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Rusija ir Lenkija Protestuoja Ukrainų Judėjimą
REIKALAUJA, KAD ČEKO-SLOVAKIJA 
SUSTABDYTU JUDĖJIMU NEPRIKLAU

SOMAI UKRAINAI IŠKOVOTI

Kova' tekstiles dar
bininkų unijoj 

aštrėja

š ■

Iš Lietuvos
Tikrino perkūnsargius

I NACIŲ LAIMĖJIMAS KLAIPĖDOJE 
ĮGYTAS TERORU IR SAU

VALIAVIMU

Ukrainai nori atsipalaidoti nuo Rusijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Čeko-Slovakijos

Ukrainų judėjimo vadai dar- 
tokiai nepriklausomai

PRAHA, Čeko-Slovakija, gr. tonominčje dalyje, ši apygarda 
18. — Sovietų Rusija ir Len- tai Čeko-Slovakijos Ukraina, 
kija pereitą šeštadienį įteikė 
protestus Čeko-Slovakijos vy- buojasi
riausybei. Taip Rusija, kaip Ukrainai įsteigti, kurion įeitų 
Lenkija protestuoja ukrainų keturių šalių teritorijos, apgy- 
organizacijų veiklą Čeko-Slova- Rentos ukrainų, būtent: 
kijoj, taikomą Ukrainos nepri
klausomybei iškovoti.

Čeko Slovakijos 
užtikrino lenkus ir rusus, kad 
ji neleis Čeko-Slovakijos ribo
se plėstis judėjimui atkreiptam 
prieš kaimyninių šalių vyriau
sybes.

Rusai ir lenkai, be to, už
protestavo čekų-slovakų spau
dos laikyseną ukrainų veiklos 
klausimais. Čeko-Slovakijos vy
riausybė atsakė, kad ji neturi 
galios sulaikyti spaudą nuo 
svarstymo tarptautinių klausi
mų.

Gyvas judėjimas Ukrainos 
nepriklausomybei iškovoti eina 
Karpatų Rusijoj arba rutėnų 
žemėje — Čeko-Slovakijos au-

Sovietų Rusijos teritorija, 
290,000 kvadratinių mylių di- 

vyriausybė, dūmo, su 35,000,000 gyvento
jų; Lenkijos teritorija, 55,000 
kvadratinių mylių didumo, su 
6,000,000 gyventojų; Rumuni
jos teritorija, 6,400 mylių di
dumo, su 1,000,000 gyventojų, 
ir Čekoslovakijos teritorija, 5,- 
400 kvadratinių mylių 
su 500,000 gyventojų.

Ukrainų troškimai 
Vokietijos planams, 
sako korespondentai, 
ukrainuose reiškiasi 
jausmas prieš vokiečių domi
navimą. Jeigu pavyktų iškovo
ti nepriklausomą Ukrainą, tai 
Ukrainai. tikisi vokiečių domi
navimo išvengti.

didumo

atitinka 
Tačiau, 

pačiuose 
stiprus

Francuzija ieškos [Vietoj gyduolių pre 
susitarimo su J

V. dėl skolos
kybos Coster vertėsi 

ginklų šmugeliu

WASHINGTON, D. C., gr. 
18. — Prieš keletą dienų Uni
ted Textile Workers Union pre
zidentas Gorman paskelbė, kad 
jis ištraukia šitą uniją iš CIO 
arba Industrinių Unijų Kon
greso.

šeštadienį Gorman išmetė iš 
unijos keturis viceprezidentus, 
nes jie yra Industrinių Unijų 
Kongreso šalininkai.

• CHUNGKING, Kinija, gr. 
18. —. Jungt,/Valstijų Ekspor
to-Importo bankas nutarė duo
ti kinams $25,000,000 paskolą. 
Kinai patenkinti, kad gaus pa- 

■ skolą, o japonai sako, jogei 
'duodamos paskolą, Jungt. Val-
stijos stengiasi pratęsti karą
Kinijoj. b

Darbininkai rems 
demokratus bent 
iki konvencijos

Lewis, 
politi- 
Darbo 
taipgi

O ROMA, Italija, gr. 18. — 
Dienraštis “Relazione Interna
tionale”, kurs dažnai gauna in- v už
sienio reikalų ministerio Ciano, 
editoriale kalba, kad galutinis 
Francuzijos-Italijos ginčų iš- 

gr. sprendimas ; gali būti karas. 
Dienraštis sako, kad dėl karo 
Francuzija businti kalta.

WASIIINGTON, D. C 
18. — Industrinių Unijų Kon 
greso pirmininkas, John 
pareiškė, kad veikianti 
kos dirvoje Nepartine 
.Sąjunga, kuriai Lewis
vadovauja, rems demokratų 
partiją ryšium su 1940 metų 
prezidento rinkimais.

' Lewis betgi akcentavo, kad 
sąjunga gali sulaikyti paramą 
demokratams, jeigu jie savo 
konvencijoje nominuos kandi
datu į prezidentą nepalankų oi> 
'ganizuotiems šalies darbinin
kams asmenį.

Tačiau iki konvencijos, pa
sakė Lewis, Nepartine Darbo 
Sąjunga nerems žygių taikomų 
trečiajai partijai įsteigti.

formacijų iš paties Italijos i 
oiamiA Ir 1 ii1 rH »/"''iria

• BUCHAhEST, Rumunija, 
gr. 18. — Rumunijos .vyriau- 
sybė areštavo' tūlą skaičių bap
tistų kunig*ų. Uždarė taipgi kai 
kurias jų bažnyčias. Bavtistų 
kaltė esanti ta, kati jie nepain- 
formavc' vyriausybės, kiek sa
vo parapijose turi narių, ir ne
parodė iš kur baptistų bažny
čių pajamos splAukiai šitų rei
kalavimų* nestatoma dominuo
jančiai Rumunijos' ortodoksinei 
bažnyčiai.

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
18. — Autoritetinguose Fran- 
euzijos rateliuose reiškiama nuo
monė, kad Francuzija ir Bri
tanija artimoj ateity pradės 
derybas su Jungt. Valstijomis. 
Jos ieškos susitarimo dėl karo 
skolų, kurių mokėjimą 
eilę metų.

Francuzija skolinga 
Valstijoms daug maž
000,000, o Britanija apie $5,- 
000,000,000.

užvilko

Jungt. 
$4,000,-

Hitleris organizuoja 
nacių partiją Čeko- 

Slovakijoj

• BERLYNAS, 
gr. < 18. 
tas Berlyne įspėjo amerikie
čius gyvenančius Vokietijoj, 
kad jie turi gauti iš nacių vy
riausybės leidimus gyventi Vo
kietijoj kas trys mėnesiai.

Vokietija,
- i {Amerikos konsųla-

Laukia teismo spren 
dimo dėl TVA

gr.WASHINGTON, D. ' C
18. — Jungt. Valstijų valdžia 
tikisi, kad Vyriausias teismas 
pirmadienį paskelbs sprendi
mą, kurs liečia Tennessee Val- 
ley Authority. Keturiolika elek
tros gamybos įmonių yra iškė- 
lusios 
tuoj a, 
esanti 
ei jai.

Taippat pirmadienį laukiama 
teismą paskelbsiant sprendimą 
dėl konstitucijos pataisos, ku
ri liečia vaikų darbą.

bylą TVA. Jos argumen- 
jogei TVA programa 

priešinga šalies konstitu-
■ ’•! ’Mį

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

Bendrai giedra \ vidutinio 
stiprumo šiaurės vakarų vėjai, 
pasikeičią į vakarų ir pietų va 
karų vėjus; saulė teka 7:13 
v. r., leidžiasi 4:21 v. v.

su- 
jo- 
ne

NEW YORK, N. Y., gr. 18. 
— Subankrutavęs McKesson & 
Robbins gyduolių firmos prezi
dentas Coster pasirodė buvęs 
ne kas kitas, kaip prieš dvide
šimtį metų paskilbęs Ameriko
je sukčius Musica. Coster-Mu- 
sica nusižudė pereitą savaitę.

Tačiau valdžios atstovai 
rado davinių, kurie rodo, 
gei MusicaCoster vertėsi
tiek gyduolių prekyba, kiek 
šmugeliavimu , ginklų į sveti
mas šalis. Padaryti iki šiol ty
rinėjimai rodo, kad jis siuntęs 
ginklus Ispanijai ir į porą pie
tų Amerikos respublikų, šmu
geliu, tyrinėtojai mano, buvo 
įvelti kai kurie aukštas 
užimą asmenys.

Musica pradėjęs biznį 
munšaineris prohibicijos 

tačiau greitai

PRAHA, čeko-Slovakija, 
18. — Vokiečių dienraštis 
ko-Slovakijoj “Zeitungdienst” 
šeštadienį paskelbė, kad šaly 
tapo suorganizuota nacių vo
kiečių partija. Partiją kontro
liuos Vokietija, nors oficialiai 
ji veiksianti čeko-Slovakijos 
kontrolėje.

