ir gabus šokikai, 
Arturas Tumosa, kuris bus 
nugalėtojas Hasan’as ir Alfas 
Lankus, kuris atvaizduos Hu- 
sain’ą, balučių šventąjį. Ti'kie- 
lų kaina 83 centai ir $1.10 cen
tų. Tikietus įsigykite Naujie
nų ofise. —Z.

Naujas Gasinis 
Šildytuvas

Namų savininkai tikrai apsi
džiaugs nugirdę, kad jau yra 
naujas išradimas gasinių šil
dytuvų srityj. Naujasis šildytu
vas atsižymi švariausia šilu
ma žemiausiomis išlaidomis, 
o namų savininkai, ar kas juos 
įsigys džiaugsis jo teikiamu 
patogumu, tokiu kokį tik be
gali duoti gasiniai šildytuvai.

Šildyniasis gasu 'kainuoja 
tiek mažai, kad juo gali apsi
rūpinti kiekvienas namas, fia
las, krautuvė ir dirbtuvė. Prie 
jo nėra nei to darbo kokį ran
dame prie paprastų pečių ir 
furnasų. Nepalyginamas i,r 
švarumas. Įsivaizduoti tik rei
kia kaip malonu, tik užžiebti 
degintuvą ir štai šiluma jau 
čia: dieną ar nakti, kada pato
giau ir maloniau be laiko su
gaišties iV darbo.

Tokį nuostabų, ekonomišką 
gasinį šildytuvą galite pama
tyti savo kaimyninėje Gaso 
bendrovės krautuvėje. Užeikite 
ir persitikrinkite jo taupoma 
ja ir patogumo kokybėmis.

(Skelb.)

CHICAGO teatras šią savai
tę pers ta to gerų juokų mėgė
jams naujų “kipšų” šeimą. Jų 
pavardė Carito n ir juos pama
tyti galima “Youhg of Heart” 
veikale.

Tie Carltonai vengia darbo 
kaip ligos ir, kaip simpatiški 
parazitai, įsiskverbia į gyveni
mą ir pasitikėjimą turtingos 
seneles, Londono gyventojos.

Ji, mat, jauna būdama turė
jo nesusipratimą su vienu ka
valierium, kuris įžeistas jos ne
pasitikėjimu išvažiavo kitur, 
sutaupino daug pinigų ir mir
damas jai visus paliko. Jai ta
da taip jo gaila b”vo, kad ji 
nutarė daugiau būti atvira ir 
meili visam pasauliui ir aklai 
priglaudė šį š.ukčių spiečių — 
tuos Gari tonus — prie širdies. 
O jie pataikavimams kaip tik 
ir ekspertai, ypač kur matosi 
proga prie piiygų.

Kaip jiems >7išeina tie visi 
suktybių planai sudaro žingei
džią, sparčiai judančią kome
diją. 1

Janct Gayiior puikiai atvaiz
duoja aukso trokštančią duk
terį šios apsukrios šeimynos. 
Douglas Fairbanks Jr. yra sū
nus, o Roland Young ir tratė
jau t i Billie Burke, sumanus tė
vai. Tos pasilikėjančios ponios- 
panelės rolę, vikriai vaidina 
Minnie Dupree, maloni, didžiai 
mėgiama iš senesniųjų lošėjų.

Iš anksto Kalėdų Dieduko pa
siuntinys atvės Dionne seseles 
rytoj į OricntaI teatrą. Jaš pa
matysit jų vėliausiame veikale 
“Five of a Kihcl”. Jean Her- 
sholt vėl los jų gero draugo 
daktaro rolę, ir matysit Claire 
Trevor, Ccsare Romero ir ki
tus.

Teatras yra gera vieta atsi
kvėpti po stumdančios, šven
tėms dovanų ieškančios minios. 
Ir jau jame rasit didį puošnu
mą, nes visi teatrų koridoriai 
papuošti, kad tinkamai Kalėdas 
pasitikus. Taip sakant, links
mos žieinbš šventes čia, su vi
su puošnumu, parčdalais, links
mu upu. Rasit tą lipą pakarto
tą ir geruose veikaluose, kurie 
vis šiuo laiku pasirodo.

Mokyklos vaikai ateinančią 
savaitę bus namie. Jie padės 
jums ruoštis Kalėdų iškilmėms 
ir bus proga Vis dar gėriau su 
jais susipažinti, Pasiiiaudokit 
“Christmas Giviilg” paFciii, ku
rias rengia visi vietiniai teat
rai ir nusiveskit juos tenai. Pa- 
temykit eidamos pro šalį katrą 
rytą ateinančią savaitę ir ko
kiu laiku bus specialus rody
mas pilno programa labdary4 
bės naudai; Įžanga dykai — tik 
atsinešti reikia kokių nbrs ne
gendančių vaisių ar maisto, 
ktiriiibš galinta bus Vartoti pri- 
pHdant krepšius dėlei išdalini
mo Kalėdį dieną tiems, ku- 
riehis kitaip1 Ši šventė butų ne
labai ttialorii. v. į; ' .. .... •■**.*-'*

Pasikalbėjimas 
Dzūko Su Draugu

Dzūkas: Tu žinai, bracia, aš 
labili stisižingėidavau žvaigždė
mis,. arba cikriau pasakius, cik 
vienu Žvaigždį.

Draugas: Labai yra gerai ži
noti ką nors tokio apie žvaigž
des. Nekurie mokslo vyrai pa
šventė visą savo gyvenimą vien 
tik dėl žvaigždžių.

Dzūkas: Kap pasirodo, tai ir 
nidn gal reikės pašvensci visų 
savo gyvenimų suradzimui tos 
žvaigždzės. Cik aš bijaus, kap 
aš jų surasiu, tai busiu jau per 
senas.

Draugas: Dėl senumo nėra 
ko nusiminti. Juo senesnis tuo 
daugiau turėsi patyrimo.

Dzūkas: Tap, tap. Bet pase
nusiam bus mažai čėso tuo 
žvaigždi pasidzaugti.

Draugas: Na, tai kas čia to
kio. Po tavo mirties kiti ja 
džiaugsis ir bandys dar dau
giau ką apie ją sužinoti.

Dzūkas: Tai, regi, kokis tu 
mandras. Aš praleisiu visų sa
vo 'amžių kolei jų surasiu, o 
kici juo džiaugsis!

Draugas: Tai jau tu tik ne 
buk tokis saumylys. Po tavo 
mirties tavo vardas gyvuos.

Dzūkas: Aš nemislinu. Kap 
kici vyrai pradės juo džiaug
eis, tai jie permainys ir jos var
dų. Žinai, bracia, ar negalėtum 
pamačyci man jos greičiau su
rašei, o tadų nies išeiesų pau- 
liavotum!

Draugas: Aš labai daug ne
nusimanau apie žvaigždes, ta
čiau bandysiu tau pagelbėti, 
kiek išgalėsiu. Daleiskim, apie 
kokią žvaigždę tu esi taip su- 
isdomėjęs? Rytine žvaigžde?

Dzūkas: Ne.
Draugas: Vėlius ?
Dzūkas: Ji panaši į Venus, 

bet ne Venus.
Draugas: O gal vakarine 

žvaigždė tave taip sužavėjo?
Dzūkas: Taigi, taigi. Toj va

karinė žvaigžde, ku giedojo S. 
L.A. 226 kuopos vakare. Toj 
solistė.

Draugas: ?!-------- !!!
J. Naujalis

Brolių Motuzų 
Filmos Chicagoj:

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

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

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

Gruodžio 21 d. 7:30 vai. va- 
karoj ŠV. Jurgio Par. Salėj, 
32 Place ir Litudhica avė.

(Skelb.)

ikELP Wanted--male

MUMS REIKIA GERO, patyru
sio lietuvio gėrimų pardavinėtojo. 
Naujas Gėrimų urmo namas par
duoda visokius plačiai skelbiamus 
vyno, degtinės ir cordials. Moka
me aukščiausią komisiją ir bonus- 
Nesikreipkite, jei neturite išdirbtą 
route. Pasimatyti su Bond Hermat. 
Kreiptis 9-10 A. M-

BOND LIQUOR COMPANY, 
3407 Archer Avenue.

PARTNERS WANTED 
Reikto Partoerių

PAIEŠKAU PUSININKO • į Ta- 
verno biznį. 6011 So- Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI MĖSOS MARKETAS 
ir grosernė, elektrikiniai fikčeriai 
užpakaly 5 kambarių flatas. Įsteig
ta 10 metų. Priežastis—eina pailsė
ti. Kreiptis 3554 So- Emerald Avė.

RENDON 4 KAMBARIŲ STUBA 
vandens arba pečium šildoma, gra
ži vieta, tyras oras, renda pigi.

7102 Archer Avė., Chicago.

cLothes and furs 
Drabužiai ir Kailiniai

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

Automobiliaiir Trokai Par^yim
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY F1NANGE CO.

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. Nbrlh Avė.
prie California.

BUSINESS CHANCES
> Pardavimui Bizniai

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

-----------------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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-

■!!! ... . R
REAL ESTATE FOR SALE

N^ ___
TIKTAI $400 įmokėjus pirksi 

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

4006 Division Spaulding 7410

ŽIŪRĖK, 6—4 kambarių apart- 
mentai—6 karų garažas, garu šil
dymas. Rendos $2820- Kaina $11,500 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 No. Crawford Avenue-

KAMPAS— 6 KRAUTUVĖS, 11 
apartmentų ir garažas, garu šildy
mas, rendos $7800. Kaina $25,000. 
Liberalus terminai.
FIRST STA’PE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

JUOKAI
■— Tavo galva, tai panaši į 

žmogaus, bet tos ausys! Jos 
primena savo ilgiu kažkokį gy
vulį, — juokiasi vienas bičiu
lis iš antro.

— Taip, tai teisinga, mano 
ausis ir tamstos galvą sudėjus, 
gautųsi tikras asilas, — atsa
ko antrasis.

— Aš tikrai įsitikinęs, kad 
jau galutinai esu subrendęs, 
— giriasi Kazys savo bičiuliui 
Jonui.

— Na, ir iš ko tu sprendi?
— Matai, anksčiau mane tė

vai ėriuku vadindavo, o dabar 
jau avinti.

• ', ~ j- • ..t’?' -r.' ■

.....................  . '■ r

GĖĖB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Į .....................    ffin.ir ■

— Argi tu Jonai toks nenu- 
siskutęs ir eisi kinan?

— Kodėl ne, Onut, juk kine 
tamsu.

— Kaip tik dėlto aš ir ta
riu, kad nenusiskutus nepato
gu eiti.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

1000 <"ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphoncs ....... $10.00 iki $100.00
Trumpets .............. $15.00 iki $65.00
CIarinets ................. $5.50 iki $35.00
Drums ir Drum

Prietaisai ............ $18.00 iki $65.00
Jūsų seną instrumentą imsime į 
mainus. Drum Heads perdedame 
belaukiant. 

GOLDSTEIN music store
914 Maxwell St. Canal 6114

WATCHMAKER—JEVVELER 
laikrodininką^i ir Ank^^IK

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

COAL— W00D—OIL 
Anglys—Malk^—Aliejus

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
* PARDUOTI

pagarsinki!
SAVO BARGENUS.
•
NAUJIENŲ
GARSINIMUS
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimu kainos pri
einamos. Už pakarto j I ni u Ii 
duodame gerą nuolaidų.===============1
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CICERO S.L.A. 301 KUOPA 35 PRIEŠ 2
UŽ PITTSBURGHĄ w

Kitos Cicero Lietuvių Žinios

ŠIS TAS APIE VINCĄ STULPINĄ

CICERO. — Pereitą pirma
dienį S.L.A. 301 kuopa atlaikė 
svarbų susirinkimą. Narių da
lyvavo nemažai.

Pirmiausiai buvo perskaity
tos aplikacijos nuo dviejų na
rių naujų. Pirmoji aplikacija 
buvo nuo M. Ascilienės, tai 
Vinco “geroji pusė”. Antroji
— nuo Jono Ascilos. Tai nie
ko sau “trejybė”.

Pažangos vajus jau pradeda 
įsisiūbuoti, ir jeigu visi nariai 
išpildytų obalsį, “Po Vieną Nau- 
jį Narį”, tai nieko daugiau ne
reiktų. Tuom tarpu turim tris 
ligonis. J. Gaisris jau seniai 
sėrga. J. Rasulis ir K. Spillius
— tai nauji ligoniai.

Valdyba ateinantiems metams 
/palikta beveik ta pati. Sako, 
dirbote gerai, tad ir dirbkite.

Kai priėjo prie centro kėli
mo klausimo, tai dalis narių 
jau buvo apleidę svetainę. Pa- 
protis yra — užsimoka duok
les ir per duris. Tokių buvo 
ir bus.

Vienok kėlimo klausimas bu
vo apkalbėtas rimtai ir balsa
vimo “kryžiukų” rezultatai bu 
vo šitokie: Pittsburghas — 35; 
Philadelphia — 1, ir New Yor- 
kas — 1.

Susirinkimas nutarė kuopos 
gerovei surengti parengimą. 
Komisija susideda beveik išim
tinai iš moterų. Taip ir reikia. 
Moterys veiklesnės ir gabes
nės.

Klovainiečiai Renkasi
šį šeštadieni šameto svetai

nėj bus nemažai svečių, iš vi
sos apylinkės ir iš toliau. Su
važiuos Klovainiečiai. Jie lai
kys savo priešmetinį susirin
kimą, rinks naują valdybą ir 
darys planus ateičiai. Po su
sirinkimo bus “šunim burum”.

Kadangi tai bus šeštadienį 
vakaras, tai visi turės liuoso 
laiko. Ateikite visi ir atsives
kite draugų. f

.Nori Jaunimo
šį sekmadienį, Imą valandą 

po pietų, Lietuvių Liuosybės 
svetainėj bus priešmetinis su
sirinkimas Draugystės Lietu
vos Kareivių. Toji Draugija yra 
pirma po Raudonos Rožės Kliu- 
bo narium skaičium, turtu ir 
veiklumu. <

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Draugija užlaiko uniformų 
skyrių, kuriam vadovauja jau
nasis C. Rakašius. Jau ne juo
kais daro planus kaip sutrauk
ti jaunuomenę ir paliuosuoti 
nuo darbo senius. Jau laikas, 
labai laikas tai padaryti, bet 
visa bėda su musų jaunuome
ne, kad ji neturi ir neturės 
tokio atjautimo draugijoms, 
kokį turėjome mes, senesnie
ji-

Kalėdų Vakaras
Raudonos Rožės Kliubas ren

gia Kalėdų parengimą Lietuvių 
Li uosy bes svetainėj. Kas no
rite turėti “gerus laikus” prie 
geros muzikos ir skaitlingos 
jaunuolių minios — ateikite, 
bet įsigykite įžangos bilietus 
iš anksto, nes prie durų reikės 
užmokėti visas doleris.

“Klaipėda
Priklauso
Lietuvai!”

T. A. Turis Vėl Atgijo.

Kiekvieną kartą, kai Euro
poj kyla krizis, kuris tiesiogi
niai ar netiesioginiai paliečia 
Lietuvą, Chicagos anglų laik
raščiuose pasirodo “T. A. Tū
rio” straipsneliai, kuriuose jis 
atkakliai gina Lietuvą. Tie 
straipsneliai paprastai būna 
laikraščių “Skaitytojų Raišų” 
skyriuose.

Klaipėda atsidūrė pavojuj, 
p. Turis vėl atgijo ir vakar 
dienraštyje “Daily Times” ji
sai rašo:

“Memel ‘Ahvays Lithuanian’
“A n Associated Press 

i tom from Memel, Lithua- 
nia, Dec. 12, stated that 90 
per cent of the inhabitants 
of the Memel region are of 
German origin. That is not 
true. Seventy per cent of the 
150,000 inhabitants of the 
region are Lithuanians. The 
others are composed of Gcr- 
mans, French Huguenots, 
Dutch, Scots, etc. The Nazi 
element in the region is ve- 
ry small būt highly hoister- 
ous. >

“The Memel region has 
heen a part of Lithuania 
for many centuries until the 
16th century vvhen it fell 
under German rule. The re
gion was under Swedish 
rule four different times, 
1629-35, 1655-60, 1678-79,
and 1703-04. It was under 
the rule of Russia from 1757 
till 1762. It waš finally re- 
turned to Lithuania in 1918 
by the Treaty of Versailles. 
The territory has been Lith
uanian from time imme- 
morial, and it would be an 
unpardonable crime to de- 
tach it from Lithuania, es- 
pecially since the port of 
Memel is the sole maritime 
outlet for Lithuania.”

—T. A. Turis.

10 Dienų
Iki Kalėdų...

* -
Tik 10 dienų beliko' iki Kalė

dų.
Iš anksto ir be vargo pradė

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

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

Acme-Naujienų Telephoto
NEW YORK. — George Rurns, radiofono ir kino komedijantas (po kairei) 

kuris prisipažino įšmugeliavęs brangakmeny už $4,885. Už tą nusikaltimą jam 
gręsia 18 metų kalėjimas ir $45,000 piniginė bausmė. Po dešinei yra Carl E. New 
ton, jo advokatas. . ■

Įgaliavo Uniją 
Vėl Skelbti Streiką 
Skerdyklose
Skerdyklų Viršininkai Trukdą 

Sutarties Sudarymą.

C. I. O. Stock Handlers uni
jos lokalas 507 skelbia, kad 
užvakar vakare 595 nariai at
laikė susirinkimą ir įgaliavo 
valdybą vėl paskelbti streiką 
skerdyklų y arduose, jei sker
dyklų ,valdyba nesiliaus truk
dyti sutarties sudarymą ir 
pasirašymą^

Visi 595 darbininkai buvo 
paskelbę streiką pereito mė
nesio pabaigoj, bet gruodžio 4 
d., grįžo dirbti, kai bendrovė 
sutiko derėtis, pasirašė laiki
ną sutartį ir prižadėjo suda
ryti su unija pastovią sutartį 
ir ją taipgi pasirašyti. Unija 
pastatė tačiau sąlygą, kad de
rybos turi būti baigtos bėgyje 
10 dienų. Bet tas laikas jau 
pasibaigė, o skerdyklų virši
ninkai aiškina, kad jie negalį 
pakol kas derėtis, kadangi jų 
advokatas esąs Washingtone 
ir turi laukti jo sugrįžimo.

Unijos valdyba pakol kas 
lauks ir žiūrės ką skerdyklos 
darys, bet streiką gali paskelb
ti bile dieną ir valandą. —R.

Įdomus 
Paklausimas
Gerbiama Naujienų 
Redakcija:

Man teko diskusuoti su lie
tuviais jaunuoliais.

Jie sakė, kad Lietuva jiems 
nieko nereiškia, ji tik jų tėve
lių tėvynė, o jų tėvynė esan
ti — Amerika.

Aš manau, kad čia girnų- 
siems Lietuva visvien tėvynė, 
bet Amerika — gimtinė.

Norėčiau gauti atsakymą 
kaip Amerikos lietuviams jau
nuoliams žiūrėti į Lietuvą?

S., V.

Vėl Nuteisė Penkis 
Žmones Už Baliotų 
Klastavimą

Apskričio teisėjas Jarecki 
vakar paskyrė kalėjimo baus
mes penkiems rinkimų valdi
ninkams iš 35-to precinkto, 24 
tvardė, kurio bosu yra alder- 
monas J. M. Arvey, artimas 
mero Kelly šulas. Bausmės 
yra nuo 90 dienų iki 18 mėne
sių.

Nuteistieji yra: Henry Le
vin, republikonas, 1509 South 
Lawndale avenue,. , Lillian 
Rothstein, rep., 1511 S. Lawn- 
dale; Minnie Hirsch, demokra- 

I te, 1511'So. Millard; Joseph 
Rosenfeld, dem., 3617 W. 15 
st., ir Bertha Schallman, rep., 
1444 So. Ridgway.

Trys Bankai Mokės
Dividentus

5, 6 ir 10%

Valstijos auditorius skelbia, 
kad šiomis dienomis trys užsi
darę bankai išmokės depozito- 
riams apie $160,000 dividen
dais.

North Avenue State Bank 
išmokės 5%, viso $104,798;

Novak and Steiskal State 
Bank išmokės 6%, arba $34,- 
554, o

Suburbau Trust and Savings 
Bank — 10%, arba $19,953.

Dar Vienas 
Kandidatas
Į Merus -8

John .i"'Clark.

Politiniuose ^rateliuose va
kar pasklido, kalbos, kad de
mokratų eilėse atsirado dar 
vienas kandidatas į merus. Jau 
prisakė, kad “rUnys” arba ža
da “runyti” dabartinis meras 
Kelly, prokuroras Thomas J. 
Courtney, US vidaus reikalų 
sekretorius Ickes, o dabar me
ru nori būti ir John S. Clark, 
dabartinis apskričio asesorius. 
Vakar jisai aštriai kritikavo 
Kelly ir jo mašiną, pareikšda
mas, kad jį reikia iškraustyti 
iš miesto valdžios.