Čeko-Slovakijoj vokiečių yra, 
po to kai iš jos atimta Zudetų 
žemė, apie 35,000.

gr. 
če-

G NEW YORK, N. Y., 
18. — Sekmadienį iškabinti 
rašai, kurie sako, kad parsi
duoda paskilbęs New Yorko ka
lėjimas — The Tombs.

gr. 
pa-

• STOCKHOLM, Švedija, gr. 
18. — Visoj Švedijoj šiandien 
yra netoli 250,000 automobilių. 
1922 m. Švedijoj automobilių 
buvo tik 40,000.

vietas Vokietija daro spau
dimą į Šveicariją

kaipo 
dieno

se, tačiau greitai perėjęs į 
stambesnį biznį — į nelegalų 
ginklų eksportą.

Francuzija užgyrė 
didžiulį biudžetą 

ginklams
PARYŽIUS, Francuzija, 

18. — Pereito šeštadienio 
kare Francuzijos atstovų rūmai 
užgyrė 40,000,000,000 frankų 
biudžetą (apie $1,053,000,000) 
palies ginklavimui 1939 me
tais.

šis biudžetas pralenkia 19 bi- 
lionų frankų 1938 metų biu
džetą tiems patiems reikalams.

Biudžetas užgirtas vienu bal 
su. Italijos fašistams reikalau
jant Tunisijos ir kitų Francu
zi jos teritorijų, net 
jos komunistai ir 
Daladier valdžios 
priešai, nesipriešino
liam ginklavimosi biudžetui

gr. 
va-

Francuzi- 
socialistai, 
stipriausi 

taip dide-

ZURICH, Šveicarija, gr. 18. 
— Svarbiausias Vokietijos eko
nomijos žurnalas “Deutscher 
Volksv/irt” ir kai kurie kiti 
vokiečių spaudos organai pa
skutiniais laikais nurodo, kad 
Šveicarijai butų pelninga, jeigu 
ji pradėtų glaudžiau kooperuo
ti su Vokietija pietų rytų Eu
ropos prekybos eksploatacijai, 
šitokiam kooperavimui vei
kiant, žinoma, Vokietijos įtaka 
į Šveicariją padidėtų.

• MASKVA, Sovietų Rusi
ja, gr. 18. —- Sovietų žinių 
agentija Tass praneša, kad nuo 
1933 m. Rusija nebeimportuo- 
ja anglies iš svetur. Rusijai 
dabar ištenka savo anglies, 
nors anglies dabar ji suvarto
ja daugiau, negu praeity.

• ROMA, Italija, gr. 18. 
Italijos kolonijoms Libijai 
Etiopijai reikia 300 daktarių. 
Tačiau, kai paskelbta šitas rei
kalavimas, tai iš visos Italijos 
daktarų tesutiko ten važiuoti 
tik 40, nors daug jaunų dak
tarų aimanuoja, kad jie nega
li padaryti pragyvenimo Itali
joj.

ir

Hitleris šauks kon
ferenciją ginklavi

mosi reikalais
LONDONAS, Anglija, gr. 18. 

— “London Sunday Dispatch” 
sekmadienį rašo, kad greitai 
po Naujų Metų Adolfas Hit
leris ketina sušaukti konferen
ciją ginklavimosi apribojimo 
klausimais. Pasak to laikraščio, 
aukštuose nacių rateliuose gin
klavimosi klausimas dabar dis- 
kusuojamas.

Žemės drebėjimas 
Turkijoj

ŠIAULĖNAI. — Petrošių ir 
kt. kaimuose ne per seniai 
vaikščiojo perkūnsargių tikrin
tojas. Jis sakėsi esąs siųstas 
iš Ministerijos patikrinti per
kūnsargius ir už patikrinimus 
ėmęs po 10 litų. Jis be atsisa
kymo reikalavo pinigų. Tik A. 
Bložė, netikėdamas jo tikrini
mais, sakėsi neturis tiek pini
gų. Tikrintojas aiškino, kad po 
tiek esą nustatyta, mažiau kaip 
10 litų negalįs imti ir grasino, 
kad bus su bauda išieškota. 
Bložei išsitarus, kad jis tetu- 
rįs tik 3 litus, tikrintojas ir 
tuos paėmė. Dabar A. Bložė, 
supratęs apgavimą, gailisi ir 
tuos 3 lit. atidavęs.

O po šiaulaičių kaimą vaikš
čiojo drūtas ponas dejuodamas, 
kad mažai kas aukoja statomai 
Šiauliuose džiovininkų ligoninei; 
sake renkąs aukas tam tikslui 
ir atsivertęs didelę antspauduo
tą knygą reikalavo pinigų. Kas 
davė užrašė, mažiau kaip 3 li
tus neėmė ir beveik pas kiek
vieną prašė valgyti.

Mat, dabar rudens laikas, tai 
visi dykūnai ir tinginiai eina 
pakiemiais išnaudodami varg
šus ūkininkus. Reikėtų prieš vi
sokius valkatas imtis griežtų 
priemonių. Dabar vėl buvo už
plūdę čigdnai, kurie, apsistoję 
Kalpokų (R. Skipičio) miške
lyje, kas dieną pradėjo lanky
tis po apylinkę mainikaudami 
— sukčiaudami, su šeimomis 
valgyti prašinėdami ir t. t. 
Bet, girdėti, vietos policija ža
dėjo vykti jų blaškyti.

ANKARA, Turkija, gr. 18. 
— Dvidešimt trijų valandų lai
kotarpiu Kirshehir apygardoj 
Anatolijoj, jausta keli smarkus 
žemės kirčiai sekmadienį. Dau
giau nei šimtas namų sugriau
ta. 900 gyventojų neteko pa
stogės. Reiškiama baimė, kad 
•daug gyventojų žuvo griuvė
siuose.

Pasirodė raudonligė
JUODONYS, Kamajų valse. 

— Spalių mėn. paskutinėmis 
dienomis, esant šaltam rudens 
orui, apsirgo ūkininko J. Par- 
šonio kiaules. Atvežus veteri
narijos gydytoją, pasirodė, kad 
kiaulės serga raudonlige.

Legalizuoti brako
nieriai

PANEMUNIS. — šiemet ke
letas žinomų apylinkės brako
nierių įsirašė į medžioklės 
draugiją, šie buvusieji brako
nieriai, gavę leidimus, liko ne
paprastai drąsus, manydami 
dabar jau galį medžioti kur ir 
kaip patinka, todėl ir trankosi 
po svetimus laukus, visai nė 
nesiklausdami žemės savininkų 
leidimo. Ūkininkai gerai žino 
medžioklės įstatymą, kuriuo 
be savininko raštiško leidimo 
draudžiama svetimoj žemėj me
džioti, bet tyli, nedrįsta ar lau
kia, kol patys “medžiotojai” 
susipras, ypač, kad šių medžio
tojų priešaky stovi asmuo, ku
riam bet kokie įstatymai tu
rėtų būti ypatingai žinomi...

Kadangi tokie medžiotojai, 
kurie nesilaiko įstatymų, laiko-

KAUNAS. — (Telegrama) gruodžio 16 d. 1938 m. — Ne
žiūrint teroro ir sauvaliavimų, lietuviai Klaipėdos krašto sei
melyje turės 4 atstovus.

Vien neteisėtai išbrauktų lietuvių balsais butų buvę išrink
ti dar du lietuviai.

(Neoficialiomis žiniomis, vokietininkų rinkimų komisarai 
išbraukė iš balsuotojų sąrašų Klaipėdos krašte apie 7,000 lietu
vių. — Redakcija.)

JUNGT. VALSTIJOS NETOLERUOS SVE
TIMŠALIŲ ĮSIBRI0VIM0 AMERIKON

LIMA, Peru, gr. 18. — Alf { Tarp ko kita Landon pareiš- 
M. Landon, republikonų parti - kė: 
jos kandidatas į Jungt. Val
stijų prezidentus 1936 metais,1 yra vienas nusistatymas, kurio 
kalbėdamas per radiją ryšium Jungt. Valstijų gyventojai lai- 
su Pan Amerikos konferencija,1 kėši daugiau nei šimtą metų, 
sekmadienio vakare pareiškė,1 nužiūrėdami rinkimų pasėkų, 
kad Jungt. Valstijos netoleruos
svetimšalių įsibriovimo i Ame- Valstijos 
riką — ar valdžioje bus ta, ar šalies įsitvirtinimo šiame kon- 
kita partija. tinente.”

Leiskite man pasakyti, kad

Tai nusistatymas, kad Jungt. 
netoleruos svetimos

Prašo ieškoti mušiu 
paliaubų Ispanijoj
LONDONAS, Anglija, gr? 18. 