Anot politikierių, “Clark 
įmetė kepurę į ratą”, tai yra, 
kandidatuos į merus.

Pavedė Ligoninę 
Lietuvėms.;
Vienuolėms

Šiandien Ligoninė Bus 
Atidaryta.

šiandien, po jietuvių Šv. Ka
zimiero vienuolyno seserų 
priežiūra, bus atidaryta nauja 
“lietuvių” ligoninė, adresu 645 
South Central avenue, netoli 
Harrison. i

Tai buvusi ‘The WiIIard 
Hospital ligonine, kurią prieš 
kurį laiką nupirko katalikų 
diocezija Chicago j.

Ligoninę operuojančios ka- 
zimierietės, o jeigu joms pasi
seks išmokėti morgičių diece
zijai; tai joms įstaiga ir pri
klausysianti. Tokius daug
maž faktus teko patirti iš su
interesuotų žmonių.

Daktarai, kdip kalbama, 
daugumoj busią svetimtau
čiai, nes lietuviąms daktarams 
pirmiausiai, busią per toli va
žiuoti, o antra-l—tai ligoninė 
dabartiniu lai^ neturinti A-

Įvairios Žinutės 
Iš Cicero ir Apie 
Cicero

Priminimas Biznieriams. — 
“N.” Jubiliejus, Etc.

Kalėdos jau netoli, o prieš 
tas Kalėdas visi juda, kruta. 
Biznio vietos tik mirga, o jau 
žmonių tai visur pilna. Tik vi 
sa bėda, kad tų “smulkių” pir
kiniams trumpai. Vienok biz
nio įstaigos Kalėdiniam sezone 
parduoda daug prekių.

“Naujienų” Kalėdinis nume
ris kasmet gražus ir turtingas. 
Tad, aš kreipiuosi į visus vie
tos biznierius nepamiršti savo 
pasveikinimus į “Naujienas” 
įdėti. Tai ne “Naujienoms”, o 
visiems savo koslumeriams ir 
rėmėjams.

Sidabrinis Jubiliejus
“Naujienos” eina po visą pa

saulį. Už poros mėnesių švęs 
savo Sidabrinį, 25-ių metų ju
biliejų. Visi rengkimės prie tos 
didelės šventės.

Seni Naujieniečiai
Labai seni “Naujienų” skai

tytojai Ciceroj yra S. Kielai, 
4839 West 14th Street. Turi 
didelį namą, kuriame yra ke
letas krautuvių ir daug gyve
namų kambarių. Pati p-a Kie- 
lienė užlaiko pauštukų-giesmi- 
nininkių kanarkų krautuvę.

Pasirodo, kad tų kanarkų 
yra kelių rųšių, yra joms ir 
įvairiausio maisto ir visokių 
narvelių. Jei kam ko reikia — 
kreipkitės į p. Kielienės krau
tuvę. D.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

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

J 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.

merikos Chirurgų Kolegijos 
patvirtinimo.

šv. Kryžiaus ligoninė yra 
neva katalikų Labdarių ran
kose, bet šios ligoninės jie ne
finansuos. Visus finansinius ir 
administratyvius reikalus tvar
kysiančios vien kazimierietės.

, (Sp.)

“Naujienose” gruodžio 1 d. 
tilpo žinutė, kad “V. Stulpinas 
pagerbtas” ir gavo šaulių 
žvaigždę už pasidarbavimą Lie
tuvai ir šaulių Sąjungai. Jojo, 
t. y. V. Stulpino pasidarbavi
mas šaulių Sąjungai jau iš tos 
žinutės kiek aiškus.

Aš čia norėčiau dar kiek pri
durti dėl V. Stulpino praeities 
ir jo pasidarbavimo ne vien 
bonų pardavinėjimo srityje ir 
Šaulių Sąjungai.

V. Stulpinas atvyko Ameri
kon 1907 metais. Stojo dirbti 
paprastu darbininku A'rmour ir 
Co. ir čia išdirbo virš porą me
lų. Dirbdamas neapleido ir mo
kyklos.

1911 metais patariamas ir su 
visa pagalba kun. A. Ežerskio 
įstojo į St. Bede Collcge, Perie, 
III. 1911 m., kurį ir baigė 1916 
m. Užsidegęs mokslo žiniomis, 
norėdamas jas visukeriopai pa
gilinti, tais pačiais metais sto
ja į Loyolos universitetą ir čia 
per 2 metus studijuoja socialo- 
giją-

1917 metais stoja į De Paul 
universitetą ir pradeda studi
juoti komerciją. Amerikai gi 
įstojus į pasaulinį karą, varg
šui Vincui tenka apleisti mo
kyklos suolą ir stoti į Dėdės 
Šamo kariuomenę birželio 15 
d. 1918 ir tik karai apsibaigus 
grįžta Amerikon iš Prancūzijos 
rugpiučio mėn. 1919 inet. Pa
mėgęs vienok komerciją, paleis
tas iš kariuomenės grįžta atgal 
į De Paul universitetą ir bir
želio 16 d. 1922 apleidžia jį su 
diplomu baigęs visą universite
to komercijos kursą.

Taigi reikia Vincui atiduoti 
pagarbą už jojo tokį, intensyvų 
įtempimą visų pajėgų pasiekti 
savo tikslą, būtent — baigti 
aukštąją mokyklą ir eiti toliau 
į gyvenimą jau su platesnėmis 
pažiūromis socialių, ekonomi
jos bei komercijos mokslų ša
kų žiniomis.

Kad atgavimo universiteto 
suolų gerokai padžiovintas kaip 
protines taip ir fizines jėgas, 
tuojau gavęs De Paul universi
teto diplomą, tais pačiais 1922 
fhetais vyksta Lietuvon. Čia pa
viešėjęs, gal ir nesuradęs tinka
mų aplinkybių pasilikti Lietu
voje, grįžta Amerikon į savo 
numylėtą Chicagą. Grįžęs tuo
jau užmezga ryšius su Lietuvos 
Eksporto kompanija, importuo
ja pas save dešras, saldainius, 
gintarus, karolius, etc. Darbas 
pradžioje sekėsi, bet vėliau, už
ėjus depresijai, turėjo importą

yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

$8.00
$5 00

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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

VARDAS

ADRESAS 

iš Lietuvos vis mažinti ir Galu
tinai likviduoti.

Kaip minėtas straipsnis pažy
mi, “kad (V. Stulpinas) būda
mas kuklus žmogus nemėgsta 
savo nuopelnais didžiuotis,” tai 
tikra tiesa. Jis niekuomet nesi- 
girs, ką jis yra nuveikęs ar pa
sidarbavęs visuomenės naudai, 
jei bent progai pasitaikius sa
vo draugams papasakos smul
kesnių žinių iš savo praeities 
gyvenimo. Vienok jo paties pa
stangomis įvykdyti, pasakysiu, 
ne tik lietuviškos visuomenės 
srityje, bet ir bendrai kaipo a- 
merikiečio, darbai patys už sa
ve kalba. Čia neminėsiu apie 
lai, kaip V. Stulpinas nekartą 
būdavo kviečiamas, arba net 
skiriamas, atatinkamų autorite
tų, padėti patvarkyti organiza
cijų, draugijų, finansinių įstai
gų ir 1.1, reikalus. Visuomet su
tikdavo, atlikdavo tinkamiau
siai, nepaisydamas jokio už tai 
atlyginimo, nors jo paties įstai
gai ar užsiėmimui, iš kur galė
davo turėti vihies sau nors 
menką pragyvenimo šaltinį, tas 
kenkdavo. Iš to aišku, kad jis 
visuomenes reikalų visuomet 
ėmėsi pirmon eilėn, gi antron 
eilėn palikdavo savuosius. Tą 
patį ir šiandien galima pastebė
ti, įsižiūrėjus arčiau į jo tykų, 
ramų darbą.

čia man prisimena vienas Ita
lijos astronomas, kurs astrono
mijos stotyje buvo pastebėjęs 
naują erdvėje žvaigždę, bet ku
ri tuojaus išnyko. Niekas neti
kėjo jojo matematiniams išve
džiojimams, tačiau jis, būda
mas ištvermingas ir sau pasiti
kįs, nepaisė tų, kurie jį net bu
vo pašiepę ir atstūmę nuo sa
vo kompanijų (sueigų). Bet 
štai, jau būdamas pasenęs, kuo- 

i mel Roma, Neapolis ir Palermo 
(kame jis dirbo) ūžė, arba kiti 
jau miegojo, gi jis sėdėjo vie
nas prie savo teleskopo ir stai
ga surado tą pačią žvaigždę, 
kurios ieškojo per keletą me
tų nuo pirmo jos pamatymo. 
Tai įvyko Naujųjų Metų naktį 
tarp 1899 ir 1900 melų. Ji 
žvaigždyno lapyne pavadinta 
vardu “Ceres” ir skaitosi viena 
iš šviesiausių žvaigždžių.

Tas to astronomo ramus ir 
tykus darbas man prisiminė, 
rašant apie ramaus ir kantrumo 
pilno p. Vinco Stulpino darbus.

Tegul toji musų tėvynes Lie
tuvos valdžios suteikiama Šau
lių žvaigždė — būna tau ly
giai taip šviesi, kaip toji žvaigž
dė Ceres, tolimesniuose darbuo
se... N. N—nis
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Planuoja Katalikų Bažnyčios Turtą Konfiskuoti
VATIKANO KONKORDATAS SU VOKIE 

TIJA BUSIĄS NUTRAUKTAS
Vokietijoj ruošiama eilė Įsakymų atkreip 

tų prieš katalikų bažnyčią
1 — Panaikinimas 1933 me-

kad Vatikano kon- 
Vokietija, pasira- 
metais, gali būti 
netolimoj ateity.

■ organizacijos, nusikaltosios do
rovei, gali būti likviduotos, o 
jų turtas konfiskuota; 3 — 
Religinė propaganda uždrau
džiama Reiche; 4 — Susiraši
nėjimas tarp popiežiaus ir Vo
kietijos vyskupų turi pereiti 
per nacių vyriausybės rankas; 
5 — Tikybinėms organizaci-

i
Nfiuiienų-Aęme Tfilephoro

Jungtinių Valstijų sekretorius Cordell Hull (po 
kairei) ir Alfrcd Landon Pan-Amerikos konferenci
joje, kuri vyksta Lima, Peru. j

1 Iš Lietuvos KLAIPĖDOS SEIMELIO RINKIMŲ DUO
MENYS PASKELBTI OFICIALIAI

IŠKILMINGAI PRISIEKĖ NAU
JAI IŠRINKTASIS VALSTY

BĖS PREZIDENTAS

KAUNAS, gruodžio mėn. 12 
d. perrinktą prezidentą Antaną 
Smetoną arkivyskupas Skvirec
kas iškilmingai prisaikdino. Iš
kilmėse dalyvavo vyriausybes 
nariai, tautos atstovai, Seimo 
nariai, užsienių diplomatai, ka
riuomenės vadovybė ir visuo
menės atstovai. Prezidentas sa
vo kalboje tautai pabrėžė, kad 
Lietuva turi spręstis iš arti
mos aplinkos ir artimųjų kai
mynų. Tik konsoliduota glau-

VOKIEČIAI LAIMĖJO 25 VIETAS, 
LIETUVIAI 4.

lt AUNAS, Lietuva, gr. 15. gruodžio 11 d. š.m., lietuviai 
— Ketvirtadienį oficialiai pa- pralaimėjo tik vieną vietą, 
skelbti balsavimų į Klaipėdos1 
seimelį rezultatai. Vokiečiai 
rinkimuose laimėjo 25 seimelio 
vietas, o lietuviai 4.

Klaipėdos seimelio rinkimuo- chą. 
se, kurie įvyko spalio 9 d. 1935

; m., vokiečiai gavo 24 vietas, o muose lietuvių kandidatai ga- 
lietuviai 5. Reiškia, paskuti-' vo 12.84 nuošimčių visų pa • 
niuose rinkimuose, įvykusiuose duotų balsų.

Nacių laimėjimas vienos vie
tos atrodo gan menkas, atsi
žvelgiant į smarkią jų prieš
rinkiminę kampaniją, kuri kvie-’ 
įė vokiečius grįžti atgal į Rei-

Pereito sekmadienio rinki-

BERLYNAS, Vokietija, gr. |
15. — Nacių rateliuose Berly- tų konkordato; 2 — Tikybinės 
ne kalbama, 
kordatas su 
sytas 1933 
nutrauktas
Mat, Vokietijos bažnyčių rei
kalų ministeris, Hans Kerrl, 
ruošiąs eilę įsakymų atkreiptų 
prieš katalikų bažnyčią.

Tų įsakymų tarpe busiąs vie
nas, kurs reikalauja konfiskuo-' joms uždraudžiama globoti li
ti, be atlyginimo, visus įgytus 
nuo 1918 metų katalikų baž
nyčios turtus.

Kitas pranešimas, iš Romos, 
sako, kad Vatikanas paprašė
savo atstovą Berlyne patirti, i nigais tikybines organizacijas; 
kaip rimtai pagrįstas esąs ,8 — Kunigams
straipsnis, 
dienrašty 
VWort”, 
įsakymų, 
reikalais, 
punktų. Jie esą toki:

gonius ir mokytojauti; 6 — 
Tikybines organizacijas steigs 
ir jų finansus kontroliuos na
cių vyriausybė; 7 — Vokie
čiams uždraudžiama remti pi-

rimtai pagrįstas esąs ,8 — Kunigams draudžiama 
tilpęs Luxemburgo krikštyti žydus, o “ne-arijams” 

“Wort”. Pasak 
Kerrl ruošia seriją 
katalikų bažnyčios 
susidedančią iš 8

vokiečiams draudžiama eiti į 
kunigus.

“Wort” praneša, kad Kerrl 
pakvietė nacių advokatus ši- 

! tiems punktams apsvarstyti.

JUNGT. VALSTIJŲ PLANAS ĮTEIKTAS
PAN-AMERIKOS KONFERENCIJAI —vyk.,.

di tauta, susipietusi apie vai- • 1 u
džią, gali išlikti nepriklausoma KCZlgliaVO prCKybOS
tautos šviesiai ateičiai. Popiet
Prezidentas padėjo vainiką ant

departamento se 
kretorius

Francuzijos biudže
tas — didžiausias po

kariniais laikais

144,000 prašė vai 
džios paskolų že

mei pirkti

Vokietijos žydai su 
mokėjo pirmą baus 

mės dali <4

LIMA, Peru, gruod. 15. — aiškus kaip deklaracija, kaipo 
Jungt. Valstijų planas Ameri- pareiškimas.

I Antra, Argentina reikalauja, 
kad pareiškimas butų padary
tas tokiais žodžiais, kurie ne
įžeis ne vienos Europos valsty
bės.

Kaip perrašytas, manoma,

Skvirecko, vyriausybės, kariuo
menės vadovybės ir diplomati
nio korpuso.

AVASHINuTON, D. C., gr. 
15. — Farm Security Admi- 
nistradon praneša, kad pernai 
144,000 farmerių, farmų ren- 
daunininkų ir farmų darbinin
kų kreipėsi į valdžią prašymu 
paskolinti pinigų farmoms 
sipirkti. Tačiau paskolų iki 
reito liepos mėnesio viso 
vo duota tik 1,885.

nu -
pe- 
bu-

J. Valstijų skola 
$303 kiekvienam 

asmeniui
WASHINGTON, D. C., gr. 

15.
pasiekė $39,400,000. ši skola, 
paskirstyta tarp visų šalies gy
ventojų, reiškia, kad kiekvie
nam asmeniui tenka skolos po 
$303. Pridėjus $5,000,000,000 
vertės saugmenų, kurias išlei
do įvairios valdžios korporaci
jos, per capita skola dar pa
didėja. Tuomet susidarys 
skolos, kuri sieks $341 
vienam asmeniui.

Jungt. Valstijų skola

BERLYNAS, Vokietija, 
15. — Prieš kurį laiką Pary
žiuje 17 metų žydas Grynszpan 
nušovė vokiečių ambasados se
kretorių von Rathą. Dėl to na
ciai uždėjo Vokietijos žydams 
bausmę — $400,000,000 sumo
kėti.

Pirmai bausmės daliai — 
$100,000,000 — sumokėti lai
kas išsibaigė ketvirtadienį, žy
dai ją sumokėjo. Tačiau sumo
kant bausmę nebuvo nė ypa
tingo judesio mokesčių rinkimo 
kontorose, ne susigrūdimo. 
Dauguma žydų sumokėjo savo 
dalį iš anksto, kai tik sukėlė 
reikiamus pinigus, nelaukdami 
ketvirtadienio.

gr.

suma 
kiek-

_ Etter — Šveicarijos 
prezidentas

BERN, Šveicarija, gr. 15. — 
Šveicarijos parlamentas patvir-f 
tino Philipe Etterį kaipo res-| 
publikos prezidentą 1939 m. Į 
Pirm jo prezidentu buvo Jo-j 
hannes Baumann.

ORR

15.

Popiežius kviečia 
lenkus ir ukrai- 

nus taikytis
VARŠUVA, Lenkija, gr.

— Arkivyskupas Filippo Cor- 
tesi, popiežiaus pasiuntinys 
Lenkijai, ketvirtadienį popie
žiaus vardu atsišaukė į lenkus 
ir ukrainus, kviesdamas juos 
taikytis. Popiežius nužiūri, kad 
ukrainų reikalavimai autono
mijos gali susilpninti katalikiš
kąją Lenkiją, kuriai tenka sau
gotis Vokietijos.

Cortesi lankėsi Galicijoje ir 
’ čia matėsi su ukrainais kata
likų kunigais vaidinančiais 
stambų politinį vaidmeriį Ga

Rusai atmetė japonų 
reikalavimus

fe
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai giedra; kjlanti tem-1 
peratura; lengvi ir vidutinio vimą pasirašyti 
stiprumo pietų vėjai; saulė te- garantuotų japonams ilgalaikes 
ka 7:11 v. r., leidžiasi 4:20 koncesijas žuvauti Rusijos to-

1 limųjų rytų vandenyse

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gr. 15. — Sovietų užsienio rei 
kalų komisariato komunikatas 
ketvirtadienį paskelbė, kad 
Rusija atmetė japonų reikalą** 

i sutartį, kuri

kos respublikoms apsaugoti 
nuo svetimų šalių politinio ar 
militario įsibriovimo ketvirta
dienį įteiktas neformaliai dele
gacijoms dalyvaujančioms Pan- 
Amerikps konferencijoj ir at
stovaujančioms 21 respubliką/

V- ■ v ' ■ ' -v. * ■ •. : ”

Planas šiuo tuo skiriasi nuo 
pirmojo, originalaus projekto, 
nes dabar prisitaikoma Argen-

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIME
LIO RINKIMUOSE DALYVA

VO 967c BALSUOTOJŲ.

WASHINGTON, D. C., gr. 
15. — Ketvirtadienį pranešta, 
kad įteikė prez. Rooseveltui re
zignaciją prekybos departamen
to sekretorius Daniel C. Roper. 
Jis pasitrauks iš vietos gruo
džio 23 d. Roper yra 71 m. se
numo.

KAUNAS, gruodžio- mėn. 11 
d. — Seimelio rinkimuose da-

Jųngt,, Vaistini planas, paten- lyvavo 96% Lietu
kins taip/Argentinos, kaip ir 
kitų respublikų -reikalavimus. 
Deklaracijos formoj jis įspėja 
pasaulį, kad Amerikos valsty- 

tinos reikalavimams. Argenti-|bės priešinsis bet kokiai švė
na, mat, nori, kad planą nebūtų’timų šalių agresijai, tačiau ne
galima interpretuoti kaipo for~| atsisako palaikyti ryšius su ki- 
malią sąjungą. Kad jis butų1 tų kontinentų šalimis.

Keletas ateinančių 
metų bus drėgnų

viai nepasidavė provokacijoms.
Autonominės administracijos ir
Kultj^rverbando agitacija bei 
sauvaliavimai terorizavo rinki- 
kus, iškraipė rinkimų duome- kordais sako, kad sausi ir drėg-

WASHINGTON, D. C., gr. 
15. — Jungt. Valstijų oro biu
ras pasiremdamas praeities re-

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
15. — Premjeras Daladier dar 
kartą įspėjo Italiją ir Vokie
tiją, kad Francuzija kariaus, 
jeigu italai arba vokiečiai mė
gins užgrobti jų teritorijas. 
Tuo pačiu laiku Daladier įtei
kė parlamentui karo biudžetą 
1939 metams užgirti.

Biudžętas yra didesnis ne 
bet kurių kitų metų nuo Pa
saulio karo laikų. Jis siekia 
40,000,000,000 frankų (Ameri
kos pinigais $820,000,000).

nis. Rinkimų rezultatai 
kės gruodžio- 15 d.

paaiš-

Ecūadore sukilėliai 
tebesilaiko

n. Didina rusų karo 
laivyią

IŠKILMINGAI PALAIDOTAS
VOKIETININKŲ NUŽUDYTA

SIS JONUŠYS.

ni metai šalies istorijoj pasi
kartoja, kaip eikliai, keleto me
tų periodais. Oro biuras mano, 
kad sausrų periodas jau išsi
sėmęs, ir nužiūri, jogei keletas 
ateinančių metų bus drėgnų.

Ispanijos sukilėliai 
pradėjo ofensyvą

QUITO, Ecuador, gr. 15. — 
Pasiekę trečiadienio vakare 
Jungt. Valstijas pranešimai sa
kė, kad Ecuadoro respublikos 
sukilimas buvęs likviduotas. 
Ketvirtadienio pranešimai bet
gi rodo ką kitą.

Pasak tų pranešimų, sukilu
si kariuomenė užėmė tvirtovę 
Ichimbia, kuri dominuoja res
publikos sostinę. Sukilėliams 
vadovauja pulk. Louis Larrea 
Alba ir išvaikyto seimo vadas 
Dr. Arrizaga Luąue.

Sukilusi kariuomenė atsisa
kė šalies prezidentui-diktatoriui 
pasiduoti. Visgi tarp sukilėlių 
ir vyriausybės tebeina derybos. 
Gatvėse įvyko susirėmimų tarp 
vyriausybės kariuomenės ir su
kilėlių simpatizatorių.

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
15. — Weyerio leidinys, infor
muojąs kokia yra įvairių val
stybių karo laivyno galia, sa
ko, kad Sovietų Rusija dabar 
stato tris didžiulius karo lai
vus, kiekvieną 35,000 iki 40,- 
000 tonų talpos. Be to, rusai 
stato kitokius karo laivus. Da
romas išvadas, kad rusai tai
kosi dominuoti Baltijos

Schacht atvyko 
Į Berlyną

LONDONAS, Anglija, gr. 15.
- Londonan atvyko Vokieti-

jurą.

Vasili Bluecher
Maskvoj

yra

Rusija,

Rusijos “sosto Įpė
dinis” išvyko pas 

Hitlerį

MASKVA, Sovietų
gr. 15. — Netvirtinti praneši
mai sako, kad sovietų marša
las Vasili K. Bluecher^yra per
keltas į Maskvą. Čia jam pa
skirta vieta karo komisariate. 
Pastaraisiais laikais apie Blue- 
cherį užsienio spaudoj tilpo 
įvairių žinių — kad jis buvęs 
pažemintas, perkeltas ir net 
areštuotas.

HENDAYE, Francuzija, gr. 
15. — Ketvirtadienį Ispanijos 
sukilėliai pradėjo ofensyvą 
prieš lojalistus dviejuose fron
tuose.KLAIPĖDA, gruodžio mėn. 9 

d. iškilmingai palaidotas vokie
tininkų nužudytasis Jonušys. 
Laidotuvėse dalyvavo per 5000 
asmenų. Burchardt, Buschining 
įr Gfoeger Klaipėdos teismo
kvočiami nužudyme prisipaži- jos reichsbanko prezidentas Dr.

Hjalmar Schacht. Jis tarsis su 
Britanijos finansininkais dėl 

p^_ finansų ir užsienio prekybos.
Manoma, kad tarp ko kita 
Schacht prašys paliuosuoti 
yaržtus vokiečių prekėms į Bri
tanijos kolonijas įgabenti.

no.

KAUNO APSKRITYJE
SKELBTAS SUSTIPRINTOS 

APSAUGOS METAS.

KAUNAS, gruodžio 10 d. — 
Kaune ir apskrityje paskelbtas 
sustiprintos apsaugos stovis še
šiems mėnesiams.
1938/XII/14 d.

Pagerbė Thomas 
Jefferson minti

Statomas gelžbetoninis 
tiltas

WASHINGTON, D. C., gr. 
115. — Prezidentas Rooseveltas 
j ketvirtadienį kalbėjo apeigose 
ryšium su pradžia darbo Tho
mas Jeffersono atminčiai pa- 
piinklą statyti. Prezidentas iš-

Sukilėlių artilerija atakuoja 
lojalistus kalnuose prie Tremps 
ir Sort, vakarų Katalonijoj. ši 
apylinkė yra svarbi tuo, kad 
parūpina elektrą Barcelonai, 
respublikos gynėjų svarbiau
siam miestui ir karo pramonių 
centrui.

Tuo pačiu laiku sukilėlių in- 
fanterija išvystė atakas vakarų 
Ispanijoj, arti Valseųuillo, 30 
mylių į vakarus nuo Pozoblan- 
co. šioj apylinkėje randasi svar 
bios respublikoš kasyklos.

PASIUSKIT
GIMINĖMS

-LONDONAS, Anglija, gr. 15.
— Didysis kunigaikštis Vladi- 
mir, 21 metų pretendentas į 
Rusijos sostą, iš Londono 'vyk
sta į Paryžių, o iš Paryžiaus 
vyks į Berlyną, kur gyvena jo 
sesuo, kunigaikštė Kirą.

Vokietijoj jis veikiausia pa
simatys ir Adolfu Hitleriu. 
Kalbos eina, kad Hitleris turi 
sumetimų įvelti Vladimirą į 
savo' planus “nepriklausomai” 
Ukrainai sukurti, šituos gir
dus tačiau paneigia Vladimiro mokėjo dalį sumos, kuri teko kilm. vingio, šis reikalas tvar- 
draugai.

SKUODAS. — šių metų 
vasarį Maž. Rušupių km. 
Luobos upę buvo pradėtas 
tyti gelžbetoninis tiltas. Dėl ne- stijose demokratiją, o ne auto- 
pristatymo . reikiamos medžią- kratiją.
gos tilto statyba užsitęsė iki j ----------------

w * • , . • , dabar Ginčas kilo tarp ia-užėjus blogiems rudens orams, i z • r r j . 
tilto statyba nebus baigta. Til- l ponų ir irancuzų 
to pastatymas kainuos apie 33; -----------.
tūkstančius litų. Didelis blogu 
mas, kad taip ilgai yra nu*į— Japonijos 
trauktas susisiekimas Skuodas isulaikė pristatymą maisto reik-- 
— Ylakiai, kur vyksta nemažas-menų į Francuzijos koncesiją 

Valstijoms skolos. Tik Suomi-judėjimas. Susisiekimui palai- Hankowe. Japonai uždarė ir 
jos atstovas painformavo, kad kyti turėjo būti pastatytas lai- vandenį koncesijai. Derybos 
jo valdžia paliko čekį sk,olai kinas tiltas. Bet to nėra ir no- tarp japonų ir franeuzų prasi- 
užmokėti federalių rezervų ban- rint susisiekti su Skuodu ar ~ J
ke New Yorke. Vengrija su- Ylakiais reikia padaryti apie 8

Pa
per reiškė pagarbą Jeffersonui už 
s ta - tai, kad jis įsteigė Jungt. Vai-

letuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKA 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELE.

y uzmp- 
ėjo savo skolą

> WASHINGTON, D. C., gr. 
15. — Vienuolikos valstybių 
atstovai ketvirtadienį pranešė 
Jungt. Valstijoms, kad jų ša
lys nepajėgs sumokėti Jungt.

HANK0W, Kinija, gr. 15. 
karo vadovybė

jai mokėti ’ kytinas.

dėjo tuojau, bet nužiūrima, kad 
incidentas gali išsivystyti į| 
rimtą ' Francuzijos-Japonijos 
konfliktą. '

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

=s
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Mikas Šileikis
girinio. 'Už durų ’pterigirdb pa
tėvio‘balsas: '

—Jus vištos kam šunį išlei
dote tį jarcią. Visą žolę išdras-

■Buvo graži saulėta 
diena. Parapijos pradžios mo 
kyklos pliaže lakstė būriai -vais
kų, pasirėdę gražiau nei papras
tai. Mergaitės 
■baltomis suknelėmis išdidžiai 
vaikščiojo tdkėliais, mdt, šidtr- 
dien diplbniris įgavo, — nebe
reikės tnbkj^klds dtirts varstyti.

Tarp daugelio laimingų mer
gaičių buvo ir Litinė Balsytė, 
ilgiu ir mdtais ji 'dttodė ipaau- 
gusia ^pusmergė. Balsytė trifp, 
kitų mergriiCtų ‘buvo ‘kriip įer- 
vė ištisusi visa grilva į Viršų, 
dėl savo amžiaus atrodė ‘hbt 
truputį stačiokiška. Jos Yėide 
matėsi daugiau rimtumo nei 
paprastai. 'Ir riestebėtinfe: šian
dien ji jautėsi ^iakophsi vieną,, 
pakopą aukštyn. Senos sešeryH 
juoduose rūbuose su baltais 
gaubtuvais ant galvų, maišėsi 

’ tarp mergaičių kai lapės tarp 
žąsų; budriai saugojo jas iš pa
niūrų pro akinius žiūrėdamos.

Dratlgės pasveikino savo bu-

su įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS •
KNYGA APIE

SIFILI

Vifšią šėiriiTfę 'Litttię, palinkėjo 
birželio flauį laiinės. Drazdanotu 

veidu -Tamionplaukč airišiukė 
atsiprašė ją, kad nepyktų už 
zbiflciiš ir apgailėjo, jb& atei- 

paSfrėdžiustofc'11“"5^ žicmą jos 4ia daugiau 
nebematys.

'Litinė štfVb diįJlbftią, ktiHs 
bttvb tViubėlėh šus tiktas ir ‘mė
lynu Fka^piil^iiu ‘fidi^išlas, WhJ 
koje laikydama bėgte parbėgo 
tihino motinai pasirodyti. Kitos 
jos ‘mėtų ^mergaitės kolegiją 
Jankė, o Ji džiaugėsi nors pra
džios 'mokyklą 'bhigUsi. *Kai ji 
ėjo, kaimynų vaikai italukai, 
Prisimaišę šu inėksikiečių ir 
juodaodžių vaikais, špygas ro
dė ir šaipėsi iš jos. Šiandien ji 
ėjo lyg nematydama savo 'kai
mynų gatvės vaikų, su kuriais 
seniau ir ji pati palakstydavo, 
ptfžaisdhvo. Iii skubiai įptidle į 
grįčią ir užtrenkė duris.

—Mamyte, aš “graduated, aš 
graduated!” — pribėgusi prie 
lovos, pasakė.

—Vaje, tu mano, 'kokį didelį 
popietį atsinešei,—serganti mo

klina pažiurėjo nrimerktom a- 
kim vartydama dukters diplo
mą.
— Ar galima pažiūrėti, kas čia 
per daiktas?—mergaitė išsklei
dė diplomą.

—Aš ir pati nemačiau,—Liū
ne pasakė.—Žiūrėk, mama, štai 
mano vardas gražiomis Raidė
mis ištašytas: “LIUNė BALSY-

—Gal būt, jis pats -išbėgo, 
niėkds ijo 'neišleido,—titšiltopė 
senė. Liūne .ištraukusi iš moti-

1 I

nos rankų diplomą, nubėgo 
prie .patėvio.

- Žiūrėk, pa, !ką aš turiu!—; 
apsidžiaugė patėviui rodydama 
savo diplomą, .manydama, kad 
dr jis džiaugšfe.

PdiėViš nei į ’tų pašę *itopašB 
-žiūrėjęs, nUhietė ‘‘suodiną ‘keptH 

ntiO galvos ir^surčkė:
— O pietus ar gatavi?
—Negu tavi, ne—-atsiliepė už

kimusiu pratęsliu balsu motina. 
dHdtki, kad 'rtle^gaitė iš mokyk
los ką tik parėjo, o aš pati iš 
■lovos megaliu išlipti.;.

—-A, velnias su f ta mokykla 
Tik jau man dr atsibodo tas jos 
lakstymas: į mokyklą ir mo
kyklą! Gal su italijonais -kur 
laksto? Kai paimsiu diržą, tai 
sutvarkysiu...

—Bet, tėveli, aš jau užbai
giau,—-nedrąsiai Liūne pasakė. 
—Daugiau nebereikės eiti,—ir 
pravirko galvutę .pridėjusi .prie 
sofos kertės.

—Italijonų vaikai niekad nei
na į mokyklą, o gyvena ne
prasčiau už kitus.—tėvas gin
čijosi.

—-Užtat nei gatve dėl jų do
ras žmogus negali praeiti: ridi- 
kiulius iš rankų ištraukia, va
gia, moteris užkabinėja,—musi- 
skundė motina.

'[ACME^AUJiENŲ frottt i

IHOLLYW0OD, CAL. — 
Rosi n a Lawrence, kuri, kaip 
sdkoma, 'netrukus ištekė- 
sikriti ;už New Yorko 'teisėjo.

7

■ ..............

/v ifej Ir*B

'' W-z>Vt > Vi

£ypkė tfdko, kaip senis.
—Viši 'kdlidž ‘boys 'pypkes 

ruko. Tokia mada, mama, — 
'Liūne sdkė.—*Kdip aš galiu su
sipažinti su genais vaikinais, 
kad manęs niekur -neleidžiate 
išėiti?—-Liūne trilptitį piktai at
kirto.

Liūne ir nelakstydavo nakti
mis, klausydavo motinos. Pri- 

yžiučėDaVo /ją ‘Sergančią. Patėvis, 
kai geruoju, tiri ir pinigų duo
davo ir naujus rubus jai nu- 
pi^kllrivo. Kai supykdavo, rėk
davo d r latik VhrydOvo:

-^Ėikit Hš iiiano namų jus 
kritės!

Išrėkęs šitą nusiramindavo, 
rodos, jam net lengviau būda
vo. Bet moterys senu paprati
mu /pirmosios užrėkdavo senį 
ii’ Vėl Vfškas ‘būdavo gerai.

^Balsytė išriugo ?į merginą ir 
prisidarė, kaip patėvis sakyda
vo, nėbe ta pati “avele”. Ji už-

JUOKAI Ofio TeL Tarti 6*21 

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

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

Dukrele, ko 'tu norėtum Nedėliomis pagal sutartį,
vardadieniui? — klausia wl®eL 5M7 BLVD

PAGEIDAVIMAS

savo 
motina.

— Naujos lėles, — atsako 
duktė.

— Bet juk tu turi dar visai 
apygerę.

— Taip, tai taip, bet juk ir 
aš dar buvau apygerė, bet jus 
kitą man sesutę įsigijote.

PAVELDĖJIMAS

Ką

Kad žinotumėt kaip apsisau
goti nuo šios blogos ligos.

Galima gauti NAUJIENOSE
Kaina 25 Centai.

* —Ale ne bet koks medalis 
prisegtas, dar ir auksinis!—a- 

:ki« įsmeigusi žiurėjo motina 
kai į kokius dyvus. Ji savo gy
venime nebuvo dar mačiusi di-

JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKŠLAtS

a

NAUJIENŲ

Mes pasiųsime jūsų i giminėms IV draugams į 
Lietuvą ir kitur mrisų gražų Kalendorių už—

15 ‘CENTŲ .
Prisiųškite savo užsakymus tuoj aus. ‘Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus .šį -musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Ghicago, III.

Patevis Laurynas Gurkšhys 
išsiėmė iš šaldytuvo butelį a- 
irtus ir pasidėjęs dešrą arit*sta- 
o, riiriumdjo Jials vienas. Jis 

buvo kiemsargis—džiani torius, 
nuolat suodinas, kasdien pri
rištas prie darbo. Jam nebuvo 
progos iš rusies išlįsti. Turėjo 
daug namų apžiūrėti, pečius 
prikūrenti, kiemus apšluoti. Į 
lietuviškus .parengimus, į pikni
kus niekuomet neišeidavo; nei 
prie draugijų nepriklausydavo, 
su lietuviais nesų^^ęĮayo. Gurk
šniai gyveno tirštai rnaišvtu 
tautų apgyventame miesto 
kvartale, daugumoje italų, mek
sikiečių ir juoclaodžių mišinyje. 
Vienturte duktė Liūne .priprato 
prie šitos klases žmonių, nes ir 
ji pati buvo kilusi iš šios apy
linkės, ji nei nežinojo, kad ki
tur yra 'kithip. tautinė 'kilmė 
škiitaiiio jai nedarė, inht, visi 
jaunuoliai buvo amerikiečiai— 
ar juodas ar baltas, visi “vie
na Unitą?’

Ji nogėdavo išeiti, bet liebu-

vęs dri t faunės.—Gerinti jau 'pa- 
siiėškbtuin kati amerikoną vai
kiną. Amerikonas, tai vis ame
rikonas, ’riOrs 'gėdos 'hėpadatys..
Tali ir ndtirika “su lietuviais’ mitšo Joną Builritiką, apie kurį 
drriUgdtiti. Jie ’tbkie tamsus,; 
nuržikai. tari aš •buvriti jauna,! 
tiek 'ir tiėk jų turėdavau. Bū
davo atsiginti negdli...

Motina lietuvius vadindavo 
“juodžiais”.

—-Tavo, mrima, vaikinai 'bu
vo kitokį, o mano vėl kitdki,—- 
iritinė ginčijosi.—-Aš'nenoriu su 
šilais bomais draugauti. Kokie 
čia vaikinai, dar 'ką bloga ‘pa
darys. Man labai patinka Jonas 
Budri ūkas. Jis kolpgiją lanko, 
inžinierium mokosi. Prie choro 
vadino prisirašyti. Jis ir pats 
priklauso. Sako, operetę vai
dins.

švajdjo. Jo vietoj atsirado Bei
tas Jlrovatas, juodas kaip či
gonas, žema kakta, ilga vana
go nosia ii’ zuikio smakru, ma
žiukas. 'Buvo kilęs iš slavų at
eivių tėvų. Ne tiek Litinei jis 
patiko, kiek patėviui ir moti
nai. Jis jietns ledą atveždavo. 
Ne kartą SU patėviu karčiamoj* 
Iššigerdavo, pasikalbėdavo. Iš 
storo žemo *balso atrodo rimta*' 
vyras, bet neaptašytas žaliukas. 
Sakėsi augęs toje pačioje “tarp
tautinėje” apylinkėje, kaip ir 
Liūne Balsyte, tačiau ji jo ne
pažino iki tol, kol jis pradėjo 
čia ledą atvežti.

(Bus* daugiau)

tamsta manai dėl pavel
dėjimo įtakos žmonėms? 
klausia Petras draugą.

— Paveldėtas palikimas 
deda sutvarkyti pašlijusius
niginius reikalus, — atsakė 
'šis.

Ofiso TOL Vlrglnia 0056 
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 SOUfrH GLftREMONT AVĖ 
Valandos -^9—10 rA. M. 
Nedalioj pairai sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6932
Dr. Walter M
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys ša^ik 

MIDVVAY 0001

in

pa- 
pi-

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
T TETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
1631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

u

LAIdOTUVIŪ DIREKTORIUS

jis per vaikinas.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE i

; DIENA IR NAKTĮ"" y
Visi Otonai YARDS 17414742

4605-07 Šo. Hetnutage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

J Telefonas LAFAYETTE 0727

’ -g • koplyčios visose
LšZZSH Ghicagos dalyse

■IV- n .......... . - '' ' ...--------- -

Klausykite
>7 vaL v
_ ______ j musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
M vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roem 1230

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

KAI & ZARETSKY 
LIETUSIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedęlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki ‘9 vai. vakare.

-Jeredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTO JAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6698

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

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

Tel Seeley 7330
Namu telefonas Bruns^įVck 0597

Office and Res. Phone Calumet 747? 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. in

DR. ST. MIKELIS
l’hysician and Surgeon 

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

O. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Ofiso val.c Nup 2 iki 4 ir nuo 6 iki 6 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

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

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

kdimyniriį kilio tė'atrtiką. {Kai 
tėvai Už kokį įbėiikiiiekį susi
bardavo, ’ji išeiįiavo iš’namų ir 
ilgai ^gatvėmis kvdklinėdavo. 
Jeigu turėdavo pinigų, užeida
vo į kino, jeigu ne—grįždavo 
namo ir skaitydavo “Love Sto
ties.”

Patėvis ‘Laurynas dirbo, kro
vė pinigus—krovė pinigus ir 
vėl dirbo. Taip ir bėgo dienos, 
savaitės, mėnesiai, -metai ir ne
pajuto kai artinosi senatvė. 
Nors jis buvo aukštas stiprus 
vyras, bet monotoniškas gyve
nimas pradėjo ir jį paveikti. 
Liunes motiiia dar labiau pra
dėjo nesveikuoti, o pati -Litinė 
išaugo į gražią elastišką mergi
ną. Ji susipbžilfo su toliau gy- 
venusiom lietuvaitėm mergi
nom, o ilgainiui 'ir šii lietuviais 
■Vaikinais. Kaip ir priprastai, ne
gi pastebėsi, kaip jaunimas šu- 
Šipa'žįsta ii* sušidraugauja. Triip
;buVo ir šu Liūtie. ‘Pas ją pfa- 
‘dėjb'dtėiti vriikiiiai. Jauni atikš- 
:tUš, iritdligentiški Vyrdkai. Be- 
¥bds, Jie Vartėsi 'dėl Liūties. 
Vienas vadino į ;7‘dbWh ’tOVVn 
slRriv*’, 'Antras-—į Jokius ir t't.