— Laikraštis “Sunday Gra- 
phic” prašo prez. Rooseveltą 
pasidarbuoti, kad Ispanijoj, Ka
lėdų metu, bent per 24 valan
das butų paskelbtos mūšių 
liaubos. ’

Naciai celebruoja 
laimėjimus Klai- 
" pėdoje

pa-

Remia socialią 
mediciną

KLAIPĖDA, gr. 18. — Klai
pėdos naciai šeštadienio vaka
re apvaikščiojo 
Klaipėdos seimelio 
kurie įvyko gr. 11 
nio vakare naciai 
seną gatvėmis
Celebracija įvyko nežiūrint di
delio šalčio ta vakara. 4- *-

laimėjimus 
rinkimuose, 
d. Šeštadie- 
surengč ei •

su žibintais.

LOS ANGELES, Cal., gr. 18. 
— Kalifornijos medikų asocia
cijos specialus komitetas reko
mendavo medikų draugijai pri
imti planą, pagal kurį dakta
riška pagalba butų teikiama 
kiekvienai šeimai už $6 per 
metus, nežiūrint kaip šeima 
butų didelė.

Ketvirtadalis Aus
trijos žydų pabėgo
VIENA, Australija, gr. 18. 

— Tuo metu, kai Hitleris pa
ėmė Austriją, žydų ten buvo 
apie 300,000. Apskaičiuojama, 
kad nuo to laiko iki gruodžio 
15 d. š.m. jau išsikrausto iš 
^Austrijos 70,000 su viršum žy
dų, taigi apie ketvirtadalis.

Naikina anti-fašisti 
nę literatūrą

ROMA, Italija, gr. 18. — 
Italijos propagandos ministeri
ja pereitą šeštadienį įsakė iš
traukti iš cirkuliacijos ir su
naikinti visokeriopą literatūrą, 
kuri yra nepalanki fašistams.

Artilerija apšaudo 
lojalistų pozicijas
HENDAYE, Ispanija, gr. 18. 

— Ispanijos sukilėlių artileri-. t _ „ v„........
mi brakonieriais, tai apylinkės ja sekmadienį smarkiai apšau- 
gyventojai šiuos naujuosius dė lojalistų pozicijas Tremp 
medžiotojus, nors ir turinčius sektore, šiaurės Katalonijos 
leidimus, bet laužančius mė- fronte. Veikė taipgi sukilėlių 
džioklės įstatymą, visai pama-(karo lėktuvai. Jie numetė j lo-j 
tuotai vadina “legalizuotais jįalistų pozicijas tonus eksplo- 
brakonieriais”. duojančios medžiagos.

* ■ A A1’ ,•« • » T

Išlaidos WPA dar 
bams sumažės

WASHINGTON, D. C., gr. 
18. — Demokratų partijos va
das senate, senatorius Barkley, 
šeštadienį pareiškė, kad vald
žios išlaidos WPA darbams at
einantį pavasarį ir vasaros pra
džioje -veikiausia sumažės po 
$30,000,000 mėnesiui. Sumažė
jimas numatomas todėl, kad 
laukiama gaivesnės biznio veik
los, taipgi todėl, kad sakytu 
laiku prasidės Housing Admi- 
nistration projektų vykdymas.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

DOVANU 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.

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

. - -
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Mikas Šileikis

(Tęsinys) iuišiminusi “jeloje” su baigian
čiu tirpti ledo šmoteliu vežime.

Iš ledo jis darydavo menkąšė pats Dūda.—Laurynas “vė
gėlių” su kumele įtaise, vežios biznelį. Vėlai namo pareidavo, 
vežiman įsimetę ledo gabalus, neretai nusigėręs. Su Gurkšnie- 
darys biznį ir viskas bus gerai.' ne susibardavo. Gurkšniai pa-

—Taip, tai taip. Tik kažko- j manė, kad jis bus metęs tą biz- 
dėl jis porą kartų kažin kur nį ir kur nors pasišalinęs, bet 
buvo nuvažiavęs ir negrįžo su vis tebelaukė sugrįžtant. Atėjo 
kumele per Iris dienas. Mes lm- telegramas, pasirašytas kokio 
vome susirūpinę. Lauryną ragi- tai daktaro, kuris praneša, kad 
i au su policija paieškoti. Alsi-'Petras Ilrovatas skaudžiai su
radęs teisinosi, kad kumelę kaž- muštas guli Floridos ligbninė- 
kur buvo nuvedęs kaustyti. Ije. Reikalauja penkių šimtų do- 

jjj ! lerių jo gydymui ir namo su-
. .. . j grąžinimui.Praėjo menuo laiko po to,!

kai Petro kumelė buvo rasta! Gurkšniai visaip galvojo— 
Įsiusti pinigus, ar ne, bet nuta- 

iunė ir jos motina 
uą gelbėti žentą. 

Glirkšnys spyrėsi. Jam buvo tik 
paslaptis toks žento pražuvi
mas.

—Raks velnias jį ten nune- 
’šė?—Gurkšnys stebėjosi. —Ko-

DUODAME ~E
PINIGUS!

Jeigu reikia atnaujin-: 7? vc!nilJ j's l.en nuvaz“xvo?. 
ti morgicius; jeigu no-;!ai J ,eįul ir įž aš jau 
rite taisyti namą; jeigu nekiSiu savo piniglJ, 
norite pirkti namą; jei- —Gal kas “nukidnapino” ir 
gu budavoti namą,— ‘ paliko,—pertraukė Gurkšiiicnė.

Kreipkitės j N A U-! ~
JIENŲ S PULK A. . . gacjo a,sl‘lkli--Llune 7, ., v r . pridgjo.
Gausite ant lengvų 1S-, Perprašytas Laurynas nu- 
mokejimų ir lengvomis siuntė penkis šimtus dolerių, 
sąlygomis. > kaip buvo nurodyta. Petras ne-
T M ’ trukus grįžo namo sveikas kaiLlthuaman Bllllding ridikas. Teisinosi, kad jį pagro- 
Loan and Savings jbę kažkokie keturi gengsteriai, 

kai jis ledą vežiojęs, sumušę ir 
įgrūdę į tuščią vagoną. Kai Flo- 

1739 S. HALSTED ST. i ridoje darbininkai radę vagone 
Atdara kas dieną nuo 8 ry- b,e šQihbnes gulintį, tai atidavę 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- ligoninei.
dėldienius. Motina ir duktė džiaugėsi vy->

Association

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAŠ Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar Daugiali
BLACK BAN Tonas $Q-50
Perkant toną ar daugiau,

19 3 9

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

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

15 CENTŲ
Prisiųskite savb užsakymus tuojauš. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

.... NAUJIENŲ-ACMl! Telėphoto
George Vernard, McKesson ir Robins, .Ine., ir 

George Dietrich, viceprezidentas ir iždininkas, kurie, 
kaip paaiškėjo, yra Musica broliai. Prisidengę lega
lios kompanijos vardu jie vare didžiausį šmugelį ir 
kontrabandą. .

pradėjo mažai uždirbti, o patė
viu pinigus banke Uždarė. Tuo 
pačiu metu ir Gurkšnys nebe
teko sėilbjo savo uždarbio. Mo
tina dejavo, patėvis siuto rėk
damas, kad “jos jį suėdusios, 
kad podukra su vaiku jam e- 
šauti didelė našta.”

i

Liūne sūnelį mylėjo, augino 
kaip motina tik gali auginti. 
Vaikutis augo gražus šviesia
plaukis mėlynakis, kaip ir jo 

(motina. Gražiai kalbėjo lietu
viškai.

Vieną dieną Litinė Hrovatie- 
he iš teisino gavo pakvietimą 
ateiti teisman. Jos vyras Pet
ras buvo areštuotas už daugpa
tystę. Kai ji ten nuėjo, rado 
tris kitas jo žmonas belaukian
čias teismo procedūros.

Litinė gavo persimas nuo 
buvusio vyro.

Liūne Balsytė grįždama iš 
teismo prisiminė motinos žo
džius: “Amerikonas nors gėdos 
tau nepadarys ...”

(GALAS)

ĮSIGYK PIANO

AKORDUONĄ
PAMOKŲ PLANO
i BUDU
Duokit savo vaikams progos 
išmokti piano akordijoną grie
žti už tik $1.25 į savaitę. Už 
tai gausite instrumentą prak
tikuotis namuose, privačias 
pamokas kas savaitę musų 
studijoj ir teisę vartoti musų 
akordijoną, kol jis čia. Atei
kit ir paklauskit kaip galėtu- 
tr<me įsigyti piano akordijoną 
už tik—

51.25
į savaitę.