Patėvis apie save daug ma
nydavo. Nenorėjo, kad •podu’k- 
ra lakstytų naktimis. Jis buvo 
nuoširdus -priprastas darbo Hciir- 
mis. Perdaug saugojo Liurię, 

»perdaug nepasitikėdavo ir daž
nai 'SU -motina dėl jbo susibar
davo.

—Ko tu, ditkrele, rfakstai šu 
tais juodžiais,—motina barda

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

’Ghičagos, 
Ciceto 
Lietuvių 
■Direktorių 
Asociacijos

L

Ambulance 
Patatnavi- 

Tnas Dienų ■ 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometricaily 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. Spėčialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

PbOne YARDS 1373

■Kn>^ Lietuviaii IMkterai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

iii Ui M i ii f i utį i' i ■ mmo

I L P. J. RIDIKAS
3354 Šo. Hrilsted Street YARDS 1419

KITATAUČIAI

I. j. ZOLP
. 4646 West 46th Street

Pilone Yards 0781 ■ 
Yards 0782

s. p. Mažeika
3319 Lituanica AVėniie

Yards 1139
Yards 1138

LAOHAWICZ IR SŪNŪS
2314 AVest 23rd Place Phone Canal 2515
SfcYRIUS: 42-44 'Eašt 108th Street Tel. Puliman 1270

AUBERT V. PETKUS IR EUDĖIKIS ;
4704 Sb. ‘Wėstern Avė. -Phone Lafayette 8024 :
^4 t i r;-' ;x-----------------------

ANTANAS M. PHILLIPS s
3307 Eituaniča Avenue JPhbne Yards 4908 :• r,.. !‘‘. i . ri ..j— 

ANTHONY ’B. PETKUS
'6834 So. ^VeštėVh yA-ve. 
4410 "Sbūih 49th <CbuH Cicero

-Phone Grovehill 0142
Phone Cicere 2109

J. -LIULĘV<ICIUS ' a
4848 ^S. Grilifornia -Avenue Phone -Lriftfyettte 8572

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel tards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
■ Nedaliomis pagal sutarti.

'ibi hi.ii.HiiU .'iii i t ii .Ii ' ii i ■ ' I ii ■■■

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

, ? »pi:a,ug>ios •Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS TR 'OBIKORGAS

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
‘Rer. 6631 So. Califrirhia Avenue

TsUfnna, flenuhlir TRSP

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 'vąikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisuZ

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

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

Tel. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2881
DR. RRUNO J.

ZUBRICKAS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63r« St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—f 
Vakaro, trečiadieni Jais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą- 
Telefonai hemlock

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 11 

Rez. Telephone PLAZA 1I4H
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IS LIETUVOS
SENŲJŲ ZAPYŠKIECIŲ ATSIMINIMAI 

APIE KUDIRKĄ
Kudirka lietuvino Zapyškio apylinkę, platino 

uždraustų literatūrų

Kitais metais rudenį sukan-i Kolytos ranka rašytų lietuvių 
ka 40 metų kai nukeliavo am- kalba kai kurių laiškų ir pa- 
žinastin Didysis Kapsas, lietu-'mokslų tekstų. Kolyta visada 
vių Tautos Himno autorius Į suramindavęs nuliūdusį Kudir

ką ir nenustuinęs jo nuo savęs 
ir tuo laiku, kai busimas Tau
tos Himno autorius atsisakęs 
grįžti į dvasinę seminariją.

Vincas Kudirka. Nuo jo mir
ties iki šiam laikui spaudoje 
buvo rašyta daug įvairių vi
suomenės veikėjų atsiminimų. 
Išleista nemaža brošiūrų ir 
knygų, kuriose nušviečiama to 
didelio lietuvių patrioto gyve
nimas ir kova už lietuvių tei
ses rusų pavergtoje Lietuvoje. 
Nors apie Tautos Himno auto
rių ir daug parašyta, tačiau 
dar šiais laikais kai kur gali
ma rasti žmonių, kurie papa
sakoja kai ką naujo. Zapyškio 
apylinkių senesnieji knygne
šiai — Kudirkos amžininkai 
papasakoja dar ir tokių faktų, 
kurie padeda nušviesti to di
delio visuomenės veikėjo pra
leistas vasaras, kur jis platino 
uždraustą literatūrą ir apskri
tai veikė prieš rusų valdžią. 
Zapyškio apylinkės knygnešys 
Baltrus Sutkus, apie 80 metų 
amžiaus, Zapyškio gyventojas 
Paškevičius ir mirusio kunigo 
Kolytos artimieji smulkiai pa
pasakoja kai kuriuos nuoty
kius apie Vincą Kudirką. Didy
sis Kapsas, dar būdamas gim
nazijos mokiriiu, atvykdavęs į 
Zapyškį pas kleboną Jurgį Ko- 
lytą. Minėtas kunigas buvo to
limas jo giminaitis, tačiau V. 
Kudirka jį kai kada vadinda
vęs dėde. Zapyškio klebonas 
Kolyta labai mylėjęs jauną Ku
dirką ir jo tėvui Motiejui pa
dūdavęs leisti sūnų į mokslą. 
Didysis Kapsas savo jaunyste 
vasaromis dažniausiai praleis
davo Zapyšky j. Kol buvo gim
nazijos mokiniu, tai gyvenda
vo pas Kolytą, o vėliau susipa
žinus su bajoraite Daukšiute— 
Dambravičienė vasarodavo jos 
dvare. Pasak knygnešių, Za
pyškio klebonas Jurgis Kolyta 
buvęs didelis caro vyriausybės 
priešas. Jis skaitęs save susi
pratusiu lietuviu ir dažnai pa
mokslus sakydavęs lietuviškai. 
Iki šiam laikui yra užsilikusių

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, kad

Pasak Sutkaus, Paškevičiaus, 
Šileikos ir kitų, Vincas Kudir
ka vasaromis dažnai griežda
vo smuiku. Jis grieždavęs išti
somis valandomis, net ir šven
tomis dienomis. Vieną kartą 
klebonas Kolyta lyg ir pykte
lėjęs ant savo globotinio pa
sakęs kelis šiurkštesnius žo
džius: “Vincai, aš tave myliu, 
bet tu man nepatinki, kad per 
mišias vis smuikuoji ir smui
kuoji”. Kudirka į tai nieko ne
atsakęs, bet smuikuodavo ne 
mažiau kaip anksčiau.

Studentavimo laikais Vincas 
Kudirka į Zapyškio apylinkes 
atsiveždavo ir lietuviškos lite
ratūros. Ją dalindavo artimie
siems. Geriausiai literatūrą iš
platinti sekdavosi sekmadienį, 
kai susirinkdavo tūkstančiai 
žmonių.

Zapyškio gyventojas Paške
vičius gerai atsimena, kai prieš 
50 metų V. Kudirka atvažiavo 
apsirengęs keistais drabužiais. 
Tada turėdavęs gražią studen
tišką kepuraitę, bet vilkėdavo 
'paprasta pilka miline. Ponams 
tas nepatikdavę, tačiau Kudir
ka tuo net didžiuodavęsis. Tas 
pats Paškevičius pasakoja, kad 
Kudirka baigęs mokslus ir ga
vęs gydytojo vardą, taip pat 
mylėjęs Zapyškio apylinkes, 
kaip ir anksčiau. Kai atsilan
kydavęs į Zapyškį, tai priįmi
nėdavęs ligonius, žmonės, ypa
čiai kaimiečiai mylėjo paprastą 
daktarą, nes jis dažnai už ap
žiūrėjimą ir pinigų neimdavęs. 
Sutkus, J. Šileika ir kiti pasa
koja, kad busimasis Tautos 
Himno autorius, vasarodamas 
Zapyškyje, palaikydavęs glau-

l ACME-NAUJ1ENŲ Eolo I

Barbara Fritchie, buvusi 
kino artistė, 'kuri bandys 
taip sakant, “sulopyti” šei
myninį gyvenimą: pareiškė, 
jog nebercikalaus skyrybų 
nuo savo vyro J. Ross 
Clark.

pačios Naujienos yra 
naudingos.

džius ryšius su liaudimi. Jis su 
ponais mažai tedraugaudavęs. 
Apsivilkęs paprasta pilka mi
line, kartais eidavęs į bažny
čią ir ten su liaudimi giedoda
vęs lietuviškai šventas gies
mes. Pasak knygnešių, busima
sis Tautos Himno autorius tai

JUSU KALĖDŲ

NAUJIENOSE”
JŪSŲ

• GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

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 Rotos Prieinamos.

iW

darydavęs todėl, kad geriau pa
žinti liaudies psichologiją.

Vasarodamas Zapyškyje, su
sitikęs su vikaru Barkausku. Ir 
tasai kunigas buvęs susipratęs 
lietuvis ir sava kalba rašęs eilė
raščius ir šventas giesmes. Ku
nigas Barkauskas buvęs neblo
gas smuikininkas, o kai susi
draugavo su V. Kudirka, tai ne 
kartą abu ir pasmuikuodavę. 
Grieždavę šventas giesmes, su
komponuotas pačio Barkausko, 
arba liaudies dainas. Viena 
giesmė, rašyta kunigo Barkau
sko, kurią jis grieždavo su V. 
Kudirka, bene 1936 m. buvo at
siųsta į Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Humanitarinio Fakul
teto rankraščių skyrių, „

Kudirka, begyvendamas Za
pyškyje, susipažino su tų apy
linkių bajoraite Marija Dauk
šių te-Dambravičiene. Nors ji 
buvo kilusi iš bajorų, tačiau 
buvo laikoma susipratusia lie
tuve. Pasak Sutkaus, toji mo
teris gyveno ne dėl savęs, bet 
dėl kitų, būdama prasiskolinu
si, padėdavo dar nelaiminges- 
nieins už save. Sušelpdavo taip 
pat ir Kudirką. Dambravičienė, 
su kuria susitikdavo Kudirka, 
buvo karšta lietuvė. 1905 m. 
Dambravičienė smarkiai kriti
kavo Zapyškio kleboną, kam 
tasai skaitydavęs lenkišką 
evangeliją. Toji moteris viešai 
sakydavusi: “kam reikia skai
tyti evangeliją lenkiškai, jei 
nėra nei vieno žmogaus, kuris 
nesuprastų lietuviškai”. Kai 
kurie senesnieji Zapyškio gy
ventojai pasakoja, kad Dam- 
bravičienę į lietuvybę atvertęs 
ar bent prie to prisidėjęs V. 
Kudirka, kuris gyvenęs minė
tos moters dvare. Aiškėja, kad 
Didysis Kapsas prieš pusšimtį 
metų atvertęs į lietuvybę ar 
bent stengęsis atversti tuos 
žmones, su kuriais dažnai su
sitikdavęs. Taip pasakoja se
nesnieji knygnešiai. Vasaroda
mas Zapyškyje, V. Kudirka dir
bęs ir aktyvų darbą — plati
nęs lietuvišką uždraustą litera
tūrą. Knygnešys Sutkus ir kiti 
pasakoja, kad Didysis Kapsas 
atvykdavęs į Zapyškį, ką nors 
atsigabendavęs naują “Varpo” 
ar kitų lietuviškų laikraščių 
naujus numerius. Su knygne
šiu Sutkum bu$o susitarta lite
ratūrą slėpti senoje Zapyškio 
bažnyčioje. Geriausia vieta ti
ko — laiptai, vedą į vargonus. 
Tamsioje vietoje — viename 
plyšyje būdavo įdedama laik
raščiai, knygos, iš kur jas pa
siimdavo, kam reikia.

Gana įdomių smulkmenų 
apie Vincą Kudirką pasakoja 
Zapyškio gyventojas Antanas 
Vaidelys.

Jis busiantį Tautos Himno 
autorių Zapyškyje matydavęs, 
kai jis buvo gimnazistu, klieri-

ku, studentu ir paguliau jau 
gydytoju. Bene trečiaisiais va
sarojimo melais V. Kudirka 
Nemune lik neprigėręs. Jis 
plaukęs per upę ir vandens sro
vė jauną Kudirką panešusi po 
sieliais. Nelaimę matė A. Vai
delys ir dar vienas žmogus. 
Juodu puolė į vandenį ir netru
kus Kudirką ištraukė. Kurį lai
ką teko supti, ir Kudirka atgi
jęs.

Pasak Vaidelio, V. Kudirka 
iš kunigo Kolytos gaudavęs ne
maža pinigų.

Be to, Vaidelys pasakoja, 
kad jau prieš 40—45 m. zapyš- 
kiečiai kalbėjo, kad V. Kudir- 

Ika ten parašęs lietuvių Tautos 
Himną. Taip Vaideliui kalbėję 
V. Kudirkos artimieji.

Kaip šiandien atrodo vieta, 
kur vasarodavo Kudirka

Tik Sutkus, Paškevičius ir 
dar vienas žmogus tėra gyvųjų 
tarpe, kurie prieš pusę šimtme
čio Zapyškio gatvėmis matyda
vo linksmai vaikščiojantį Di
dįjį Kapsą. Senesnieji tos kar
tos žmonės jau seniai nukelia
vo amžinastin. Bažnyčia, ku
rioje būdavo slepiama literatū
ra, šiandien jau uždaryta. Laip 
tai apgriuvę. Bet tą vietą, kur 
V. Kudirka padėdavo uždraus
tą lietuvišką literatūrą, dar ir 
šiandien įsakmiai gali parody
ti knygnešys Sutkus. Namas, 
kuriame kadaise gyveno Zapyš
kio klebonas Kolyta, jau se
niai nugriautas. Jo nėra nė 
pėdsako. Pats Zapyškio mies
to veidas per daugiau kaip 50 
metų mažai ką tepasikeitė. 
Naujai pastatytų namų yra ne- 
perdaugiausiai. Svarbesnėje gat
vėje apie pusę namų statyta 
dar pereitame amžiuje. Nors 
daugis šių dienų Zapyškio gy
ventojų savo akimis Tautos 
Himno autoriaus nematė, bet 
kad jis ten gyveno,^ visi apie 
tai puikiai žino ir jo vardą kas

dien kartoja. Mat, ‘ svarbesnioji 
gatvė pavadinta Vinco Kudir
kos Alėja. Prie senosios Zapyš
kio koplyčios jau daugiau kaip 
20 melų ilsisi Tautos Himno 
autoriaus globėjo klebono Ko
lytos palaikai. Nors V. Kudir
ka jau mirė beveik 40 metų 
atgal, tačiau dar ir dabar Za
pyškio miestelio ir apylinkių 
gyventojai pasakoja kaikuriuos 
atsitikimus iš jo gyvenimo. 
Jaunesnioji karta su dideliu at
sidėjimu klausosi vieno kito 
Zapyškio senelio, kurie pasako
ja, kaip prieš 50 ar daugiau 
metų ten vasarojęs busimas 
musų Tautos Himno autorius 
Didysis Kapsas. [“L. A.”]

Rašomoji Mašinėlė
Gatvės dunda nuo ratų, au 

sys spiegia nuo trubų-sirenų; 
mašinos lenkia, skrija. Mat, gy
vename mašinų gadynėj. Kas 
įsigija automobilį, tas sako, jis 
nuo dabar nebusiąs be jo.

Tas pats yra ir su rašoma 
jnašinėle: jau sykį įsigysi, tai 
jos niekad ir neišsižadėsi. Bet 
ji ir yra būtinas daiktas, ypač 
jauniesiems. Tad, jei sykį nu- 
sispręsi pirkti, arba jei reikės 
kada seną pataisyti ar mainy
ti, pasitark su Wagner Type- 
writer Sales & Service įstaiga, 
kuri randasi ties 3712 South 
VVestern A’ve. Ji toj vietoj jau 

‘per 25 melus. (Skelb.)

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles
*15.00

ir aukščiau.
Z5 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

AL DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara . antrad., ketvirtad ir 
šeštad vakarais, iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534.
aMM   - --

< AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERI$! GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

NIEKUOMET MANE DAR TAIP_ NEKANKINO PERSALIMAS 
KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.
r,. Kr i

DUODAME
PINIGUS!

3* F.ST AhLISHED 1904

DYKAI 
PRISTATYMAS HWEXBERG c relC,onA7ooLfOUDRS}/ CANAL 4738

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

gėrimų. Tuoj pradėkite

M Cream of Kentucky 
Old Quaker 
Wilken Family 
Old Drum 
Calvert Spccial 
Schenley Red Label 
Golden Wedding 
Black & White

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

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

O.

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

Rye
-S

WEXBERG’S
| KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St.
i

24 Metą Sukaktuvių
IŠPARDAVIMAS

GRAŽUS PARLOR SETAS YRA GERA DOVANA KALĖDOMS
Gražus Karpetas, Naujas Stalas, Lova, Elektrikinė Ledaunė, Skalbimui Mašina, 

dabar galite pirkti įmokant $5.00 potam lengvais išmokėjimais
BUDRIKO KRAUTUVĖJ JUS RASITE DAUG NAUDINGŲ DAIKTŲ: LAIKRO
DĖLIŲ, SIDABRINIŲ DAIKTŲ, AKORDIONŲ, GITARŲ, VISOKIŲ ĮVAIRIŲ DO

VANŲ Už DAUG MAŽESNĘ KAINĄ KAIP KITUR.

GRAŽUS KALENDORIUS DYKAI

Jos. F.Budrik, Ine.
3409-21 So. Halsted St. Tel Yards 3088
Žymi
Gagos

Radio Valanda nedėlioj, gruodžio 18 dieią iš stoties WCFL.—970 k. 5:30 iki 6:30 Chi- 
laiku. Dalyvauja Kalėdų, pėdukei, Merginų Choras ir Budriko Simfonijos Orkestras.

1

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

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

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėl dienius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

•APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
. .. UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

Rudeninių Madų 
Knyga

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

———--------------------------------- , į , u.ium.

; Miestas._—__________ __ - - ..

Valstija------------------------- -■ -
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NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadien., gruod. 16, 1938

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News

Published Daily Exceht Sunday by
The Lithuaftian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$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 Officė 
cf Chicago, III. under the act of 

' March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ..u............................... $8.00
Pusei metų _________   4.00
Trims mėnesiams ................  2.00
Dviem mėnesiams ...... ............ 1.50
Vienam mėnesiui ............. —.75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metaihs .......T..... ..... .............. $5.00
Pusei metų ..............   2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams ..................  1.00
Vienam mėnesiui ....................... 7

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Ii ja neturi jokios pareigos padėti Čekoslovakijai. O ang
lų ambasadorius Berlyne, Sir Neville Henderson, gegu
žės mėn. 1937 m. (kuomet Edenaš buvo užsienių minįs- 
teriu), viešoje kalboje Berlyne pasakė, kad Britanija ne
ketina užkirsti kelių Vokietijai į visas pušes.

Kadangi Edenas buvo nurodęs, jogei Britanija gins 
Francuzijų ir neleis vokiečiams maršuoti i Vakarus, tai 
atdaras kelias Hitleriui buvo paliktas į Rytus, t. y. per 
Čekoslovakiją.

Tokiu budu ne Chamberlainas, bet Baldwinas ir 
Edenas pasmerkė mirčiai Čekoslovakiją. Chamberlainas 
tą sprendimą tiktai įvykino.

Taigi prof. Salvejnim sako, kad pereitą rugsėjo mė
nesį jokio karo pavojaus nebuvo, nes Anglija seniai bu
vo nutarusi be karo atidaryti kelią Hitleriui į .Čekoslova
kiją. Tikrasis karo pavojus ateisiąs dabar, nes Mussolini, 
padrąsintas Hitlerio pasisekimu, nori tokio pat triumfo 
ir reikalauja iš FrancuzijoS Tuniso.

Apie ką T ylomis Kal
ba Visa Lietuva

Ukrainiečiai ir jų “draugai”
SUGAUTI DU SOVIETŲ PATS MELUOJA IR KITUS 

ŠNIPAI VADINA “MELAGIAIS”Vakar “Naujienų” Redakciją atlankė neseniai atvy
kęs iš Prahos (Čeko-Slovakijos) Ukrainiečių Sociologinio 
Instituto profesorius, N. Hryhoryiv, ir papasakojo įdo
mių dalykų apie ukrainiečių judėjimą.

Užklaustas, ar iš tiesų ukrainiečiai tikisi,, kad juos, 
kaip rašo Amerikos laikraščių korespondentai, “išva
duos” Hitleris nuo lenkų ir sovietų jungo, svečias atsakė: 
“Demokratiniai ukrainiečių sluoksniai tokių iliuzijų visai 
neturi”.

Svetimų valstybių pagalbos laukia, anot prof. Hry- 
horyivo, ukrainiečių nacionalistai (tautininkai). Pirmiau 
jie dėjo savo viltis Berlynui ir Varšuvai — kol tarp Vo
kietijos ir Lenkijos buvo sutikimas; bet pastaruoju lai
ku jų mintys susipainiojo, nes vokiečiai su lenkais jau 
pradėjo pyktis. Dabar vieni ukrainiečių nacionalistai 
glaudžiasi prie Varšuvos, antri prie Berlyno,' o treti pa
lys nežino, kur jie stovi.

Tuo tarpu demokratinės ukrainiečių srovės — socia
listai, didesnioji dalis klerikalų ir dauguma hetmanoveų 
(kurie nori turėti Ukrainos “hetmaną”) — nepasitiki nė 
viena didžiąja valstybe ir stoja už tai, kad ukrainiečių 
tauta savo jėgomis kovotų už pasiliuosavimą. Tos srovės 
sudaro nepriklausomybės bloką.

Prof. Hryhoryiv buvo šitų srovių atsiųstas į Ameri
ką laikyti paskaitas apie ukrainiečių judėjimą. Jam teko 
dalyvauti ir masiniame ukrainiečių mitinge, kuris prieš 
keletą dienų įvyko Chicagoje. Bet tą mitingą kontrolia
vo nacionalistai (tautininkai), kurie susirinko neva pro
testuoti prieš Lenkiją, bet vyriausias jų kalbėtojas p. 
Myšuha visoje savo kalboje tiktai plūdo Čekoslovakijos 
demokratiją ir buv. prezidentą Benešą!

Lenkai malšina ukrainiečius Galicijoje
Amerikos spaudoje buvo plačiai minėta faktas, kad 

ukrainiečių atstovai iš Galicijos įteikė Lenkijos seimui 
peticiją, kurioje prašoma suteikti ukrainiečių apgyven
toms sritims autonomiją. Laikraščiai darė apie tai ko
mentarus, reikšdami nuomonę, kad tas autonomijos pra
šymas tai — Hitlerio sugalvota intriga prieš Lenkiją. 
Bet prof. Hryhoryiv pareiškė, kad tai — “komedija”.

Pasak jo, visi 15 Galicijos atstovų Lenkijos seime 
yra lenkomanai (Lenkijos šalininkai). Jie jau ne pirmą 
kartą “prašo autonomijos”, bet savo prašymus paduoda 
tokioje formoje arba tokiu laiku, kad seimas gali juos 
numesti į gurbą. Tačiau, tuo pačiu laiku,« kai Lenkijos 
valdžią su tais ukrainiečių nacionalistais lošia, dilinda
ma akis publikai, tai ji be pasigailėjimo persėMbja tik
ruosius Ukrainos laisvės šalininkus.

Nuo to laiko, kai įsikūrė Karpatų Ukraina' (autono
minė Čeko-Slovakijos provincija), lenkai pasidarė ypa
tingai žiaurus. Lenkų. valdžia pasiuntė į Galiciją karei
vius, kurie areštuoja ir muša ukrainiečių veikėjus ir liet 
degina jų trobas.

Tuos ukrainiečius Hitleris, žinoma, ir nemano už
tarti. Jisai veda propagandą tarpe ukrainiečių per pa
samdytus agentus, ir jam rupi Ukrainą ne išvaduoti, bet 
pavergti,. Ukrainos “baubu” jisai gąsdina Staliną, norė
damas išgauti iš jo koncesijų Vokietijai (Šitaip Vokiete 
ja jau ne kartą yra dariusi praeityje). Bet jeigu Hitle
ris su Stalinu susitartų, tai apie “Ukrainos klausimą” 
Berlynas daugiau nebekalbėtų.

• 1 v . *

Ne Chamberlainas pasmerkė čekus, 
bet Edenas

Chicagoje lankėsi garsus Italijos mokslininkas, prof. 
Gaetano Salvėmiiii, kurį Mussolini buvo įkalinęs už tai, 
kad jisai kovojo prieš mokslo pavergimą fašizmui. Da
bar Salvemini profesoriauja Harvardo universitete.

Pasikalbėjime su spaudos atstovais jisai pareiškė, 
kad ne Chamberlainas pardavė Čekoslovakiją Hitleriui, 
bet kap. Anthony Eden, buv. Anglijos užsienių r^Mių 
sekretorius, kuris dabar vieši Washingtone ir giriasi A- 
merikos publikai, koks jisai esąs didelis demokratas. Ji
sai, mat, net iš ministerio vietos rezignavo, negalėdamas 
sutikti su Chamberlaino politika.

Bet tas “demokratas” Edenas, būdamas Anglijos už
sienių reikalų ministeriu, Laemingtone pasakė kalbą 
1936 m. lapkričio mėn., kurioje jisai pareiškė, kad Ang-

Neseniai federaliniame teis
me New Yorke buvo nuleisti 
keli Vokietijos nacių agentai už 
šnipinėjimą. Dabar Amerikos 
valdžia sučiupo Los Angeles’e 
du sovietų Rusijos šnipu ir pa
sodino j kalėjimą. Vienas tų 
šnipų, Michail Goriu (ar Mak
sim Gorini), yra sovietų “In- 
tourist” biuro vedėjas, SSRS 
pilietis. Antras šnipas, II. Ša
lie, yra gimęs Maskvoje natu- 
ralizuotas amerikietis, kuris 
vienu laiku buvo policininkas 
Los Angeles’e.

Sovietų valdžiai šitų šnipų 
suėmimas, matyt, labai parupo, 
kadangi sovietų ambasadoriaus 
pavaduotojas Washingtone, 
Konstantin Umanskij, tuojau 
nusiuntė sovietų vice-konsulą 
M. I. Ivanuškiną iš New Yorko 
į Los Angeles tuos šnipus gel
bėti. Ivanuškinas atskrido ae
roplanu į Californiją ir ėmė 
rūpintis apie suareštuotųjų iš
ėmimą po kaucija. Valdžia rei
kalauja po $25,000 kaucijos už 
Goriną ir už Saličą.

Taigi atrodo, kad Stalino 
agentai Amerikoje elgiasi pana
šiai, kaip ir Hitlerio agentai, ir 
Amerikos valdžiai tenka su jais 
kovoti.

SOVIETŲ ŠNIPAI PRAN
CŪZIJOJE

Paryžiuje tik-ką pasibaigė by
la vienos moters artistės, kuri 
scenoje būvo žinoma po vardu 
“La Plevitskaja”. Ji yra rusų 
generolo Škoblino žmona.

Tas generolas kiek laiko at
gal buvo Nuteistas už pavogi
mą ir nugalabijimą kito rūstį 
generolo, Miller’io, kuris vado
vavo gyveliantiems Prancūzijo
je “balta^vardiėčiams”. Teisme 
buvo įrodyta, kad gėh. SkObli- 
tfas yra slaptas sovietų valdžios 
agentas ir kad su jo pagalba 
sovietų žvalgybininkai pagrobė 
ir nužudė gen. Millerį; o kad 
būtų pasiekti piktadarybės pėd
sakai, tai užmuštojo “baltagvar
diečio” lavonas buvo įdėtas į 
dėžę ir, kaipo “bagažas”, nū- 
sit|sfas į Rūsiją.

Dabar buvo teisiama geri. 
Skoblino pati, Plevitskaja, ir 
teisimas pripažino, kad ji savo 
vyrm padėjo tą žmogžudystę 
atlikti. Ji tapo nubausta 20 me
lų kalėjimu.

Tai ve kokiais “darbais” už
siima Stalino agentai draugin
goje Francuzijoje. Gali kas ką 
nori manyti apie gen. Millerį 
arba kitus rusų “baltagvardie
čius”, bet kada sovietų valdžia 
siuūčia savo agentus į svetimą 
šalį juos žudyti, tai šitokiai 
“politikai” niekas negali pri
tarti.

Ar galima tuomet stebėtis, 
kad socialistų spauda Europoje 
su pasipiktinimu kalba apie 
Stalino žmogžudžių veikimą Is
panijoje, kur bolševikų agentai 
po priedanga pagalbos respu
blikai vykina teroro aktus prieš, 
socialistus ir tariamus “trockiš- 
tus”?

Komunistas A. B. rašo, kad 
rusų socialdemokratų laikraš
čio “Socialističeskij Vestnik” 
pranešimai apie socialistų ir ki
tų opozicionierių kankinimą so
vietų kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose esą “menševi- 
kiško melo tulžis”. Jisai tvirti
na, kad —

“Sovietų Sąjungoje kalėji
muose tesėdi kriminalistai. 
Ten kaliniai turi visai žmo
niškas sąlygas. Tiesa, jie dir
ba, bet dirba tik tiek, kiek 
laisvi darbininkai. Jiems taip
gi) mokama alga.”
Bet juk visai panašiu budu 

teisina savo žiaurumą ir Vokie
tijos hitlerininkai, ir Italijos fa
šistai, ir Lietuvos smetoninin- 
kai. Kai spaudoje pasirodo ži
nios apie politinius kalinius to
se šalyse, tai jų “propagandos 
ministeriai” ir kiti klapčiukai 
tuojaū ima rėkti, kad tai “me
las”, ir įrodinėja, kad su kali
niais apseinama “žmoniškai”, 
nors jie Jdšą “kriminalistai” ir 
jokio pašigailėjimo ncužsipel- 
no.

Tačiau nė vienas blaivo pro
to žmogpą tokiais diktatorių ir 
jų agentų pasiteisinimais neti
ki. Taigi Bimba be reikalo įsi
vaizduoja, kad jisai ką nors įti
kins, “melagiuodamas” Rusijos 
socialdemokratus, kurie prane
ša apie pasibaisėtiną savo drau
gų padėlį sovietų kalėjimuose.

KAS TIE SMETONOS 
PRIEŠAI 

t 
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Nėra abejonės, kad užsienių 
korespondentai, kurie suvažia
vo į Klaipėdą, kai, buvo seime
lio rinkimai, gavo neteisingų 
informacijų iš Lietuvos val
džios apie tą judėjimą, kuris 
kilo prieš Smetoną. Tie kores- 
poūdėntai 1 savo pranešimuose 
visą l&ffcą ihatšč hitlerininkus 
ir vOldėiharihirtkus su tais žmo
nėmis (opbžicihėmis partijomis 
ir studentais), kurie reikalauja 
dehiokratihes tvarkos atsieisi
mo Lfėtttv6Je ir koalicinės vy- 
riausybės. Ttt’O tarpu tarpe su
areštuotųjų Smetonos priešų 
paminėta tik du vardai: Bistro 
ir Dielininkaičio, ir nė vienas 
jų, kaip jau buvo “Naujieno
se” nurodyta, nėra hitlerinin
kas arba vOldemarininkas. Juo
du abu yra kr. denii. partijos 
veikėjai.

Vienas jų — Dr» Leonas Bist
ras — būvb Lietuvbs ministe- 
ris pirihininkas, 0 antras — Dh 
Pi’. Diėliūinkai lis — yra, pasali 
“Draugo”, universiteto profeso
rius ir laikraščio (kr. dėm.) 
“XX Amžius” bendradarbis.

Be to, 1 Smetona paskelbė 
“rimties pddėtį’’ šešiems meile- 
sianis Kaune ir apielinkėse; 6 
Klaipėdos1 krašte, kuriam siatU 
čia naciai, valdžia visai palei
dę Vadelės. “Dr.” dėl to paste
bi: , • ,f

“Ar ne keista, kad šiuo 
niortielitū p. Smetona paskel
bė karo stovį Kaune ih suk

II
Musą svečias toliau redakcijoje 
apie savd įspūdžius iŠ Lietuvos 

pasakoja:
Susitikau su jaunosios for

macijos tautininku. Tai dar 
jaunas vyras, jau Lietuvoje ir 
vidurinius ir aukštuosius moks
lus baigęs. Taip sakant, tikras 
nepriklausomos Lietuvos gami
nys. Nors jaunas, bet valstybi
nės karjeros range jau toli pa
sistūmėjęs, o-ir tautininkų są
jungoje ne menkas pareigūnas. 
Kalba jisai pusėtinai atvirai, 
karštai. Matyti, visdbriiėninia- 
ihe ir politiniame gyvenime dar 
neapipašiotas, tai d’ai* nepra
moko dairgstytis, taip sakant, 
mintis už lupų paslėpti. Nesi
varžo. Spėlioti tenka, kad jis 
gerai nujaučia visuomenės to
li gražu nepalankų esamai vi
daus ir užsienio padėčiai nusi
statymą. Kalba, mikčioja, lyg 
teisintis nori. Jauti, kad šitas 
vyras gal gerų norų, gal nuo
širdus lietuvis patriotas, bet 
bejėgis jaučiąs ką nors pada
ryti, kad Lietuvos gyvenime vi
si nesklandumai butų mažina
mi, visi šiurkštumai šalinami ir 
nepasisekimai atitaisomi.

Taip jis supranta, kad daug 
kas pražiopsota, delsiama ir ne- 
energingai darbuojamasi ūkio 
srityje. Esą daug energijos pa
silieka visai neišnaudotą, daug 
žmonių — gerų sumanymų, 
turinčių gerus patyrimus dabar 
tik smilkti turi. Jie dirba tai, 
kas jiems nedera dirbti, jie ne
išnaudojami ir jų žinios nesu- 
naudojamos.

—O dėlko taip yra? — tie
siai klausiu jo. Jis valendėlę 
tyli, pasitaiso plaukus, stačiai 
pažiūri į mane ir tvirtai sako:

—Kalta mūsų visa' sistema. 
Perdaug nepasitikimo kitais.

—Gerai, sakau, jau bet juk 
tautininkai dabar turi geriau
sią progą atrinkti žmonių at
ranką tekią, kokią tik nori, juk 
nėra jokių kliūčių, juk jus esa
te pilni padėties viešpačiai, tu
rite visiškas gyvenime mono
polines sąlygas, jūsų niekas ne
varžo.

—Matyti, kad Tamsta nepa
žįsti musų gyvenimo, — atker
ta jisai nian. — Tautininkų 
kaipo Organizacijos taip kaip 
ir nėra, tai tuščiaviduriai žie
dai. Tikriau gal bus pasakius, 
tautininkų organizacijos kaipo 
tokios gyvenime įtaka lygi nu
liui. Taip lygi nuliui, — patvir
tino jisai. — Už visą politiką 
neša atsakomybę vadas ir są
jungos pirmininkas, o šitas 
žmogus smulkmeniškiems, pla-

tesniems užsimojimams visai 
netikęs. Jisai gali su savo val
dininkais ištisas valandas kal
bėti ir svarstyti kurį iš kandi
datų karjerai skirti. Stambesni 
darbai, didesni užsimojimai 
jam pro galvą praūžia, jis nei
na kartu su gyvenimu. Tai 
žmogus, kuris beprasmiai gali 
kalbėti ištisas valandas, bet tik 
ne darbą dirbti. Tai pusiau la
vonas, tai musų, sakysiu atvi
rai — nelaimė...

—Tai dėlko jus nepasirenka- 
te pirmininku geresnį, jaunes
nį, energingesnį?..

—Tikrai Tamstai musų gy
venimas svetimas, — atkerta 
jisai man. — Juk pirmininkas 
yra skiriamas, o ne renkamas. 
Ir taip jau mes esame daug pa
darę, kad, dabar jisai iš vyriau
sybės narių tarpo eiliminuotas, 
išstumtas. Juk suprask Tamsta, 
kad iki šiol mes kiekviename 
žingsnyje velavomės. Musų pa
skutinių melų užsienio politika, 
tai tikras neapdairumas, vieni 
lik nepasisekimai... Ūkio gyve
nime mes žymiai daugiau ga
lėjome nuveikti, geresnių re
zultatų atsiekti, bet viskas bu
vo laikyta kietame kumštyje, 
nebuvo leidžiama laisvai pasi
rodyti iniciatyvai, sumanumui. 
Vis bijotasi, nepasitikėta. Juk 
gėda prisipažinti, kad net buvo 
prigyventa iki ūkininkų neri- 
mavimoj Jokia Lietuvos buvusi 
vyriausybė nėra šaudžiusi ūki
ninkų, o mūsiškei teko tokių 
priemonių imtis, ir kas skau
džiausia, pirmieji nukentėjo 
tautininkai. Ar supranti Tams
ta, ką tai reiškia?

Tuos žodžius taręs, kalbėto
jas nutraukė šneką ir lyg išsi
gando, ar nebus perdaug pasa
kęs. Staiga jisai pradėjo klau
sinėti, kaip patiko man Lietu
va, ar ilgai dar aš viešėsiąs.

Žinau aš tą mandagumo tai
syklę — nepeik. Šį tą iš savo 
įspūdžių papasakojęs užklau
siau, kad dabar Lietuva turi 
parlamentą, tai šioji įstaiga juk 
gali paveikti Lietuvos politinį 
gyvenimą gerojon pusėn.

—Taip, bet, lur būt, žinai 
Tamsta, kaip tas parlamentas 
buvo išrinktas.

—Tegu ir taip, atsakiau aš 
jam, — bet parlamente, ar sei
me yra gyvų žmonių, kurie 
gali ką nors pasakyti?

—Valdininkai! — stačiai ji
sai atkirto. O paskui lyg susi
griebė ir tarė:

—Taip, seimas kaip ką jau 
pradeda daryti, štai daug jau 
pasisakė dėl sekančių melų val
stybės biudžeto. Tiek pasisaky-

iminčja ištikimiausius valsty
bei žmones, bet palieka ra
mybėje vokietininkus ir len
kų agentus, kurie Lietuvos 
valstybei pražūtį rengia!”
Reikia dar priminti, kad Dr. 

L. Bistras, kurį dabar Smeto
nos policija šūareštavo, pereitą 
pūvasaių padėjo savo parašą, 
kartu su Dr. Grinium, adv. 
Myk. Sleževičium, prof. Pure
nu ir k., ant to pareiškimo Vi
suomenei, kuriame buvo iškel
tas protestas prieš valdžios nu
silenkimą lenkų ultimatumui.

AGITUOJA Už SMETONĄ IR 
Už LENKIJĄ

Vielinis komunistų organas 
Užvakar pagyrė Lietuvos val
džią už suareštavimą 100 uni
versiteto studentų. O vakar ji- 
sdi jau ėmė atvirai agituoti liž 
Lenkiją.

“Rumūnija ir Lenkija, kaip 
rodos, jieško talkos su So
vietų Sąjunga”, sako jisai. 
“Galima sudaryti tvirtas prieš 
Vokietiją frontas Lenkijos, 
Rumunijos, Lietuvos ir kitų

......... .

ta, kad biudžeto komisijos pir
mininkas net turėjo atsistaty
dinti, bet kas iš to. Musų sei
mas nėra savarankus.

—Na, tai pakeiskite rinkimų 
sistemą, tuomet kraštas duos 
energingesnių vyrų.

Tai išgirdęs mano kalbėto
jas tik rankomis skėstelėjo. 
Kiek patylėjęs pridūrė:

—Manai, kad tuomet kas 
nors tautininkus rinks?

—Bet juk Lietuvos reikalai 
turi būti aukščiau statomi už 
tautininkų ambicijas? — atsa
kiau jam.

Jis nutilo, susimąstė ir pas
kui vėl prašneko.

—Aš asmeniniai sutikčiau 
įsileisti į vyriausybę visą eilę 
iš opozicijos vyrų. Jų tarpe yra 
daug tokių, kuriuos aš gerbiu. 
Bet kaip padaryti? Rinkimai,— 
vėl prasidės demagogija, ber
gždžias darbas, piudynes, riete
nos...

—Tai Tamsta nepasitiki lie
tuvių tauta? — atsakiau jam.

—Jisai tiesiai pažiurėjo į ma
ne. Išraudo, paskui jo baltas 
girias lyg ištyso, dar baltesnis 
liko, ir tarė:

—Jei tauta nepasitikėti, lai 
kur toliau eiti? — Ir vėl nuti
lo. Mudviejų kalba vėliau nu
krypo į visokius niekniekius.