VITAK-ELSNI3 CO.
4815 S. Ashland Av

CHICAGO, ILL.

su

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 t . - - -
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 611)

popiet ir 7—fl

Ofise Tet Yardn

DR. BERTAS1I
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rer. 4910 80. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Ofiso TėL Virglnfa 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofi?o valandos: 

nuo 2---4 ir nuo 6—8 vai. vakaro

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

ro grįžimu, bet Laurynas ?Air-( Pėtras ėmė ir nesugrįžo. Na- 
zėjo išmetinėdamas joms, kad 
čia buvusi apgavyste. Bet mo
terys senu įpratimu užrėkė 
Gurkšnį, išvadino kvailiu ir pa
galios visi susitaikė.

Bet Ilrovatas ledo daugiau 
nebevežiojo, neva bijodamas, 
kad it vėl “gengsteriai” nepa
grobtų. Gurkšnys kiek laiko sa
vo garažiuje laikęs ir šėręs ku
melę, pardavė žydui. Petras sė
dėjo namie ir 
Kai Gurkšniui

įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS

niekur nebėjo.
atsibodo, užpy-

lauk iš mano

žentą ir

nematai,

- Eikite jus 
namų!

Motina užsistojo už 
dukterį.

—Laurynai, argi tu
kad laikai prasti. Kur jis gaus 
darbą? Kai laikai pagerės, lai ir 
darbą susiras.

Bet žentas pats išsprendė vi
są klausimą.

—Aš eičiau į 
ke,---bet neturiu 
tižiai.

—O kokį, po
biznį sugalvojai? — Gurkšnys 
pįklai paklausė.—Turėjai ledo

pra-

vchiių, dabar

—A, kok

uždirbdavau. Vasara, pats ži
nai, dar. šiaip taip, o žiemos 
melu negali nei vieno šmoto le
do per dieną parduoti. Dabar 
noriu būti apdraudos agentu.

—Tiesą sakai, ženteli,—Gurk- 
šnienė įsimaišė,- aš pati žinau, 
kad musų apylinkėje su ledu 
prastas biznis.

ir baigia,—-Laurynas atsakė.
... Ne visai taip,—Ilrovatas 

aiških'o,—Reikia kauciją užsi-
statyti. Reikia turėti automobi- 
į. Pėsčias tokiame 
mieste 
Reikia 
nes, o 
baisiai
nuostolis 
tiš.

miškini latike savaitę, laukė 
mėnesį ir metus, d Petras ne
grįžo...

1 Junė apsiverkė, apsiprato, 
paklausinėjo kaimynus, ar ne
girdėjo apie jos vyrą. Niekas 
nieko nežinojo. Dabar ji dirbo 
prie ^kriaučių—suknias siuvo. 
Motina augino dukters sūnų Pe
truką. Ji nei nebeieškojo savo 
pabėgusio vyro. Laurynas tik 
tiek pasakė:

—Paliko ...
Laikai ėjo prastyn. Liūne

JUOKAI KNYGA APIE

didcliame 
niekur to'i nebenueisi, 
dažnai sustoti pas žino- 
galvekąriu važiuojant

gatvėkariais tranky-

ir duktė vėl prašė 
gelbėti Petrui, kad

iibdirbd. Da- 
tik tegtil jis

pagalvojo ir 
nito šito tiri-

Motina 
Lauryną 
kaip nors vėl prasidėtų, kaip 
nors prasilaužtų į gyvenimų.

— Tik pagalvok, Laurynai,— 
Gurkšiiicnė sakė,— kokia negar
bė laikyti vyrų ir šerti kai mei
tėlį, kuris nieko 
ryk jau ką gali, 
eina ir dirba.

Gm-kšnys gerai 
nutarė atsikfrityli
gihio. Nupirko jam liaują For- 
duką, davė pinigtį kaucijai Už- 
šištatyti ir llrbvdtaš išvažiavo 
agentauti.

Pirmieji jo kiijbiUai butė ri
bų GitekŠnlai ir LiuA& PetrUi 
ir šis užsiėmimas nelabai sekė
si, nors jis plačiai važinėdavo 
ir girdavos, kad esąs labai už
imtas. Kai kada per kelias die
nas namo nesugrįždavo, bet 
namiškiai buvo prie to pripra
tę: manydavo* kad i kitą iniėa- 
tą gal Išvažiavęs, gal naujus 
prospektus turi...

— Tėveli, kam reikalingi per 
jungtuves liudininkai?

— Matai, vaikeli, niekas vė
liaus netikėtų, kad tokia kvai
lybė buvo padaryta.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ift DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE, 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

S'—Ą— * koplyčios visose
__J JUsZ 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienį 
ir naktį.

TARIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

/’• J. LIULEVIČIUS
4348 Š. California Avenue Phone Lafayette 3572 

r.l .......  ,, ....    -

F. j. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

S. R MAŽEIKA
3319 Lituanica Avfeiitie

Yardš 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270
2314 Wėšl 23rd Place
S K viliu S: 42-44 East 108th Stieet

,- • i .

ALBERT V. PETKUS IR EUDElKIS
4704 Šo. Węstern Ąve. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY b. PETKUS
•■6834 So. W<žstferti Avfc. 

1410 Sbuth 49lh Court
Phone Grovehill 0142

Cičefro Phbhe Cicero 2109

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE-

Kaina 25 Centai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

st

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
IIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Rtes. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
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. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1S73

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR j)ENTlSTAI 
Auk riko* Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Pilone CANAL 0122

DR. S. BIEŽIS 
GYbttOlAŠ IR CHIRURGAS 

2201 Wešt 22nd Street
Valandos: nub 1—3 ir 1—8 

Seredotnis ir nedSL pagal sutartį 
ue

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS-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 State Bank Bldg. 

2100 ĮVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Hrunsviek 0597

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

DR. ST. N AIKEL1S
Physician and Surgeon 

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

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

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 Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan 81

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL, 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas Yards 0904

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po
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MASONAI LIETUVOJE
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

DYKAI
WEXBERGPRISTATYMAS

ra

Roses

WEXBERG’Smiškai bai

RYTINĖ RADIO
VALANDA

Stoties

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

Antra Kelionė

TeL Yards 3088

daugiau)

įstatus, kuriuo- 
jokios mistikos

5 Crown
7 Crown

žingsnį 
pajuto

zenge pirmąjį 

trečios keliones;

wouldr 
polishd 
much i

Askl 
double 
Jfpound 
Lambert

rankas. Po to 
griausmas, o 
silpnėjant iš- 
negailestingas

•pirm
Avė.: J

Avė..
4635

Lafh- 
Mrs.

Kedzie 
Olišaus- 

Kont.
2534

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ 
LANGŲ.

bešildo, 
ir niu- 
viešnia

KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ

1908 So. Halsted St.

Ai PAROUOOU PAUGIAU
MGj KHŲ 

MUŠTU MSIKAhKlNANTlf MS — I 
RtuMAUMOiKAUiMAlS 
TOMS PŪKUS VAISTAS. 9 T, 

KAO l« Ai PATS JĮ (V- J 
NAUDOJU

Old Taylor 
Grand Dad 
Old Charter 
Black G oi d 
Old Schenley Rye

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

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

27 Metų Sukaktuvių 
SPARDAVIMAS

Bond & Lillard 
White Horse

Cream nf Kentucky 
Old Quaker 
VVilken Family 
Old Drum 
Calvert Special 
Schenley Red Label 
Golden Wedding 
Black & White

KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SARAŠAS

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

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.

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

“Ką toje kelionėje girdėjo
te?”, sekė klausimas.

“Trenksmą”, liepė Mickanev- 
skiui atsakyti asistentas.

“Taip, trenksmą”, patvirti
nęs vadovas.

“Tai ir yra blankus žmogus 
gyvenimo atspindys, primenąs 
jog nuolat reikia kovoti su 
kliūtimis ir siekti doros. Ar 
sutiksite atlikti antrą kelionę, 
kuri bus daug sunkesnė, negu 
pirmoji?” Mickanevskis suti-

reikėjo Mickanevskiui atlikti 
praeinant pro dvi eiles susto
jusių veidas veidan “mūrinin
kų”, kurie laikė pakėlę sukry
žiuotus kardus,' sudarydami ti
krą plieno stogą. Šioje kelionė
je “murininkai’, taip smarkiai 
ėmė daužti savo ginklus, jog 
Mickanevskiui atrodė, kad mir
tinai kaujasi keli raitelių es
kadronai. Visą laiką Micka
nevskis girdėjęs komandą:

“Saugokis, pasilenk į deši
nę, į kairę, peršok!” Prakaitas

Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas, čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

F. Donald Coster—tiksliau Philip Musicos žm< 
kuri apalpo patyrusi apie savo vyro nusižudymą

PILNĄ APDRAUDĄ AU 
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ 
UGNIES.

APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
TAVERNŲ ir namų savi 

ninku, kurioje randasi ta 
vemai nuo Public Liabf 
Uties.