Šitą pašnekesį tyčia jums 
perduodu, kad galėtumėte susi
vokti, jog dabar net tautininkų 
tarpe eina savotiškas minčių 
judėjimas. Jautresni jų jau nu
jaučia, kad jie patys dabar at
sidūrė užburtame rate ir ieTko 
išeities, o svarbiausia nesiten
kina savo vadais, čia tik man
dagumo dėlei nesuminėjau, ko
kiais šiurkščiais vardais vadi
namas jų pirmininkas. Tikrai 
tasai asmuo <labar kai kurių 
tautininkų tarpe labai nepopu
liarus. Kartu tenka pastebėti, 
kad tautininkų tarpe yra tokių, 
kurie aukštai iškilo ir dabar 
jaučiasi labai nesmagiai, nes 
nenori tos karjeros prarasti, o 
jaučia, kad reikia kas nors da
ryli, bet neišmano kaip daryli. 
Gal išmano, bet karjera kliudo. 
Lygiai ir su manim kalbėjos 
tokioje padėlyje atsidūręs as
muo. I

(Rytoj įdėsime trecią dalį)

Pabaltijos šalių su Sovietų 
Sąjunga.”
Reiškia, jeigu Maskva bando 

susidraugauti su Lenkija, tai 
jau Lenkija gera. Kad Lenkija 
pagrobė Vilnių su trečdaliu Lie
tuvos teritorijos, tai niekis. Rei
kia dabar leisti lenkams pa
vergti visą Lietuvą!

Tokiu budu komunistai da
bar jau stoja už Smetoną ir 
Varšuvą. O tuo tarpu Smeto
nos valdžia, kaip vienoje žinio
je buvo pranešta, šaukėsi vo
kietininkų pagalbos Klaipėdoje 
prieš savo oponentus (kr. de
mokratus ir k.).

Smėtoria skelbia, kad tuos, 
kurie prieš jį kelia demonstra
cijas “sūkuirstč” — Lenkija, at- 
keršydaiila Vokietijai už jos 
agitaciją tarpe ukrainiečių. Iš 
šilų žinių atrodo, kad Lietuvos 
valdžia; gąsdindama visuomenę 
Voldeihaririiiikals,. pati skubina
si susitari? sū Hitleriu,, kad su 
jb pagalba ji galėtų atsilaikyti 
Lietuvoje prieš demokratines 
partijas.

Bet komuin’stai apšaukė Sme
tonos priešus “Hitlerio agen
tais”!

KORESPONDENCIJA
Kenosha, Wis.

Kultūros Draugijos Choras 
nedėlioj, gruodžio (Dec.) 18 d. 
suteiks kenošiečiams gražų kon
certą German American Home, 
1715—52nd St. Pradžia 1 vai. 
popiet.

Be vielinio choro, dalyvauja 
iš Waukcgano Liuosybės cho
ras, solistai Violet Banis, bro
liai Vaišnorai, Rastikaitė, Jo- 
ciute ir iš Chicagos Antonette 
Mankcviciutė.

Abicms chorams vadovauja 
George Steponavičius, tai aišku, 
kad bus šaunus muzikališkas 
vakaras, kuris suteiks daug 
malonumo Kenoshos publikai.

—Busiu

Iš Lietuvos
Traukinys suvažinėjo 

žmogų
ŠATEIKIAI. — Plungės — 

Šateikių tarpustoty keleivinis 
traukinys suvažinėjo žmogų. 
Nelaimingasis buvo psichiniai 
nesveikas, todėl eidamas bė
giais ir pateko pb traukiniu.

Skuodo gelež. stoty prie pre
kinio traukinio buvo prikabi- 
nėjami vagonai. Keli vagonai, 
nespėjus jų prikabinti, esant 
nuolaidumui, pradėjo riedėti. 
Nuriedėjo apie 3 km. Bet lai
mė, kad priešais neatėjo trau
kinys, nes tada butų galėjusi 
įvykti didelė katastrofa.
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KELI KAIMAI SURUOŠĖ “MŪŠĮ PRIE 
MARNOS”

Kretingos apskr. ir valsčiu
je, Kurmaičių km. gyventoja 
Jule Markevičiūte kėlė savo 
sužadėtuves. Buvo pakviesta 
daug svečių, 5 griežikų orkes
tras. Kol atvyko orkestras, ke
lias polkas armonika sugriežė 
kaimo griežikas Pranas Bučys. 
Kai orkestras atvyko, Pr. Bu
čys išėjo griežti į kaimyninį 
kaimų, kur buvo surengtas 
vakarėlis su neblaivia progra
ma. į tų vakarėlį susirinkęs 
jaunimas linksminos, šoko, 
dainavo, o, be to, išgėrė daug 
degtinės. Kai atsirado daug 
girtų, tuojau prasidėjo bar
niai, ginčai, vienų prie kitų 
kabinėjimųsis. Apie 10 vai. 
nakties vakarėlis virto tikra 
“Marna”: Kurmaičių, Dakta
rų, Tintelių ir Tūbausių kai
mo vyrai apsiginklavę kas 
kirviu, kas basliu ar plytkraš- 
čiu mušės apie valandų laiko. 
Kautynių metu buvo daug su
žeista, kruvinų, uždaužytomis 
akimis, nubraižytomis nosi
mis etc. Bet sunkiai sužeistų 
nedaug tebuvo. Tačiau J. Zi-

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

liūs grįžęs iš “Mamos” jautėsi 
blogai—svaigo galva, sopėjo 
pakaušis. Rytojaus dienų Ži
lius buvo nugabentas į Kretin
gos ligoninę, čia konstatavo, 
kad įlaužtas jo galvos kiau
šas. Iš Kretingos Žilius nuvež
tas į Klaipėdos Raud. kry
žiaus ligoninę, kur neatgavęs 
sųmonės ir mirė.

Tų muštynių “veteranams” 
sųskaitas teko suvesti kaltina
mųjų suole, į kurį susėdo net 
12 jaunų vyrukų, tų muštynių 
dalyvių.

Apygardos teismas Pr. Per- 
kumų nubaudė 3 metais sunk, 
darbų kalėjimo; A. Rutę, A. 
Kviesį ir J. Drakšų po pusant
rų metų s. d. kalėjimo; G. 
Bubernių, St. Zubernių ir J. 
Daungilų po vienerius metus 
papr. kalėjimo; P. Kviesį, Pr. 
Kairį, D. Kniukštų, VI. Burbų 
ir J. Gaigalų po šešis mėn. pa
prasto kalėjimo.

Kai kurie nubaustieji apy
gardos teismo sprendimų ap
skundė Rūmams. Spalių 25 d. 
Rūmai jų skundus ir negrinė- 
jo. Rūmai iš esmės apygardos 
teismo sprendimų patvirtino, 
tik C. ir S t. Zuberniams ir J. 
Daungilai bausmę /sumažino 
ligi G mėn., o P. Kviesiui ir 
Pr. Kairiui ligi trijų mėnesių 
papr. kalėjimo.

ARMONK, N. Y. — Jayne 
Shattuck (po kairei), akto
rė, kuri gavo divotsų nuo 
Henry J. Topping (po deši
nei) ir $500,000 magary 
čioms.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybes fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesne. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su -s~ 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y. »

visa

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai. 
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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SKAITOT Naująją Gadynę’’? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.
— ■ ■ I ' ■■■ ■ ■ ■ * * - - . M ‘ •

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

čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ...............................    *__
I

Numeris ir gatvė ______ _________________ ._ . r
Miestas ir valstija ______—______________________

Amerikos Neutrališ- 
kumo įstatymas

Klausimas. — Pamenu, kad 
Jungt. Valstijos stojo karau tik 
po nuskandinimo amerikoniš
kų laivų. Ar dabartiniai įstaty
mai leidžia išsiuntimų ginklų 
ir amunicijos tautoms, kurios 
dalyvauja kare?

Atsakymas. — Po neutrališ- 
kumo rezoliucija priimta Kon
greso rūgp. 1937 m., ant prezi
dento proklamacijos, kad ka
ras egzistuoja tarp kai kurių 
šalių, išsiuntimas ginklų, amu
nicijos ir karo įrankių, tiesio
giniai ar netiesioginiai, kariau
jančioms tautoms yra drau
džiama. Toliau paskolos ir tei
kimas kreditų kariaujančioms 
tautoms arba sukėlimas pinigų 
Jungt. Valstijos teritorijose la
bui kariaujančių tautų ( yra 
draudžiama. Ir tas pats su ša
limis, kurios užsiima civilišku 
karu. Galima drausti svetimų 
šalių submarinas arba jų gink
luotus prekybos laivus nuo 
vartojimo Jungt. Valstijų uos
tų ir teritoriškų vandenų. Ke
liavimas Jungt. Valstijų piliečio 
ant kariaujančios tautos laivo 
gali būti padarytas nelegališku 
žingsniu, jeigu nesutinka su 
taisyklėmis ir reguliacijomis 
prezidento paskirtomis.

Amerikos piliečiai svetimose 
armijose

Klausimas. — Mano gimine, 
naturalizuotas Jungt. Valstijų 
pilietis, išvyko į Europą metas 
atgal. Ką tik girdėjau, kad jį 
priverstinai įtraukė į tos šalies 
armijų. Ar jis gali pamesti jo 
Amerikos pilietystę?

Atsakymas. — Jeigu jis pri
siektų ištikimumų svetimai 
viešpatystei, jis pames jo Ame
rikos pilietystę; jeigu jis pri
verstinai buvo įtrauktas į armi
jų, jis turi pasiųsti protestų 
prieš lokį žingsnį arčiausiam 
Amerikos konsului. Lai raštu 
pasiunčia protestų. Daug sveti
mų šalių vis laiko, kad jos tau
tiečiai, militariškų melų, kurie 
išvyko į svetimas šalis, ir ten 
tapo naturalizuoti piliečiai, vis 
tiek paį)Uola po rhilitariška tar
nyste. Šifro laiku palarianla na- 
turalizuotam piliečiui, milita- 
liško amžiaus, nevykti į tas ša
lis, kurios vis pripažįsta dvi- 
skaitinę pilietystę.
Turtas mirusių užsienyje Ame

rikos naturalizuotų piliečių
Klausimas. — Naturalizuotas 

Amerikos pilietis neseniai mirė 
Europoje. Jo žmona ir vaikai 
čiūrt gyvena. Ar turi kreiptis 
prie advokato, kad galėtų at
gauti to piliečio paliktų turtų.

Atsakymas.— Užduotis Ame
rikos konsulų yra apsaugoti 
turtų Amerikos piliečių užsie
nyje. Žmona turi tuoj susinešti 
sh Anierikos' konsulu toje šaly
je, kur vyras mirė.

Sodalės apdraudos ofisai 
s Pennsylvanijoj

Klausimas. — Kur yra socia-^

Prieš šventinis 
išpardavimas

Laikas bėgte bėga. Iki Ka
lėdų beliko vos viena savaitė. 
Šiais metais, kaip ir visuomet 
visi skuba į krautuves šven
tėms apsipirkti — rengiasi ir 
dovanas duoti. Taigi, prisiarti
no labai didelės veiklos savai
tė.

Tačiau už vis svarbiausių da
lykų yra Kalėdų pietus. Kiek
viena šeimininkė išanksto pla
nuoja kaip tuos pietus pareng
ti, kad patenkinti šeimų ir pa
kviestus svečius. Dabar, kad 
padėti šeimininkėms geriau ir 
geresnėmis prekėmis apsipirkti 
Midwest Stores savininkai apsi
rūpino prekių išteklium. Jie jau 
dabar turi pilnas lentynas pil- 
niausio šventėms skiriamų pre
kių pasirinkimų. Todėl, kiek- 

j vienai šeimininkei naudingiau 
pirkti ten,, kur didesnis pasi
rinkimas — Midvvest Stores 
krautuvėse.

Svarbu, be to, priminti ir tai, 
kad Midvvcst Stores krautuvės 
patarnavimas yra geresnis ir 
draugiškesnis, nes čia savo 
krautuvę atstovauja patsai šei
mininkas. Paskui prekių kai
nos žemiausios, nes visos pre
kes yra perkamos urmo kaino
mis, stambmenomis, tiesiai iš 
gamintojų ir dirbtuvių. Kų su
taupoma tuo budu perkant, vis
ką perleidžiama pirkėjams že
mesnių kainų formoje.

Bet prieš šventinis išpardavi
mas jau paskelbtas. Skelbimas 
telpa šiandien fr Naujienose. 
Tas skelbimas padės šeiminin
kėms lentynas prisidėti žemiau
siomis kainomis. Tad, nepa
mirškite apsilankyti. (Skėlb.)

lės apdraudos ofisai Pennsylva
nijoj? Ar tokie ofisai yra Scran- 
lone ar Wilkes Barre? Kokia 
įstaiga pildo nedarbo kpmpen-i 
sacijos įstatymą Pennsylvani- 
joj? 1,

Atsakymas. — Socialūs Ap
draudos Taryba įsteigė 18 ofi
sų Pennsylvanijoj. Šcran tonas 
ir Wilkes Barre turi po vieną.

Nedarbo kompensaciją pildo 
Divisiob of Uiieniployiiient and 
Einployment Service, Depart
ment Of Labot and Industry, 
Harrisbuirg, Penu. [FLIS].

NUGARĄ LAU
ŽIANTI NE

LAIMĖ
seka po netikusios inkstų 
veiklos. Gamta parūpina 
tikrą vaistą natūraliam 
šaltinio vandeny, šlapu
mo ligos yra perrimtos, 
kad nepaisyti. Bet koks 
gydytojas patars vartoti 
mineralini vandeni, jas 
gydant ir kaipo apsaugą 
nuo inkstų ligos. Užsaky
kime kcisą iš visų geriau
sio MIAMI SPRING MI- 
NERAL WATER.

Tel. DEARBORN 9615.
MIAMI PARK 
SPRINGS, Ine. 

I« SOUTH LA SALLE ST.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

NEPADĖJUS
nėra ko rasti

JEI SPAUDŽIA reikalai. .. jei reikia pinigų .. ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų iv 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 mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupoiiiąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ 
KO J.

OF Votį*
Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 

ir pelną
čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

*5,000.00

SPUL-

LltHOANlAN BIJILD1NG, LfiAN AND SAVINOS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CAN AL 8500

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. 
%

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 

MŪŠČŪLAR 
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greita pngelbų, reikia dau
giau, negu “tik mosties.” Reikia “Pr iš
erzinančio,” tokio kaip seno Švelninan
čio, raminančio Musterole, kad persun
kti per odos pavirti, pagelbai nuo krau
jo sukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su 
stingimas paprastai greit pavyksta nu
gaišti. ,

Geriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Dange) i s ii gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (Švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

Full-flavored

for cooking!
• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richneae that makea 
it perfect for sandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cbecsc to mėlt 
pcrfectly.
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Diena Iš Dienos įrengtoje tavernoje.
Linkiu A. Balchunui 

linksmą parę ir paskui 
mingai gyventi iki 100
dienio sukaktuvių. —Untanas.

turėti 
pasek- 
gimta-

Rose-

Švęs 50 Metų 
Gimtadieni

Antanas Balchunas, 
moor Buffet, 10314 So. Michi-
gan avė., savininkas, minės sa
vo 50 metų gimtadienio sukak
tuves, surengdamas iškilmingą 
parę, kuri įvyks šeštadienio va-

PRANEŠIMAS
Pristatau KIAULES t NAMUS gy- 
vas po S'/zc svarą arba išvalytas— 
po 12c svai^. Taipgi pristatau ma

žus paršiukus ir paukščius.
Rašykite ANDRIEJUS POŠKA,

Lisle, III. Box 212

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 E- Van Buren St. 
arti Wabash.

Pradžia 11 A. M. 25c iki 1 v. P.
M. išskiriant Šeštadienius ir 

sekmadienius-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Edward Josephs, 21, su
rie Andracka, 20

Ronald Shurgot, 29, su
nabelle Perry, 20

Reikalauja
Perskirų

Antoinette Kavaliauskas
Raymond Kavaliauskas

Gavo
Perskiras

Bernice Skirmont nuo John 
Skirmont

Ma-

An-

nuo

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė.

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašelpinio 

Kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 18, 1 v. p.p. Hollywood svet., 2417 W. 43 St. 
Nariai malonėkite skaitlingai susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir bus valdybos rinkimas.

• Paul J. Petraitis, rašt.
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos priešmetinis susirinkimas 

įvyks gruodžio men. 16 d., 9:30 vai. vak. daktarų Striko] 
ir Vežei ofise, 4645 So. Ashland Avė. Prašome būtinai atsi
lankyti, nes bus renkama naujoji valdyba ir Dr. G. Wiltra- 
kis skaitys paskaitą apie “Ilypothyroidism”, kurią paįvai
rins gausiomis iliustracijomis. Dr. Br. J. Zubrickas, sek r. 

’5-lo \Vardo Lietuvių Demokratų Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyks penktadienį, gruodžio 16 d. 7:30 v.v. vielos 
bažnytinėje auditorijoje 68lh ir Washtenaw Avė. Bus ren
kama 1939 metams valdyba, jūsų visų priedermė yra ateiti 
laiku. Po susirinkimo bus alaus.

C:cero

ir 
te

M, C. R.
Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks gruodžio-Dec. 16 
penktadienio vakare, 7:30 vai., Liuosyb-ės svet. 49th Cl. 
11 St. Kalbės Dr. A. Gussen. Draugijos nariai dalyvauki 
susirinkime, nes turėsime svarbių reikalų. —Valdyba

PARENGIMAI mum.

i aI,ML-NAUJ1KNU Kolol

AKRON, O. — Blimpo 
K-2 kabina, kuriame yra 
komendantas ir pilotas.

NAUJIENOS, Chicago, IlL
1

Budriko Radio 
Valanda

Nedėliojo, gruodžio 18 dieną, 
iš stoties WCFL, 970 k. kaip 
5:30 iki 6:30 po pietų Chica- 
gos laiku lietuviškas pasaulis 
turės progą girdėti gerą lietu- 

I viską radio programą iš geros 
1 stoties.
i Dalyvaus Budriko Simfonijos 
Orkestras, Merginų Gražuolių 
Choras, Kalėdų Dėdukas ir

draugijos tikslas yra ateinan
čiais metais pakelti draugiją 
nariais iki vieno tuksiančio. I .. j

Pabaigoj, eita prie rinkimų 
valdybos ateinantiems metams. 
Kadangi draugija turi gerą 'Val
dybą, tai didžiuma balsų buvo 
išrinkta ta pati, išskiriant tik 
vice-pirmininką, kuris rezigna
vo, ir į jo vietą buvo išrinkta 
P. Kviekiene.

Draugijos Korespondentas.

TARP MUSŲ 
. BIZNIERIŲ

Įsteigė Naują Urmo 
Degtinės Sandėlį

McKINLEY PARK. — Ant 
Archer Avė., prie kampo Da- 
mėii Avė., antrašu 3407 Archer 
Avė., atsidarė nauja degtinės ir 
krtų likerių urmo įstaiga. Nau-i 
jas savininkas yra p. 
Hcrmit, kuris pirmiaus buvo; 
prezidentu kitos stambios fir
mos Chicagoje. Pirmesnė fir
ma darydavo stambų biznį su 
lietuviais tavernų savininkais.

P-as Bonds Hermi t tikisi pa
simatyti su savo senais pažįs
tamais ateinantį

bai mažai skelbimų. Progra
mas visur bus girdimas aiš
kiai. Programas leidžia Budri- 

j ko rakandų, radio ir kalėdų do
vanų krautuve Soulhsideje, kur 
prekės yra geros, o kainos tei
singos ir neperaukšįos.

žvalgas.

Šaltimiero Programas
Šio penktadienio vakare vėl

’ Rnmbiišfiirsile įdomų .programą. Te- 
• nonus besitęsia “Aš 

programos 
jLujis

Ieškau Darbo” 
dalis, “Šankliųjų 

tikrai prajuokins klau
sytojus' savo keistai juokinga 
kalba. Akordeonistas J. Warpu- 
tas meisteriškai gros akordeo
nu.

Būtinai klausykitės Šaltimie- 
Pra- 

ir stoties 
WIIFC, Cicero j e. —Lara.

pirmadienį, ro gj0 vakaro programo.
gruodžio 19 d. Svečiai bus pri- ‘ <|žja 7:0() vai. vak 
imami susipažinti su nauja vie
ta nuo 9 vai. rvto iki vakaro.

VBA.

šešta- 
parė

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

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

| Boston Shoe Store į
I 3435 So. Halsted Str. ;

Žiūrėk į 
musų 

langus

žiūrėk į 
musų 
langus

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

9

ir aukšč.Nuo

/yriškų batų Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.Teisybės Mylėtojų Draugija

Dovanas gausite perkant ir Red Cross ir Florsheim batus

Metams Is Teisybės Mylėto
jų D-jos Susirinkimo.

Nori Išauginti 
Draugiją Iki

dykausi
Kalėdoms

DOVANU
I MUSŲ

Permodeliavimo Batų Išpardavime

Visiškai Dykai
24 Karatų Paauksuotas

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

su kiekviena pora

BOSTON’S BETTER SHOES

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS r

Gimtadienio Pare 
Pagerbimui Juozo 
Lapinsko

BRIDGEPORT. — šį 
dienį įvyks gimtadienio
pagerbimui jaunuolio, tavernos 
biznieriaus, p. Juozo Lapinsko, 
kuris užlaiko tavernų antrašu 
3210 S. Halsted St. Kiek melų 
iš viso jam sukanka, neteko laikė savo priešmetinį susirin- 
sužinoti, bet sako, jau yra ant- kimų 11 d. gruodžio,’Chicagos 

es—A ,x^±ci. nuuiiui4jvj. Pirmiausiai, 
Valio,'pirmininkas J. Balčiūnas ati- 

Juozai. Ar nebus tiktai 22 gim- darė susirinkimą, ir užklausė 
tadienio parė? Ilgų melų ir 
ros sveikatos. —VBA.

ri metai kaip man “valia” ger-JAet. Auditorijoj 
Ii stipresni “gėrimai”.

ge-

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

moteriškų ar

ATEIK ir GAUK SAVO DOVANA

Naujos Gadynės
Choras Rengia
Linksmą Vakarėli
Dalyvaus Kalėdų Diedukas 

“Bohemian Giri”
ir

Komitetas

IŠSIUVINĖTAS ŽIURSTAS . ..

I

i

Kražicčiai ir Papiliečiai rengia Bunco ir Card Party, sekmadie
nį gruodžio 18 d., VVaikaso svetainėje, 1719 So. I’asted ir 
18-la gatvė. Įžanga 25c. Pelnas eis Papilės bažnyčios alto
riui. Meldžiam skaitlingai atsilankyti, kurie prijaučiate šiam 
darbui. Pradžia 7 vai.

No. 1914

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

i Miestas ir valstija 
«■■■ mi m

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

APRON
o. 1914 — Gražiai pasiutas ir išsiuvinėtas žiurstas.

COPft. W NCCOLSCRAFT SERVICE, INC.

PATTERN 1914

Nutarta — padaryta, kad, 
šeštadienio 'vakare, gruodžio 17 
d., kaip 8-tą vai. vak., West- 
side Svetainėje, 2244 W. 2'3rd 
PI., įvyks naujagadyniečių 
prieš-Kalėdinis pasilinksmini
mas.

Kadangi “Naujos Gadynės” 
Choras sausio 1 d. vyksta De
troitas kur yra pasirengęs su 
vaidinti tą gražią ir mėgiamą 
operetę “Mikado”, tai kalbamas 
pasilinksminimo vakarėlis kaip 
tik bus pagerbimui ir atsisvei
kinimui, su darbuotojais ir dai
nininkais, iTnkint jiems geros 
kelionės ir gero pasisekimo De
troite.

Viena choro panelė man į 
ausį pašnibždėjo, kad vakarė
lis busiąs pilnas įvairių “pra
šmatnybių”, ir galės linksmin
tis nevien jaunimas, bet ir se
nimas, galėsiąs šokti klumpa
kojį, suktinį ir kitus lietuviš
kus šokius. Šalę to, atvyks ir 
Kalėdų diedukas su įvairiomis 
kalėdinėmis dovanomis. Bus 
gražus programas, kurį išpil-, 
dys “Naujos Gadynės” choras,' 
sudainuodamas gražių lietuviš • \ 
kų liaudies dainų. O, beto, pri-1 
sižadėjo pribūti ir labai graži 
linksmutė panelė “BOHEMIAN 
GIRL”, su kuria Jurgis Stepo
navičius supažindins atsilankiu
sią publiką. Ir ve, šitas visas, 
puikus pasilinksminimas bus 
teikiamas veltui, be įžangos bi 
lieto. Taip sakant, bus tikra 
Kalėdų dovana nuo “Naujos

tj Gadynės” choro. K-s.

ar nesiranda naujų narių no
rinčių įstoti į Draugiją. Atsi
šaukė 8 nariai-ės, 5 moterys 
ir 3 vyrai. Kai kurie dar visai 
jauni, ir kada Draugijos dak
taras Poška pripažino juos vi
sus sveikus, tai visi buvo pri
imti vienbalsiai.

Toliaus buvo skaitytas iš pra
eito susirinkimo protokolas ir 
priimtas be pastabų. Ligonių 
raportai buvo atydžiai išklau
syti ir ligoniams pašalpa išmo 
kėta.

$78.00. Antras raportas 
apie metinį balių, kuris 
prieš pat Užgavėnes, 
19tą d., 1939 metais.

va- 
Ko
pa- 
Ga-

Pelningas Balius
Rudeninio baliaus komitetas 

raportavo, kad balius buvo la
bai sėkmingas, draugijai liko 
pelno 
buvo 
įvyks 
sario
mitetas raportavo, kad turi 
daręs sutartį su “Naujos 
dynės” Choru perstatyti “Mi
kado”. Naujus sumanymus 
svarstant, liko nutarta duoti 
nariams po vieną dolerį dova
nų, kurie atsives naujų narių 
prie Draugijos prirašyti, nes

KALĖDŲ DOVANAS
Krautuvėse Kurios 

Garsinasi
NAUJIENOSE

Visos tos krautuvės turi di
delį pasirinkimą dovanų ir 
jums draugiškai ir maloniai 
patarnaus. Už jūsų koope- 
ravimą busime dėkingi. ....

I
 Turime Pilną Pasirinkimą

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

BOSTON SHOE 
STORE

3435 SOUTH HALSTED STREET
S

Klausykite Boston Shoe Store Radio Programų šeštadieniais iš 
ryto 10:15 iš stoties W. H. F. C.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
—7 IKI 8 V AL. 
—7 IKI 8 VAL. 
—7 IKI 8 VAL.

• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ —
• SEKMADIENĮ—

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

EVERY W0MAN „ 
I KN0W RELIES 0N

LISTERINE
FOR

DANDRUFF
Clinics prove Listerine Antiseptic 
reaches and kilis dandruff germ
There is no e-asier, more delightful, or 

cffective way of koeping dandruff under 
control than with Listerine Antiseptic, 
famous for more than 25 years as a mouth 
wash and gargle. Just rub it in and follow 
with prolonged inassage.

Listerine Antiseptic gets rid of dandruff 
beeause it kilis the germ that causes dan
druff—the queer little bottle-shaped bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the hair and covers tho scalp.

Don’t wasto time with remodies that 
merely attack symptoms. Ūse Listerine 
Antiseptic, the proved treatment that gets 
at the causo. The only treatment we know 
of that is backod by ten years of research 
and a clinical record of success in tho 
great majorlty of cases.

Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

LISTERINE 
THE PROVED TREATMENT FOR 

DANDRUFF

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS....................... $Cn.OO
LIGONINĖJE .............. vU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje   $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... "

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

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

t
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MUSU .JAUNUOLIAI JAU PASIRODĖ, 
DABAR VYRU EILE

Gruodžio 18 d. artinantis
Jau bus koks poras mėnesių įvyksta ši sekmadienį, gruodžio 

kaip prasidėjo Chicagos lietu
vių tarpe šio sezono kullurinrs 
veikimas. Jau 'beveik visi Chi- 
cagos lietuvių mišrus chorai 
davė koncertus, statė operas, 
operetes ir šiaip lošimus. Jų 
tarpe “Pirmyn”, “Birutės”, 
“Naujos Gadynės” ir “Kanklių” 
chorai, studentai ir kitos gru
pės bei organizacijos. “Pir
myn” choras 
tavo keliuose 
Chicagos.

centai asmeniui.
šiilošta dviejų veiksmų, 
Lietuvos gauta ir Ame- 
pirmu kartu statoma

jau net koncer- 
miestuose toli už

tokį Amerikos, ožvelgiant į 
ypač Chicagos, lietuvių kultū
rinį veikimą, darosi gana jau
ku ir linksma, kad jokie var
gai,, jokia priespauda nesunai
kino lietuvių meilės prie dai
lės ir draugiškumo.

Vyrų Choro Eilė
Visi virš paminėti parengi

mai tai vis buvo mišrių jau
nuomenės chorų ir šiaip kultū
rinių bei pašalpinių organiza
cijų. Gi dabar atėjo eilė pasi
rodyti ir Chicagos Lietuvių Vy
rų chorui. Kas tas Vyrų cho
ras yra, 
susideda 
nekartą

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Įgalioti

Į Amerikos Lietuvių TKotigreso 
kotiferenėiją

dainavo, 
Krautuvės

programų 
svetimtau- 

teko kalbėtis

to 
ir

' iš kokių dainininkų 
ir ką jis veikia, jau 

buvo rašyta.

kartą tenka pasakyti 
kad Vyrų choras yratik tiek, 

pilnai pasiruošęs pateikti Chi- 
cagos lietuviams gražų teatrą- 
koncertą. Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro teatras -koncertas

MADOS

(December) 18 d.
Vieta, Chicagos Lietuvių Au

ditorijoj, 3188 So. Halsted St.
^Pradžia, 5 vai. vakare, įžan

ga 45
Bus 

tik iš 
rikoj
linksma komedija, “Pertrauk
ta Meilė”.

Gi antra dalis bus koncertas, 
kurį išpildys Chicagos Lietu
vių Vyrų choras, po vadovybe 
p. K. Steponavičiaus. O Vyrų 
choras tikrai moka daug gra
žių dainų.

Ką Sako Svetimtaučiai Apie 
Liet. Vyrų Chorą

Praeitą sekmadienį, tai yra 
gruodžio 11 d., Chicagos 'Lie
tuvių Vyrų choras 
Progress Rakandų 
radio valandoj.

Kaip pasirodo, 
klausėsi daugelis 
čių ir nors man
su keliais, bet sutaupymui vie
tos ir laiko, čia pakartosiu tik 
dviejų ypatų pareiškimą.

P. Viteker, per ilgus metus 
buvęs Sokolų organizacijos se
kretorius (čekas), pats daini
ninkas ir muzikantas, pasakė 
“Kaipo dainos ir muzikos mė
gėjas, aš visuomet klausausi 
įvairių programų ir nežinau ar 
dėlto, kad Vyrų chorą retai 
tenka girdėti, man jis tiek pa
tiko, kad ir pats panorėjau su 
jais drauge dainuoti, nors ir 
nesupratau apie ką dainuoja”.

O šiai antras, P. Lewis, il
gus metus buvęs Western 
Electric skyriaus viršininkas, 
'pasakė; — “Nors žodžių ir ne
supratau, bet dainavimas bu • 
vo tiek geras, Lad aš tiesiog 
stebiuosi, kad lietuviai turi to
kį gerą Vyrų-mėgėjų chorą.”

Taigi, Chicagos lietuviai, tu
rėdami tokį gerą Vyrų mėgėjų 
chorą, gali juomi didžiuotis.

šį sekmadienį kas tik nepa
tingės atvažiuoti į Chicagos 
Lietuvių Auditoriją, tas, pama
tys tuos vyrus lošiant ir dai
nuojant ypatiškai.

Taigi Vyrų choras kviečia 
jus visus į savo teatrą-koncer- 
tą, o vyrai jus tikrai gražiai 
palinksmins.

Dainos Mylėtojas.

Skelbimai Naujienose 
nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
naudingos.

I F! & Gėlės Myliotiems, 
11 H frl Vestuvėms, Ban-1; 
W 11 U kietams, La i d o- 

'tuvėms, Papuoši-J
GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone* LAFAYETTE 5800

No 4926—Graži išėjimui suknelė. 
Ją galit pasisiūti iš aksomo, tai 
turėsit puikią “party dress”. Su-j 
kirptos piieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per > 
krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti -pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš- I 
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, HL

i A Siunčiam Gėles
J ii i/ E I M i X Telegramų į i 
L U V L I ii ( &J Visas Pasaulio >w w Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street <

Tel. YARDS 7308

NAUJIENOS Pattern Dept 
1780 S. Halsted SL, Chicago, DL

atsiųsti man pavyzd) No.

Mferos ..............  per

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

AR ŠEŠKAI 
DARBO?

------------- SKAITYK KASDIEN-------- —

NAUJIENAS 
-IR TEMYK SKUUS——------  

"Oll DftHBINIKKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir proga; sužino b ktai per

NAUJIENAS

(Miestas ir valstiM

l ACMb-Jl A UJlliifM U fui*. *

W. Lee O’Daniel, naujai 
išrinktas Texas valstijos 
gubernatorius, su žmona 'ir 
dukteria.

Laisvamanių
Bankietas Gerai
Pavyko

Atsilankė daug parapijonų

ROSELAND.—- Lietuvių Lai
svamanių Etinės Kultūros 
Draugijos bendras metinis ban- 
kietas nusisekė gana gerai.

Svečių prisirinko gana daug,

jo sutilpti.
Publika buvo marga, tai yra 

ne vieni tik laisvamaniai, bet 
ypač daug “parapijoiių” atsi
lankė, nes, mat, yra gitdėję, 
kad Roselando darbininkų sve
tinė už 50 centų labai gerą va
karienę duoda, ne taip kaip 
bažnytinėj svetainėj, kur užsi
moka $1, o po vakarienei ne
žino ar valgęs ar ne.

kitą.' 
Ičmis

I1H Snlh liltlii Sinti, CIIURIU.

hiH |-n'i Hli) fci'T 'i ■■iii

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PERSONAL
Asmenų Ieško

'IEŠKAU APSIVEDIMUI moters 
nuo '50 iki 55 friėtų. Rašykite, 1739 
So. Halsted St., Box 911.

-ir 1 ■ 1 r r ....... ...... -u.

Amer. 'Lietuviu Kohgrėso, 
Čhičhgos ‘slkyHąus konferenci
joj sekmadienį, gruodžio T8 d., 
-Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Ht, daiyvatis BO dėlegn- 
tų iiuo ^Chicagos Lietuvių Drau
gijos. IRradžia 1 vdl. po įpiėtų.

\Wi žėlhiau pažymėti dele
gatui Uhdldhėkite tįšidėmėti ^lai
ką ir Vidtą, nes ypatiški para- 
giiiiiriteii ’iiėbUs eiunčimhi. Man
datus ibtfe priduotas Vięrtas 'ttž; 
vislis. šiltinai fkiekviehas dele
gatas turėtų nuvykti, -kad pri
sidėjus iprie kongreso svarbių 
datfbų.

Belėgdthis jpaskirti sėkahti 
'bariai

P. <Retttfeikis,
V. Aittbroše
S. Vešys
P. ^Brazis
X. Wlfe
M. 'Grakauskas
R. >čėpiikas
F. A‘bekas
P. Čereška
P. 'Gal&is
K. Matekortis
F. Staniohis
P. ^Grigaitis
A. Juris
P. Milaševičia
J. Kriaučiūnas
K. Kungieriė
G. Mittskus 
F. iBrajus 
V. Mattkus;
B. Svelriienė
P. MankeyįČius
J. Deguiis
J. Markus,
J. Protiškus
O. Vilienė
A. Moskėlf
P,

v

. s

svečiai visi

dinos visos linksmos, su šypse
na valgius svečiams tik skubi
na, lik neša.

Vakarienė rūpestingai, ir ska
niai pagaminta, tai nuopelnai 
ponių Dambrauskienės ir Kii-* 
činskienčs, nes viskas buvo xpo 
jų priežiūra. P-as Dambraus
kas, bankiclo pirmininkas, pa
kvietė Dr. Graičuną pratarti 
žodį kitą, vėliau Jagminų. Kal
bėtojai pasidžiaugia nuveiktais 
darbais ir pasižada veikti ir to
liau.

vakariene visi buvo 
su pakeltu 

baro linksmai alutį 
gurkšnojo. O jaunuoliai be
pėsčio pasišoko kiek tik jų 
(lys troško

patenkinti. Vėliau 
tipu prie

—Stepukas.

Brolių Motuzų
Filmos Chicagoj:

'Gruodžio 16 d. 7 vai.

SITUATION wanted
Teško jDąrbo

PAIEŠKAU DAR*BO už porterį 
arba janitorių prie namų. Kam rei
kia meldžiu atsišaukti- 3443 South 
,Upion Avė. antros lubos iš užpa
kalio.

PARTNERIS WANTED
... /Reikią. Partnerių
PAIEŠKAU PUSININKO j Ta- 

verno biznį. 6011 So- Halsted St.

HELP WANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

MUMS REIKIA GERO patyru
sio lietuvio gėrimų pardavinėtojo. 
Naujas Gėrimų urmo namas par
duoda visokius plačiai skelbiamus 
vyno, degtinės ir cordials. Moka
me aukščiausią komisiją ir bonus- 
Nesikreipkite, jei neturite išdirbtą 
toute. Pasimatyti su Bond Hertnat. 
kreiptis 9-10 A. M-

BOND LĮQUOR COMPANY, 
3407 Archer Avenue.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI MĖSOS MARKETAS 
ir ‘grosernė, elektrikiniai fikčeriai 
užpakaly 5 kambarių flatas. Įsteig
ta 10 metų. Priežastis—eina pailsę 
ti. Kreiptis 3554 So- Emerald A^e.

ru- 
šir-

vak.,

coln avc. (Waukegan, III.).
Gruodžio 17 d., 7:30 v. vak., 

J. Yuškos Salėj, 2417-49 West 
43rd St.

Gruodžio 18 d., 6?30 v. vak., 
Šv. Pranciškaus Par. Salėj, 
3903 Fir S t. (East Chicago, 
Ind.).

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

(Skelb.)

■■ '• —.......... ........... — — ■ ... ........... h ■■ iihK

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RASTINĖ PRIIMA
KASDIEN-NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki

Vai. vakaro.
Tek CANAL 8500

»J<

...............
M. ^Briedis
Nartnoųtaitė

-V. Maliikus,

Šįvakar Cicero
Kultūros D-jos 
Susirinkimas
Dr. Guseh Skaitys Paskaitą 

Apie Maistą

•i

i

RENDON 4 KAMBARIŲ STUĘA 
vandens arba pečium šildoma, gra
ži vieta, tyras oras, renda pigi.

7102 Archer Avė., Chicago.

The ’Core Of Democracy
The core of democracy is free- 

dom 'of expression. The “founding 
fathers” 'khew that great truth 
when in the first amendment of 
df the conštitution, adopted in 1791 
as part of the now famotis Bill 
of Rights, they denied to Congress 
the pow'er to make any law “a- 
bridging the frėedom of spėech or 
of įthe Jpress, or the right of the 
pėople to assemble and to petitidn 
the governmėrit for a redress of 
grievances.”

When our conservatives leap with 
joy at the prospect of defending the 
cėhstittitiėn, and especially when 
they nearly suffėr a stroke at the 
sight of some soapboxer‘condemn- 
ing the rich, they ought to read 
and ponder that great second am
endment. If they have left any 
sėnse of fair play, if they know 
the firšt step in patriotism, maybe 
they will then be less ready to de
ny freed om expression to labor 
drganizers and to political 
ligiotis radicals who want 
thcir grievances.”

■For if the ruling class
Sėuth had alkrtved the free 
cussion of slavery between 
ąnd ĮS^O, thįs nation kwould most 
likely have rid itself of the black 
cUrse of chattėl slavery withodt 
the calamity of the Civil War which 
cošt more thdn a million human 
livės and 'billidns in treasure.

“The 'tęst df free speech,”

and re
to air

in

20 AKRŲ BENDROS ŪKĖS že-» 
mės, mažas obuolių sodnas, pui
kus 6 kambariai, 214 mylios nuo 
miesto. $585 terminais.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich

IMt aukšto ūkio katedž su sodnu 
—ūkis randasi į vakarus tuoj už 
Maywood. Turtinga žemė. Elektri
ką, parankumas mokykloms. Kai-' 
na $1450 00—$225 pinigais, 18 mė
nesių išmokėjimui. Savininkas. 
Box M-2, 1739 So. Halsted St.

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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.

AUTOS—-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

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

Carl Wainora—Phone Victory 1717

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

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai išdirbtas biznis aukos kaina. 
Priežastis—iš miesto išvykimas.

PETER GREEN, 
8200 Kean Avė. Willow Springs, III.

the 
dis- 
1830

CICERO. — iCiceros jLiėtu- 
vių Ktiltilrds Draugija -turės 
savo priešmethlį šilšifirikimą 
šįvakar, Liuosybės svetainėj. 
Draugijos nariai 'ateikite ir at
siveskite savo draugus.

Aptarsime ’Draugijos reika
lus, o pabaigai išklausysime 
svambių Dr. A. J. Gusseno ^pa
skaitą. Tai senas vietos den- 
tistas, -geras lietuvis. Jo kalba 
bus ne apie dantis, ’bėt apie 
maistų. Tai visiems švarbi ^te
ma. I

Maištą Viši vartojam, kaip 
turtingi, taip 'ir Vatguųliai. 'Be 
maišto .-gyvybė negili pasilai
kyti. »Dr. iGusseh dikšliai išdė
stys maisto svarbą.

Visi ateikite ir atsiveskite 
draugus, kad ir -ne -narius.

T).

JUOM
ĮTIKINAMA WKLAMA

— ‘Kas ka^tą 'mano sttkųn- 
struudtojfe vonioje dšsimnuHo, 
tas visada maudosi.