KALĖDŲ DOVANAS
KRAUTUVĖSE, KURIOS GARSINASI 

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

busime dėkingi

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

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

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

3237 W.
Juozapas 

Avė.,

Ryškesnius savo darbo pėd
sakus musų krašte yra pali
kusi masonų arba “mūrininkų” 
draugovė “Nuoširdus Lietuvis”. 
Ji veikė nuo 1781 m. iki 1821 
m. Vilniuje. Apie kultūrinį ir 
šelpimo darbą, egzistavusių 
ložų Raseiniuose (“Palemo
nas”) ir Ukmergėje (“Doros 
Pergalė”) maža kas težinoma.

Į provincijos “mūrininkų”

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

draugoves arba ložas rašėsi 
bajorai, o į Vilniaus—kai kurie 
dvasiškiai ir įvairi šviesuome
nė. Jos tarpe nemaža univer
siteto profesorių. Savo gana 
stambiais įnašais masonai kas
met papildydavo ložų fondą, 
iš kurio būdavo duodamos 
mokslui eiti stipendijos, šel
piami neturtėliai, suimtieji.
Loza “Nuoširdus Lietuvis!*

RAŠOMAS
MAŠINĖLES 

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, ______

Taiso, Renduoja .
Maino Rašomas

Mašinėles*15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER 

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE 

3712 S. Western Avė. 
Prie Archer Avcnue 

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

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

Jie kūrėsi miisų krašte pa
gal Vakarų Europos trafare
tą. Savo veiklą reguliavo šian
dien mažai besuprantamais 
nuostatais. Ramus kultūros 
darbas jų draugovėse buvo ri
šamas su įmantriomis apeigo
mis, o paprasta filantropija 
skiedžiama fantazija ir mirties 
baime paremtomis priesaiko
mis. Kokia prasmė slepiasi to
kioje bufonadoje?

Kaip kūno rūbas amžiais 
progresuoja ir kinta, taip pat 
ir sielos rūbas nėra niekuomet 
pastovus. Masonų kontrastuo
se užeisime nemaža savotiškos 
logikos.

Vakarų Europoje jų drau
govės žinomos nuo trylikto 
šimtmečio.

Monopolines tos korporaci
jos idėjas laikui bėgant užgro
bė “kilnesni” luomai. Nors nie
ko bendro vėlyvieji draugovių 
organizatoriai nebeturėjo su 
mūrininkais, bet jie pagerb
dami idėjų autorius vadino ir 
save “mūrininkais”. .....

užsitęsia linaminio 
šiandien visa tai jau 

nyksta, bepalikdami 
pr siminimus ir paša- 

Nyksta ir senobinės 
Kasmet vis 

daugiau pastatoma

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

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

subsidijavo įvairius išradimus 
ir net dėjo pastangas išlais
vinti iš baudžiavos valstiečius. 
Keletą metų svarstė Rusijos 
caras Aleksandras I ložost tuo 
reikalu paduotą peticiją.

Draugovių nariai buvo su
skirstyti laipsniais. “Nuošir
džiame Lietuvyje” randame 
inistrus arba meisterius, pus- 
meistrius ir mokinius. Admi
nistracijos kadrui priklausė lo- 
žos mistras, apeigų mistras, 
prižiūrėtojai, antspaudininkas, 
archyvaras, kasininkas, teisė
jas ir vaišintojas.

{stojantis į ložą turėjo ap
sivalyti nuo “žemės elemento”. 
Priėmimo į “Nuoširdų Lietu
vį” procedūrą yra aprašęs tū
las Mickanevskis. 1817 m. kaž
kurį šeštadienį jį, apsimokėju
sį visus mokesnius, atvedė į 
Vilniaus miesto visiems nuo
šalius namus. Peržengusiam 
tų namų slenkstį, Mickanevs
kiui tuojau buvo užrištos akys. 
Posėdžių salėje nežinomas bal
sas paklausė jo, ar jis pasiry
žęs atlikti

bandymų kelionę.
Savo palydovo patartas, Mic
kanevskis atsakęs teigiamai. 
Po šio sutikimo Mickanevskiui 
kažkas ėmė atseginėti krutinę 
ir jis pajuto prie savo nuogo 
kūno aštrios špagos prisilietė- 
jimą. Po to nežinomos rankos 
nutempė jį kažkur į priekį. 
Po kojų pynėsi blukiai, krū
vos pakulų, virvės. Vienu mo
mentu salėje pradėjo kažkas 
baisiai šnypšti pasigirdo ne
žmoniškas trypimas ir dundė
jimas. Kaip paaiškėjo Micke- 
nevskiui vėliau, jį gąsdinęs 
trypdamas ir mušdamas špaga 
į grindis visas masonų susi
rinkimas. Atvestas į tą pačią 
vietą, iš kurios kelionė prasi
dėjo, Mickanevskis išgirdo ra
portą :

“Vadove, pirmoji kelione 
baigta”. “Kaip pavyko?—pasi
teiravęs vadovas.

“Neblogai”, atsakęs asisten-

buvo išpylęs keliautoją, kai jis 
išgirdęs prie vadovo sosto 
portą:

“Antra kelionė baigta”.
Vėl tas pats klausimas:
“Kaip pavyko?” Vėl paten

kinamas asistento atsakymas. 
Po keleto samprotavimų apie 
dorą, vadovas pagyręs aspiran
to vyriškumą, patikinęs, kad 
draugovėje nieko blogo nėra 
ir pasiūlęs ruoštis trečiai ke
lionei.

Vos Mickanevskis užrištomis 
akimis

Saulutė jau mažiau 
dienos darosi ūkanotos 
rios. švelnioji, gražioji 
— Vasarėlė mus apleidžia ir 
iškeliauja kaž kur- toli toli... 
Ir, štai, jau viešpatauja niūrūs 
ir nuobodus svečias — ruduo.

. I ..

Kur žvelgi, visur jiyku ir tuš
čia, laukai pievos i
gia numesti savo vasarišką ža
lią apsiaustą ir nuo^gi belaukia 
žiemužės šaltosios.

žemaitis laukų? valymo dar-

Chicaffos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: .Tomės Sho’teman 

I>e Moyne St., Pirm.: 
Stalioraitis, 7244 So. Talman 
Pirm. Pagelh'ninkns; Miss. 
lon Chapas, 4403 So. Albany 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 
So. Washtenaw Avė., Tel. 
vette 0559. Finansų Rašt.; 
Marv Warnis. 3838 S< 
Avė., Kasierka; Petras 
kas, 3145 W. 40th Place, 
Rašt.: Leonas Klimavičia, 
W. 46th St.. Kasos Globėjas

( M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
A v., Tel. Boulevard 7820, Gydyto-

• jas; George Menka3, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas: Mike Kasparaitis, 6556 Sft. 
Bishon St., Knverius: Jonas Kon- 
droška. 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozanas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Koresnondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesį 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicajęo. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

Telefonas

CANAL 4738

Laukiame išsiilgę šviesesnio 
ryto ir skaisčiai patekančios, 
tamsą ir rukus naikinančios 
saulės.

mas nuo kraiko, dirvų paruo
šimas pavasario sėjai ir 1.1.

Ir, štai, jau tamsiais ir il
gais rudens vakarais žemaitiš 
koše jaujose žypso kaip vilko 

Į akys žiburiai, tai didžiausios 
■ Žemaitijos rudens talkos — Ii- 
naminis. Susirenka daug jau- 

|nų bernelių ir mergelių ir va
karuoja prie bruzgančios liną- 
.minės bei klegančių rankinių 
mintuvų (pastarieji jau rečiau 
beužtinkami, nes baigia savo 
dienas). Kiek čia dainų, juo
ko! Be to, dar neišnykusios li
naminio tradicijos ir įvairus 

(papročiai, kaip tai: “kurčio” 
įnešimas, “bcinario” varymas iš 
■pirties, “binkiavimas” ir daug 
kitų. Ir visa tai darydavo, kad 
nebūtų taip nuobodus ir įky
rus ilgai 
darbai, 
pamažu 
gražius 
kojimus
Žemaitijos jaujos 
daugiau

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN VVATER 
MAY NOT ENTER 

įlmagtno a dellghtfully dlfferent tooth pašto 
uhat foams Into a “bubble bath” fino enough 
to eloan pits and eraeks so tlny oven water 
may no» enter them!

YThat’s ezactly what happens the instant 
Kalba and brush touch the NEW formula 
List^-ino Tooth Pašte, supercharged wlth 
ama^ng Luster-Foam detergent. You 

’t believe how it cleans, brightens. 
B . . . leaves the ontiro mouth so 
tosher and cleaner.
’\r the blg 256 tubeor, better štili, tho 

e 406 tube containing more than 
if tooth pašte. At any drugcoun ter. 
tharmacal Oo., St. Louls, Mo.

VORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supe;i{karge%^2^w

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGI 
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE 
K ANTĮ: Vi ne. Kriščiūnas

9257 Sn." Cattacre Grove 
RaceViče-~pirm. pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. ^illis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.: A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
3.3rd St.; A. Kaulakis — turto 
rast., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

Rudeniškais Žemaitijos 
laukais

ūžtelėjo liepsna ir jis 
ugnies karštį, palietu

sį jo krutinę ir 
pasipylė baisus 
jam protarpiais 
si ryškindavo
kardų žvangesys. Perėjęs ug- 
niakalnius Mickanevskis iš
girdo atsiliepimą:

“Tinkamas priimti į\ ložą”.
Po tokio egzamino aspiran

tas buvo saikdinamas ir gau
davo mokinio laipsnį. Tapęs 
“murininku”, jis turėjo griežtai 
prisilaikyti draugovės taisyk
lių ir neišduoti, jos paslapčių.

Kokių tikslų siekė tie Mic- 
’kanevskio aprašyti spektak
liai? Ar priskirtini jie parodo
mą j ai simbolikai, ar psicho- 
techniškiems drąsumo tyri
mams? Dideliu ištižėliu reikė
jo būti, kad trypimo, butafo
rinio griausmo, ar bengalų ug
nies žibčiojimų neatlaikytum. 
Neabejotina, kad drąsesniam 
“keliautojui” tokie gąsdinimai 
tik juoką kėlė.
Ką gi galvojo dalyvavę ir try
pę panašiose apeigose rimti 

Vilniaus universiteto 
profesoriai?

Kas pritiko viduramžių mū
rininkams, visai ne prie veido 
buvo devyniolikto šimtmečio 
mokslininkams. Kur pasuktų 
jie, jei reikėtų pasirinkti tra
dicijų kelias, ar proto kelias?

1818 m. kovo 16 d. daktaras 
Jokūbas šimkevičius pirmas 
pasiūlė “Nuoširdžiam Lietu
viui” reformuoti vidaus san
tvarką. Kam saikinti žmones, 
neišduoti paslapčių, kurių nė
ra masonų draugovėse? Kuo 
padeda kelti dorai nelygus 
“mūrininkų” laipsniai? — 
klausė šimkevičius. Apeigoms 
veltui gaišinamas laikas, jos 
nemaža kaštuoja, o nieko, iš
skyrus negarbės ir įvairių pa
skalų už ložos sienų, neduo
da, — tikino susirinkimą re
formatorius. Jis perskaitė nau
jai paruoštus 
se nebebuvo 
o tik

(Bus*

bus jau bdipda. Kur-ne kur dar moderniškų jaujų, be to, jau 
ifiatyli paskutinieji rudens dar? daugiausia minama d enomis. 
bai, kaip antai: daržovių nu-’ žemaitis ūkininkas dejuoja, 
ėmimas nuo laukų, linų rinki-’kad visi produktai pigus. Mo

kesčiai, algos, skolos s’.egia nu
vargusius valstiečio pečius. Na
šta nelengvoj a, bet sunkėja.

Po sunkių metų darbų ūki- 
■ninkas mažai turi džiaugsmo 
ir paguodos. Mažai kas nori 
jam ateiti pagalbon, o iš jo 
reikalauja daug ir visi. Atėjo 
ilgi ir nuobodus rudens ir žie- 

Imos vakarai. Kuo ir kas paįdo- 
jmins tuos nuobodžiui ir ilgus 
i Vakarus? Susimąsto! Juk yra 
’ radijo, laikraščiai, knygos, bet 
j ir tai ne visuomet ir nevisiems 
tai prieinama. Radijas, tas gra
žus ir brangus kultūros išra
dimas, per brangus, knyga ir
gi, laikraštis negali pilnai pa
tenkinti šių dienų žmogų ir be 
to, kaimas jį gauna suvėluo-

KROEHLER
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John L. Lewis prieš trečią partiją
Industrinės Organizacijos Kongreso (C.I.O.) pirmi

ninkas, John L. Lewis, kuris yra kartu ir Nepartinės 
Darbo Lygos pirmininkas, pareiškė spaudai, kad jo va
dovaujamos darbininkų organizacijos nepritaria “trečios 
partijos” steigimui ir nerems tokios partijos kandidato 
į J. V. prezidentus (jeigu tokia partija susidarytų) bent 
iki demokratų partijos konvencijos 1940 m. Jos siųs savo 
delegaciją į demokratų konvenciją ir kovos už tai, kad 
demokratai nominuotų pažangų kandidatą. Bet jeigu 
konvencija nominuotų atžagareivį, tuomet darbininkai 
svarstytų, kas daryti toliau.

Iš šito Lewiso pareiškimo nuomanu, kad jisai prin
cipe laikosi to nusistatymo, kurį per visą savo amžių 
skelbė velionis Gompersas, t. y. kad darbininkai turi ieš
koti “draugų” demokratų ir republikonų partijose, bet 
ne organizuotis į atskirą, nepriklausomą nuo kapitalistų 
partiją.

Eidami šituo keliu, Amerikos organizuotieji darbi
ninkai dar ir šiandien neturi sprendžiamo balso politiko
je. Politikoje jie priklauso nuo “gerų” demokratų ir re
publikonų malonės.

Maskva ir Varšuva prieš ukrainiečius
Sovietų Rusija ir Lenkija pereitą šeštadienį užpro

testavo Prahoje prieš Čeko-Slovakijos valdžią, kam ji 
leidžianti savo teritorijoje veikti ukrainiečių organizaci
joms, kurios reikalauja nepriklausomos Ukrainos.

Po Rusijos valdžia gyvena apie 35 milionai ukrai
niečių vadinamoje “Socialistinėje Sovietų Ukrainos Res
publikoje”. Lenkija valdo kokius šešis milionus ukrainie
čių, ir dar yra milionas ukrainiečių Rumanijoje ir pusė 
miliono autonominėje Karpatų Ukrainoje, kuri įeina į 
Čeko-Slovakijos valstybę. JReiškia, viso yra apie 42,500,- 
000 ukrainiečių.

Jeigu tos visos žemės, ukrainiečių apgyventos, butų 
sujungtos į daiktą, tai pasidarytų stambi valstybė, api
manti kokius 356,000 ketvirtainių mylių plotą (lygų Te- 
xas ir Kansas valstijoms, sudėtoms į daiktą) su tokiu 
pat gyventojų skaičium, kokį turi Francuzija.

Ukrainiečių judėjimas reiškia pavojų pirmoje eilėje 
Sovietų Sąjungai ir Lenkijai. Todėl tos dvi valdžios suši-' 
draugavo ir nori jį bendromis jėgomis nuslopinti, reika
laudamos, kad Karpatų Ukrainoje, kuri turi autonomiją, i 
butų uždrausta ukrainiečių agitacija. Ne labai puikioje 
rolėje pasirodo Maskva, kuri skelbiasi esariti “mažųjų 
tautų užtarėja”!

Tiesa, ukrainiečių judėjimą nori savo tikslams iš
naudoti Hitleris. Bet jam rupi ne ukrainiečių ipaliuosa- 
vimas, o tiktai Ukrainos gamtos turtai — duoha, anglis 
ir aliejaus šaltiniui. Hitleris siunčia savo agentus kurs
tyti ukrainiečius prieš lenkus ir rusus. Iš Vienos nacity 
pasamdyti agitatoriai sako prakalbas ukrainiečių kalba.

Hitleris nori padaryti keblumų Rusijos ir Lenkijos 
valdžioms, sukeldamas prieš jas ukrainiečius. Tačiau uk
rainiečių tauta savo masėje svetimo jungo negeidžia. Ji 
kovoja dėl nepriklausomybės ne dėl to, kad jų kurštp 
Hitleris. Tautinis ukrainiečių judėjimas prasidėjo dar 
tais laikais, kai apie Hjtlerį niekas nebuvo ^girdėjęs, ir 
jisai niekuomet nebuvo sustojęs.

Jeigu Rusija susiprastų duoti laisvę ukrainiečiams, 
tai ji galėtų su jais lengvai susitarti, ir Ukraina tuomet 
butų ištikima Rusijos talkininkė kovoje prieš Vokietiją 
ir Lenkiją. Bet jeigu Maskva ukrainiečių tautiniams sie
kimams priešinsis, tai jie už Rusiją nekovos, ir atsitiki
me karo su Vokietija, sovietų padėtis fpiet-vakariniame 
fronte butų labai pavojinga.

Prieš keletą dienų Meksikos 
Krašto Ekonomijos sėkretorius. 
Efraim Buėnrosto, paskelbė, 
kad už italų žemes, kurios bu
vo eksproprijuotos (nusavin
tos), bus tuojaus užmokėtas 
atlyginimas. Tuo tarpu už že
mės, kurias Meksikos valdžia 
atėmė iš amerikoniškų savinin
kų, bus pradėta mokėti tiktai 
už metų laiko.