Antanas: Ir tu nežinai kas 
yra radio? O ką /tu ’ttiri savo 
namuose ?

Maikis: žiurkes

NESUČIUPO

PARSIDUODA 2 kėdžių Barber 
Shop su rakandais. Labai pigiai. 
2609 West 63rd Street. Ch- Rekstis.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi-' 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

gus.
Kiekvienas karas turi musų nau

jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

lalima*

ni

PARSIDUODA TAVERN ir li- 
quor store South Sidėj. Pašaukite 
Lietuvišką žyduką, Tel. Boulevard 
0014. 4707 So. Halsted St-

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
Trumpets ............  $15.00
Clarinets ............... $5.50
Drums ir Drum

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

GOLDSTEIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St. Canal 6114

PARSIDUODA TAVERN iš prie
žasties ligos. 720 West 35th St. $65.00

$35.00
iki 
ikisaid 

Olivėr Wendell'Holtnes, one of A- 
rhėriea’s •"forėmost jurists, “is not 
that we allow people to say what 
we /believe, būt that we permit 
dhėm to statė what we hate and 
Jfea'r.”

‘lWhat we stand -in need bf are 
dissensions, člasses of view, štrife,” 
ekėlaifned Mussolini, when as So- 
ciališt editor he defended himself 
and his štaff of the Avanti against 
the charge of stirring up riots- 
*#Gėritlemen df the jury, render ho- 
mage to the ancient philosopher, 
Haraclitus, who declared, ‘Strife 
is the origin of all things.’ Well, 
then, allow us to go with our strife, 
give us freėdom for this, and -you 
■will render homage to a great phi- 
losophėr and to a very great prin- 
čiple — the principle of Freedom.”

As every student of history 
knows, the first vietim of despo- 
tism is frėedom of expression. This 
was true of the diėtatoršhip of 
KapOleon III and of the Russian 
Gzars; it is true today of ;the to- 
talitarian statės of Russia, Germa
ny and Italy. It is likewise true to 
a.^gteater or lesser extent of every 
nation, region or city smitten by 
the heavy breath of despotic r ule, 
Avhėther that r ule is in Japan or 
'Jėršey City, in Inšurgent Spain or 
New Orleans, in Brazil or certain 
sectibns of our Pacific coast. Al- 
AVays ;and everywhere it is the 
šame — the dietator or despotic 
grO.up wipes otit freedom ’of ex- 
prėssion for the oppositidn, just as 
did Mussolini, the fascist dietator, 
by havįng mUfdered Matteotti, A- 
mendola, and Gabetti, three of the 
ttblešt and -most courageous Įiberal 
hiembers of the Italian parliament.

Sinče freedom of expression is the 
cdrė Of dėtnocracy, it becomcs tre- 
mep&oUšly impottant for tas Ameri- 
čans—vvhether white or coioted, na- 
tiVe or fOreign born, Vro^ker or 
ėittpldyėr, 'Proteštant, 'Catholic, or 
Jew^-to chėrish the wisdom of the 

i'^founding fathėrs” who buhvarked 
ifręėdoin Of exprėssion with a con- 
stitdtional guarantee.

Tt 'bėhooves Us to 
they gavę us, to see 
every person įn this

j

— $į Yašįftį apie javė tu jnb 
vienas, ‘Jonuk, ..parašei! *Kas 
buvo kartu su?tavim?
~ Mano šuo, >pone mokyto

jau!

keep what 
to <it that 

Aiouiitry, so 
long as he refrains from violence,
shall enjoy the right which forms 
the cėre ‘oi dfemocracy—the right 
of free speėch, free press, and frce 
ąšsemblage.

TAVERNAS IR NAMAS, 2 flatis, 
plytinis. 16 metų įsteigtas. Parduos 
ar mainys. 739 E. 92nd Place.

PARSIDUODA TAVERNAS.
673 West Madison St.

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

ŽIŪRĖK, 6—4 kambarių apart- 
mentai—6 karų garažas, garu šil
dymas. Rendos $2820 Kaina $11,500 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 No. Cravvford Avenue-

KAMPAS— 6 KRAUTUVĖS, 11 
apartmentų ir garažas, garu šildy
mas, rendos $7800. Kaina $25,000. 
Liberalus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

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

PARDAVIMUI PLYTINIS namas, 
6 rendos, šviesa ir 2 karų garažas. 
Kaina $3350. Pinigais $1200, kita 
išmokėjimais. John Sevick, 2003 W. 
19th Street.

FURNITURE-FIKTURE FOR SALI

EINA Iš BIZNIO, STAČIAI šluo
te šluoja visus sampelius ir staką, 
įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 
Boxes, scales, slicers, registerį, kau- 
nterį, keisus, stalus, .krėslus ir tt.

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA TAVERNAS 16 
pėdų baras, kėdės, stalai ir viskas 
dėl taverno. Atsišaukit tuojaus 
kam reikia, 1921 West 47th St. La- 
fayette 8493.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
rakandai, gerame stovyje, labai pi
giai, gali ant vietos gyventi, renda 
pigi, šaukite Tel. Laiayette 8393.

PARSIDUODA mažai vartoti FUR- 
NIŠIAI. Gesinis pečius, elektrikinis 
šaldytuvas, boiroom setas, tiining 
room setas, kitehen setas ir skal
biama mašina.

7126 So. Rockwell >St.

$65.00iki 
imsime į

HATCHMAKEIL-JEVVELER
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
I ■■^—■■11 I ..I ! ■—

COAL—WOOD—-OIL
A ni g 1y^s—ĄI alk-0877- AjĮĮe j jus

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

... $6.00

... $6.00

.... $6 00

.... $5.75

... $5.00 I
ŠAUKITE

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

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI 
w PARDUOTI

PAGARSINKI!
SAVO BARGENUS

I

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto jim tas 
"duodame gerą nuolaidą.

■
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Chicagos ir Apylinkes Draugijoms
Pakvietimas Į konferenciją

Nusižudė 70 Metų
Bedarbis

šį sekmadienį, gruodžio 18 d., 1 vai. po pietų Lietu
vių Auditorijoj atsidaro Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyriaus konferencija, kurioj dalyvaus atsto
vai nuo Chicagos Lietuvių Draugijos, Keistučio Kliubo, 
Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo, Rubsiuvių unijos ir visų 
stambesnių draugijų, kliubų ir kuopų, kurių vardus su
minėti užimtų labai daug vietos.

Prie Amerikos Lietuvių Kongreso priklauso visos 
stambiosios ir veikliosios'Chicagos ir apylinkės lietuvių 
organizacijos. Buvo ir yra kviečiamos prisidėti ir visos 
kitos. Laiškais kai kurių neturėjome progos pakviesti, 
nes neturėjome viršininkų adresų. Kurios nėra išrinku
sios atstovų, malonės atsiųsti į konferencijų savo virši
ninkus.

Amerikos lietuvių Kongresas turi 100,000 organizuo
tų lietuvių. Jis dirba už atsteigimų demokratinės tvarkos 
Lietuvoj ir rūpinasi Amerikos lietuvių kultūriniais rei
kalais *

DR. A. MONTVIDAS,
A. L. Kongreso Chicagos Skyriaus pirmininkas

Į Michigan ežerą, nuo 9-tos 
gatvės kranto, įšoko ir prigėrė 
70 metų bedarbis Charles H.

' • . T , , •

Fleet. Jisai gyveno iš pašal
pos ir „turėjo kambarėlį “hobo” 
distrikte, adresu 609 W. Ma- 
dison Street.

Eleveiteris 
Sudaužė Tris 
Automobilius 

i -________-• ’ •

Westchester linijos “L 
veiterio) traukinys vakar su
daužė tris automobilius prie 
Harlem ir Lehrtier kryžkelės. 
Du buvo keleiviniai, vienas — 
trokas. Trys žmonės buvo sun
kokai sužeisti.

(ele-

Ickes Atsisakė “Kulka Kakton
Kandidatuoti
J Merus
Rooseveltas Pageidauja, Kad 

Jis Pasiliktų Washingtone

Arba Kibiras
Vandens Išgerti!..”
Bausmė už viliojimą svetimos 

žmonos.

Harold Ickes, vidaus reikalų 
sekretorius, iš Washingtono 
vakar pranešė, kad jisai nekan
didatuos į Chicagos merus.

Jis pridūrė, jog nutarė ne
kandidatuoti, kadangi preziden
tas Rooseveltas pageidauja, kad 
jitai pasiliktų Washingtine. 
Ickes yra plačiai žinomas, kai
po artimas Roosevelto patarė
jas ir uolus naujadalybinin- 
kas.

9 Dienos
Iki Kalėdų...

Tik 9 dienos beliko iki Kalė- 
dy. .

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

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

Geležinkelio stotis Lietuvoje. 
“Vagzalas”... Pora amerikiečių 
parvykusių į Lietuvą skundžia
si, kad pavėlavę į traukinį. Mė
gina antrą traukinį, bet ir tas 
nuvažiuoja jiems nespėjus į jį 
įlipti. Vargas, — pergreiti trau
kiniai amerikiečiams Lietuvo
je. Stoties bufete atsiranda an
geliškos išvaizdos panelė Jūra
tė. Traukia stebėtojo akį... Iš 
kur tai atsibasto ir meninin
kas. Amerikietis kaip amerikie
tis, nesiskaito su Lietuvos pa
tvarkymais ir mėgina juos su
laužyti. Išdavoje to, fantastiš
kas susipažinimas su meninin
ku, kuris prisipažįsta esąs ame? 
rikiečio Baukaus giminaitis. 
Susidraugauja ir su gražuole 
Jūrate, kuri po gerų vaišių sto
tyje, visus pasikviečia pas sa
ve į namus...

Jūratė suprato, kad pada
rius klaidą, bet pervėlu atitai
syti. Tik tiek susiraminimo, 
kad jos vyras yra išvykęs ir 
grįš tik po dviejų dienų. Ren
kasi svečiai. Atvykęs meninin
kas Daugis, meilinasi Jūratei 
ir prisipažįsta jai meilėje, be 
jos negalįs daugiau gyventi... 
Atvyksta ir amerikiečiai. Bet

x\aujienų-2i.<cure. ięiepu«»i,o
Ruth Etting, radio bei scenos žvaigždę, ir Myri 

Alderman Los Angeles aerodrome po to, kai jie grįžo 
iš Las Vegas, Nev., apsivedę.

‘ 'h • . Naujiehų-Acmje Tėlephoto / <
J. S. Bėven (po kairei), naujasis lilinois Central 

geležinkelio prezidentas. Jį sveikina L. A.1 Downs, bu
vęs prezidentas, kuris užėmė tarybos pirmininko vietą.

Lietuviškos

š Kalėdų
į* pasveikinimo
! KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

100 * ..............-.......... $3.00
Prisiųskit money orderi arba 

čekį kartu su užsakymu.

paviešėję spėja pasišalinti. Per- 
greitai sugrįžęs vyras užtinka 
Daugį besimyluojant su savo 
žmona Jūrate... Tragedija... įsi
žeidimas... ' dvikova... Kad nu
bausti savo konkurentą, dviko
va revolveriais, arba bausmės 
atlikimas priverčiant Daugį iš
gerti kibirą vandens...

Tas viskas atsitinka labai 
Juokingais pasikalbėjimais ir 
scenomis komedijoje “Per
traukta Meilė”. Veikalas paim
tas iš atsitikimo amerikiečių 
lankymosi Lietuvoje. Kuo už
sibaigs visa misterija, matysi
te ir girdėsite šį sekmadienį, 
gruodžio 18 d., Lietuvių Audi
torijoj, 4 vai. p.p., kur Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras šį 
veikalą scenoj perstatys ir pui
kiai7 atvaizduos amerikiečius 
Lietuvoje. Veikalas gana -įdo
mus ir juokingas.

Be to, Vyrų choras atsilan
kiusius pavaišins ir skambio
mis dainomis. Įėjimas į vaka
rą tik 45c. Po programos bus 
šokiai iki vėlumos geram or
kestrui grojant. Norint sma
giai laiką praleisti verta atsi
lankyti, ir tuo paremti Vyrų 
choro darbuotę, nes jie neat
sisako ir remia kitus.

J. P. Tarnas.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

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

BERKELY, ;GAL. — Michąil Gorim (po kairei), 
Intpurist, (Ine.) vedėjas, ir Hafis Sallch, kurie liko 
areštuoti kaipo sovietų šnipai.

. .'r-'..

LIETUVOS STUDEN
TŲ BŪKLĖ
žemiau spausdinam “Ą- 

žuolo” studentų medikų 
korporacijos nario laišką 
Dr. A. L. Graičunui. Laiš
ką spausdiname beveik’ iš
tisai, nes jis itin įdomus. 
Šia proga bus pravardu 
pažymėti, kad SLA čekį 
studentams jau pridavė. 
Tą čekį Dr. Graičunas sku
biai pasiuntė ąžuoliečiams.

Daug kas pasikeitė, daug ge
rų naujovių atsirado musų at
gimusioj tėvynėj, tačiau Kudir
kų — Vaičaičių sunkus šviesos 
ir mokslo kryžiaus keliai toli 
gražu-dar nepraėję. Tiesa, mes 
turime savą universitetą, insti
tutus, gimnazijas, savus moky
tojus. Bet kam tas prieinama? 
Tik mažai daliai išrinktųjų — 
turtingiesiems. Delko? Dėlto, 
kad ekonomiškai — socialiniai 
santykiai paliko tie palys.

O mokslo ir šviesos troškulys 
musuos’ didelis. Musų tautos 
dar sveikas/branduolys tik pra
deda įsitraukti į kultūrinę kū
rybą. Bet kaip tas apsunkinta, 
kokio idealizmo ir pasišventimo 
parodyta to siekiant! Juk daž
nas reiškinys, kad bebaigiąs ar 
baigęs mokslus suserga džiova 
ar proto liga. Tikslios statisti
kos tuo klausimu nėra, bet ma
nau, kad tokių yra 7—8%. štai 
iš musų varpininkų Leonas 
Skabeika, jaunas talentingas 
poetas, mirė nuo TBC, dabar 
vienas mūsiškis medicinos kan
didatas serga ta pačia tuberku- 
se, pažįstame ne vieną džiavi- 
ninką ar išprotėjusį ir iš ne 
varpininkų. Juk kol kas studen
tijos didžiumą sudarė neturtin
go, kaimo jaunimas. Tik pasta
ruoju laiku studentijos prieaug
lyje jau ima dominuoti valdi
ninkų, prekybininkų, dvarinin
kų bei stambių ūkininkų vai
kai. O stipendijas — aš čia imu 
lik medicinos fakultetą — gau
na tik 6%. Ir kokias stipendi
jas! Po 50 lt., gi vidutinis kam
barys kainuoja 50—80 lt., pie
tus — 30 lt. Ir išsiversk iš to
kios stipendijos. Ir kokios var
žybos vyksta dėl jų! Apmoka
mas darbas, korrepiticijos gau
ti taip pat nelengva.

Demokratiška — pažangioji 
studentija visaip skriaudžiama, 
trukdomas jos veikimas. Mums 
neleidžiama ruošti viešų pa
skaitų, literatūros vakarų etc. 
Šiomis dienomis sužinojome, 
kad bus panaikintos studentų 
sąjungos, tuo budu ir Studentų 
Varpininkų Sąjunga bus užda
ryta.

Iš studento norima padaryti 
siauras ainatninkas. Todėl stu
dentų išsilavinimo lygis krenta. 
Jis krenta dėl sunkių studijų 
sąlygų, dėl kultūrinių akstinų 
stokos.

Tokiam skurdžiam fone Tam
stos, Brangus Daktare, išrūpin
ta pašalpa išauga kelis kartus. 
Mes nemokame, nežinome, kaip' 
Tamstai atsidėkoti. Mes laukia-i 
me, kada SLA kasininkas teik
us ją mums pasiųsti.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

• 4., 
«*• •

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

Į miestą pasiųstas sveikini
mas kamuoja $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”. 

1 ADM.

SUNKIAI SERGA SENAS NAUJIENIETIS, 
PAŽANGUS STASYS BRUZGULIS

Skaito “Naujienas” Per 25 Metus, Nuo 
Pat Pirmo Numerio

ROSELAND. — Stasys Bruz
gulis kietai reumatizmo ligos 
sukaustytas. Nuo sūnėno Bruno 
Bruzgulio nelaimingos mirties,

šiomis dienomis teko aplan
kyti Stasį. Radau jį su pagalba 
dviejų lazdų beeinantį per šlu
bą. Jisai sako, tai esąs jo kas-

kurią jisai labai skaudžiai at- dieninis užsiėmimas pasimank- 
iautė, jau 8 mėnesiai kaip ap- štinimui, kad įgauti thugiau 
leido darbą ir vos ant lazdų spėkos atsilaikymui prieš ligą, 
pasiremdamas gali pereiti per 
kambarį.

Stasys Bruzgulis gyvena ad
resu 10526 Indiana Avė. Jau 
senas Roselando gyventojas, 
laisvų pažiūrų, progresyvis 
žmoglis. Savo nuoširdumu yra 
įsigijęs daug draugu.

Paliuosavo 9-is
Cliicagiečius
Anti-fašistus

Patys Naciai Juos Išteisino

Miesto berniukų teismo tei
sėjas Graber vakar paliuosavo 
devynis chicagiečius, anti-fa- 
šistus, kurie buvo suimti gruo
džio 8 d., “už nacių mitingo iš
ardymą”. Jie buk išardė fašis
tų Sidabro-marškinių organiza
cijos mitingą adresu 5837 Ir- 
ving Park Boulevard.

Richard Starr, nuo 5714 By- 
ron Street, vienas iš fašistų 
grupės narių, buvo paklaustas 
ar gali kaltininkus pažinti. Ro
dydamas į kelis žmones, jis 
teismui aiškino, kad “tas” ir 
“tas” ir “tas”, etc. jį mušė. 
Bet keli iš jo nurodytų žmo
nių visai nebuvo areštuoti ir 
teismo kambarin atėjo tik by
los pasiklausyti. Tuo “nusikal
tusių pažinimu” pasiremdamas, 
teisėjas visus paleido.

Nusižudė 56 Metą 
Stalius

Negalėjo Gauti Darbo

Savo buto skiepe vakar 
šikorė Frank Kveton, 56 
tų stalius gyvenęs adresu 5131 
South California avenue.

Tai linksmo budo senukas, 
nors ligos labai suvargintas. 
Pradėjus su juo kalbėtis apie 
politiką arba draugijinį gyve
nimą, senukas staigiai savo 
veide paslepia visą skausmą, 
linksmai ir energingai prade
da kalbėti apie visokius įvy
kius.

Stasys Bruzgulis “Naujienų” 
skaitytojas nuo pat Naujienų 1 
numerio.

Alvirėl, sako jisai savo žmo
nai, dabar kai Untanas atsilan
kė pas mus, užsimokėkim jam 
už “Naujienas”, nes jau laikas 
išsibaigė ir butų gerai, kad ne
sulaikytų “Naujienų” siuntinė
jimą. Mes skaitom jas nuo pat 
pirmojo numerio, tai ir baik- 
sime skaityti iki pat jubilieji
nio “Naujienų” numerio. Tai 
busime “Naujienas” išskaitę 
ketvirtadalį šimtmečio.

Aš irgi pasigyriau, kad 
“Naujienas” skaitau nuo pat 1 
numerio ir jose randu didelio 
malonumo skaitydamas diena 
iš dienos. — Taip ir mes —- 
atsako Stasys ir Alvira Bruz
guliai.

žodis KvietkieČiams
Chicago j yra daug kliubų, 

kurie yra susiorganizavę kai
po parapijonys iš Lietuvos. Mes 
gi, kvietkiečiai, nesame susior
ganizavę, taip sakant, neturime 
kvietkiečių kliubo, nežinome 
kiek musų parapijonų gyvena 
Chicagoje ir kokiose sąlygose 
jie gyvena. Gal yra nelaimėn 
patekusių, kuriuos butų gali
ma aplankyti ir suteikti nors 
morališką pagalbą, ištariant 
nuoširdų atjautimo žodį.

Vienas tokių nelaimingų mu
sų parapijonų kvietkiečių šiuo

Jo žmona, Anna K ve ton aiš
kino policijai, kad velionis per

Pa’i laiku yra Stasys Bruzgulis. Jo 0 I(nelaimė, tai liga, kuri jį kan
kina jau per daugelį metų, bet 
šįmet tai jau visai paguldė į 
lovą. Butų labai malonu ligo
niui, kad jį aplankytų kvielkie-

ilgą laiką nedirbo, darbo nega
lėjo gauti, dėl to labai rūpino
si ir prarado sveikatą.

čiai. Taigi aš ir padarau pa
kvietimą aplankyti drg. Bruz
gulį. —Kvietkietis.

e. ‘

yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

nPEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
JL ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me
tams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 
dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

VARDAS .

ADRESAS

1ŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

$8.00
$500

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