šitas Meksikos valdžios šališ
kumas atrodo labai keistai, y- 
patingai prisimenant, kad Mek
sikos valdžią remia radikališki 
elementai.

Bet tai ne vienintelis tos kei
stos politikos ženklas. Kaip ži
noma, Meksika nusavino alie
jaus kompanijų biznį; tos kom
panijos buvo daugiausia ameri
konų ir anglų. Tačiau dabar 
Meksikos valdžia pardavinėja 
aliejų, iš tų kompanijų šaltinių 
Vokietijai ir Italijai. Tą aliejų 
vartoja italų karo laivai ir ita
lų bei vokiečų karo lėktuvai, 
kurie padeda generolui Franco 
kariauti prieš Ispanijos respu
bliką.

Štai dar trečias faktas. New 
Yorko “The New Leader” ra
šo, kad Meksikos valdžia atsi
sakė įsileisti grupę žydų iš 21 
asmens, kurie pabėgo iš Vokie
tijos. Po to -ji atsisakė duoti 
prieglaudą dar 14 žydų, kitiems 
valdžios pasielgimams viešai 
pritaria Meksikos Darbininkų 
Konfederacijos generalis sekre
torius, Lombardo Toledano. Ji
sai paskelbė spaudoje savo or
ganizacijos vardu tokį pareiški
mą : ,

“Meksiku, darbininkų ju
dėjimas yra patenkintas tuo, 
kad valdžia pasielgė visai tei
singai, nepasiduodama senti- 
nientališkiems, bet visai ne
praktiškiems priekaištams, 
kuriuos daro grupės kitose 
šalyse, įsivaizduodanios, kad 
Meksika turi priimti neribo
tą žydų imigraciją.”
Kalbėti apie “neribotą imi

graciją” nėra jokio pagrindo, 
kuomet ėjo klausimas tiktai 
apie įsileidimą 35 įmonių.

O Lombardo Toledano yra 
labai “kairus”, net kuone -boL 
ševikas.

vos, o kitas už kojų. IŠ vi
so jai buvo kirsta šimtas su 
viršum smūgių. Ekzekucijos 
metu kareiviai kartojo: “Da
bar turi Karpatų Ukrainą”. 
Be sąmones paliko lauke. Su
muštą p-ią Blažkevič vėliau 
vaĮstiečiai nugabeno į kaimą 
ir nuvežė pas daktarą Mar- 
kovskį, kuris ir suteikė jai 
pirmą pagalbą. Pblicija už
draudė apie tą įvykį ką nors 
kalbėti. Lapkričio 17 d. Rau
donasis Kryžius nuvežė p-ią 
Blažkevič į Lvovą ir patalpi
no Liaudies ligoninėje.
Bet tuo pačiu laiku Lenkijos 

valdžia kooperuoja su Galicijos 
atstovais Lenkijos seime. Tie 
atstovai yra ukrainiečių nacio- 
nalistai-atžagareiviai. Jie daly
vavo Lenkijos seimo rinkimuo
se, tuo tarpu kai visos demo
kratinės partijos rinkimus boi
kotavo.

NORMAN THOMAS, JAU GI
RIA “NEW LEADERT

Prieš dvejetų metų Socialistų 
Partijos pirmininkas, Norman 
Tliomas, labai smarkiai ko-

vojo prieš demokratinio nusi
statymo socialistus New Yorke 
ir jų laikraštį “The New Lea
der”. šituo tikslu jisai net įstei
gė kitą laikraštį, “Socialist 
Call”. Bet dabar jo nusistaty
mas jau kitoks.

Pavažinėjęs po Europą, ap
lankęs savo kelionėse Maskvą 
ir Ispaniją ir pamatęs savo aki
mis, kas tenai dedasi, jisai su
prato, kad jo “revoliucinis” ke
lias buvo klaidingas. Jisai da
bar jau tvirtai stoja už demo
kratinį socializmą, nors kai ku
riuose klausimuose jo pažval- 
gos dar ne visai aiškios. Jo nuo
monių pasikeitimas jau buvo 
pastebėtas knygoje, kurią jisai 
neseniai parašė (“Socialism on 
the Defensive”).

Pereitos savaitės “The New 
Leader’io” numeryje įdėta Nor
mano Thomaso laiškas, kuris 
skamba:

“Leiskite man pasveikinti 
jus, kad The New Leader pa
sidarė patraukiantis laikraš
tis. Aš, žinoma, dar vis nesu
tinku su kai kuriais dalykais 
jūsų politikoje, bet aš mėgs
tu laikraštį.”
Tai Norman Thom'as jau, tur 

būt, nebekalbės apie “armed in- 
surrection” (ginkluotą sukili
mą), už ką jį savo laiku taip 
karštai gyrė komunistai.

Dėl Neramumu Lietuvoje
A

Iš Lietuvos
Šlapia gatvė

TELŠIAI. — Važiuojant iš 
Telšių į Sedą, vos tik išvažia
vus iŠ miesto į Sedos gatvę, 
yra labai purvinas ir šlapias 
kelias. Dabartiniu rudens metu 
arba pavasarį šiuo keliu išva
žiuoti yra labai sunku, nes pui*- 
vo yra beveik ligi stebulių. Ge
ležinkeliui pravesti šis kelias'

kaip lenkai ^alsina 'ūk
RAINIECIUS GALICIJOJE

gana giliai iškastas ir nėra nei 
akmenimis grindžiamas, 
gerai žvyruojamas. Būtinai rei
kėtų bent nuo miesto ligi ge
ležinkelio pervažos šią gatvę, 
akmenimis išgąsti, nes nesant 
trotuaro neįmanoma pėstie
siems ar dviratininkams šia 
gatve praeiti nesusipurvinus, 
šitokio kelio yra apie 1,5 km, 
bet, kad bent pusę km ligi per
važos sutvarkytų, ir tai butų 
fcerai.

nei

Apie ką T ylomis Kai 
ba Visa Lietuva

IV
Dabar apie valdininkus, tuos 

Lietuvos valstybės reprezentan
tus. Turėjau su jais įvairiausių 
reikalų. Bendrai reiktų pasaky
ti, kad jų tarpe yra vyrų gerai 
išsiprusinūsių, miklių, manda
gių ir net blaivo proto. Bet pa
sitaiko ir 'tbkių, dėl kurių tik 
raudonupįj tenka.

su. Užėjau pas tokį valdininką, 
kuris tiesioginiai tuo reikalu, 
rūpinasi. Dar nespėjau išsižio
ti, o jau jis mane plūsti pradė
jo, tartum ■ aš bučiau koksai 
nusikaltėlis. Manau, vyras ne 
upe. Pasiėmęs dokumentus iš
ėjau, sakau, kitą dieną atliksiu 
reikalą. Dar daugiau vargo tu
rėjau. Nors jo priėmimo valan
dos 
tu r

Mums pridavė šitokią, tik-ką 
iš Čekoslovakijos gali tą žinią:

“Karpatų Ukrainos” sukū
rimas tarp Galicijos ukrai
niečių sukėlė simpatijas. Uk
rainiečiams “nuraminti” len
kų vyriausybė pasiuntė į Ga
liciją mitelių ir 'pėstiniiikų 
pulkus, kurie iš vieno Lniftio 
traukia ’į kitą ir “malšina” 
liaudį: muša 'žmonės ir degi
nta pastatus. -Laiškai,:kuriuos 
Amerikos Ukrainiečiai gauna 
iš slavo giminių, yra kupini 

:bttiSių “pacifikacijos” apra
šymų. Štai vienas charakte
ringas “pacifikacijos” pavyz
dys. Lapkričio 15 d. šeši 'len
kų kareiviai įsiveržė į Podo- 
liaus kooperatyvų sąjungos 
direktoriaus ir ukrainiečių 
sočialistų-radikalų partijos 
valdybos nario, p-ios Blažke
vič, butą ir paliepė jai (ne
žiūrint to, khd ji sirgo) va
žiuoti su jais į Kupčincų kai-

- uitų. Pakelyje areštavo dar1 
trylika asmenų, išvedė į lau- 

!]<ą netoli‘Dėriisovo; čia juos 
apsupo naujas Irareivių bū
rys iš maždaug 60, paliepė 
visiems nuogai išsirengti ir 
visus sumušė. Sergančią, iš
rengtą iki vienų marškinių 
Blažkevič mušė lazdomis tol, 
kol toji neteko sąmonės. Vie
nas kareivis ją laike už gal-

ministerijų, juo daugiau 
visokių pašalinių pareigų

aiškiai pažymėtos, bet tai,, 
būt, tik taip sau. Bent ke- 
kąrlų teko eiti. Tai jo lie

tai jis pusryčiauja, tai ki-ta 
tais*darbais užimtas. Vieną die
ną tyčia atsikėlęs 4 valandą 
laukiau. Sulaukiau. Ir vėl sena 
istorija. Vėl karimasis. Net kiti 
.jo Tarnautojai tik pečiais trau
ko ir klauso jo šukavimo. Pa
sirodo, kad jo visuomet tokio 
pikčiurnos esama. Vyras turtin
gai, turi namus kokių poros

jisai 
turi.

Tarnyboje tik svečias, tik algą 
ateina pasiimti, o šiaip jau jie 
atstovauja valstybes biznio rei
kalus, tautininkų aukšti purei-

algos per visą .savo tarnybos 
taiką, tai yra i per kokia dvide- 
šifrits mėtų negalėjo, daugiau 
gauti 'kaip šinitą tūkstančių li
tų, 'tai 'yra Ipfer tą dvidešimts 
mėtų 'negalėjo nei rėdytis, nei 
valgyti, kad gėlėtų tokius na
mus pastatyti...
v Tokių iš aukštesnių valdinin
kų esama dabar nemaža, ku
riems pinigus tikrai tik aitva
ras gali sunešti!.. Pajamų šal-< 
tiltini nežinomi. Sklypus, perka, 
namus stato, rodos, jokiais pa
šaliniais bizniais nesiverčia, o 
atlyginimą gauna tokį, kad iš 

‘jo namų nepastatysi. Tai tik 
aitvarui padedant gdlimi tokie 
dalykai. 'Bet biznio žmones ži
no, iš kur jie tas pajamas tu
ri. Biznio’ žmonės žino ir tyli, 
nes biznieriai žino, už ką ir už 
kiek galiųia nupirkti ir paskui, 
gerą biznį daryti.

O’kai kurie žydeliai dabar 
daug įdcjmių istorijų papasako
tų, kiek jiems kaštuoja iš sve
tur -atvykus Lietuvoje apsigy-, 
venti. Gyvena ir džiaugiasi, kad 
tokią progą turi.

Dabar 'j uo aukštesnis valdi
ninkas, ypač finansų ir vidaus

darbelių vykdytojai. Tarnyba 
jiems tik mažulis priedas prie 
kitų pasaliųjų darbų. Sunku 
net butų apskaičiuoti, kiek val
stybes iždui tokis bedarbių val- 
(liiiinkų išlaikymas atsieina. 
Juk jei jie gali tarnyboje būti 
tik svečiai, tai reiškia, kad val
stybė gali be jų apsieiti. Jei val
stybės iždas pakelia tokius be
reikalingus valdininkus išlaiky
ti, tai reiškia, kad Lietuva tu
ri pinigų. Bet tie pinigai visai 
neproduktingai štivartojami, jie 
tiesiog vėjais leidžiami.

Kai vienam visuomenės vei
kėjui apie tai užsiminiau, jis 
tik nusišypsojo ir ironizuoda
mas sakė, kad tos lėšos tik van
dens lašas ežere, esą dar gra
žesnių išlaidų, šios išlaidos, 
esą, vis dėlto kontroliuojamos, 
yra valdininko etatas, algą ga
vęs bent pasirašyti turi, bet 
aukštų valstybės pareigūnų tu
rima ir tokių lėšų, kurios be 
jdkios kontrolės leidžiamos.

Jisai man pailiustravo daug 
visokių atsitikimų, bet jų vie
nas tikrai kurjo'žiškas. Rodos, 
vienas bene poetas pasiskolino 
iš kieno tai pora tūkstančių li
tų. Žinoma, negrąžino, nes jau 
to poeto tokia ypatybė iš kitų 
gyventi. Dėl šito įvykio buvo 
pašiškųsta vienam valstybės 
pareigūnui. Tas tik nusišypso
jęs sako, kad nesą reikalo pyk
tis 'ir išrašė orderį iš valstybės, 
iždo škotai sumokėti! Taip sa
ka llt, pasielgta visai šeimyniš- 

’kai.
O kiek tautininkų spauda 

valstybės iždlii kaštuoja!
Jie turi tokių laikraščių, ku

rie turi vos kelis šimtus skai
tytųjų! LlaikrnŠčiai eina, re
daktoriai redaguoja, rašytojai 
Tašo, visi apmokami, tik vieno 
trūksta — skaitytoj ų!

Kdlbam.a, kad nuo
Melų jau net du tokie laikraš
čiai neišeisią, nes jie 
dešimtimis tūkstančių litų! Be 
to, iiet tautininkų ideologijai 
skiriamas laikraštis “Vairas” ir 
tas kelis šimtus skaitytojų te
turi, o,jo išleidimas dešimtimis 
tūkstančių kaštuoja. Ir tasai 
laikraštis jau bus sumažintas,

Prieš įvyksiant Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimams, šio 
mėn. 11 d., sklido vis daugiau 
žinių spaudoje apie nacių siau
timą tame krašte ir( apie vokie
čių grąSinimus Lietuvai, kad tie 
rinkimai pateiksią Klaipėdos 
krašto pasiryžimą “sugrįžti” į 
Vokietijos reichą. Šitie grąsini- 
mai ir hitlerininkų teroras 
prieš lietuvius Klaipėdos krašte 
nemažai prisidėjo prie to, kad 
rinkimus laimėjo vokietininkai, 
pravesdami į seimelį 25 savo 
atstovus prieš 4 lietuvius.

Tuo budu susidarė kritinga 
Lietuvos valstybei padėtis. Savo 
pergale padrąsinti, vokietinin
kai gali dabar padaryti Klaipė
dos krašte perversmą ir su Hit
lerio pagalba prijungti jį prie 
Vokietijos. Tai butų baisiai di
delis smūgis Lietuvai, nes Klai
pėdos krašte įdėta daug Lietu
vos turto ir Klaipėdos uostas 
yra vienintelė patogi išeitis Lie
tuvai į jurą.

Todėl mes visu griežtumu 
smerkiame nacių smurtą Klai
pėdos krašte, agresingas Hitle
rio užmačias prieš Lietuvą ir 
jo agentų intrigas Lietuvoje. 
Mes reikalaujame, kad Vokieti
ja paliktų, ramybėje tą Lietu
vos teritoriją ir liautųsi kurs
čiusi jos gyventojus prie vals
tybės išdavimo.

Tačiau negalima užtylėti ir 
to fakto, kad dėl susidariusio 
Lietuvai pavojaus Klaipėdos 
krašte yra kalta ir Lietuvos 
tautininkų valdžia. Nuo 1926 
m. gruodžio 17 dienos, kai tau
tininkai nuvertė teisėtą Lietu
vos valdžią ir sutrempė Lietu
vos konstituciją, darbo žmonių 
judėjimas visoje Lietuvoje bu
vo žiauriai slopinamas. To re
zultate lietuviai darbininkai ir 
Valstiečiai Klaipėdos krašte ne
galėjo tinkamai susiorganizuo
ti ir negalėjo ginti savo teisių 
prieš dvarininkus ir kapitalis
tus vokiečius.

Per 12 metų savo diktatoriš
ko viešpatavimo Lietuvos tauti
ninkų valdžia nepadarė nieko, 
kad Klaipėdos krašto visuome
nė artimesniais ryšiais susi
jungtų su Lietuvos visuomene. 
Ji dagi nutraukė tuos ryšius, 
kurie buvo užsimezgę .pradžio
je. Todėl, kai atėjo kritingas 
momentas, Antanas Smetona ir 
jo bendradarbiai pasijuto esą 
bejėgiai apginti Lietuvos vals
tybės autoritetą Klaipėdoje ir 
leido lietuvių priešams sauva
liauti.

Užuot sudraudusi hitlerinin-

pa- 
su- 
še- 

rei-

A. L. Kongreso Centro Komiteto 
Pareiškimas 

— U — 
kų šėlimą, ‘tautininkų valdžia 
ėmė areštuoti Lietuvos Univer
siteto studentus ir opozicinių 
partijų vadus, kurie reikalauja, 
kad Lietuvoje butų sudaryta 
koalicinė vyriausybė. Savo dik
tatūrai apsaugoti, Smetona 
skelbė Kaune ir apskrityje 
stiprintos apsaugos stovį 
šiems mėnesiams. Į žmonių
kalavimą, kad butų attseigta 
demokratinė santvarka Lietu
voje, jisai atsako tiktai naujo
mis regresijomis.

Šitokia savo politika tautinin
kų “vadas” gali privesti Lietu
vą prie pražūties. Pereitą pa
vasarį jišai negarbingai kapitu
liavo prieš Lenkijos ultimatu
mą, paneigęs Lietuvos visuo
menės veikėjų reikalavimą dėl 
laisvės grąžinimo žmonėms; o 
dabar jisai tokiu pat budu ka
pituliuoja prieš hitlerininkus. 
Dar toliaus einant šituo kapitu
liacijų keliu, Lietuva gali ne
tekti Klaipėdos ir pakliūti po 
Lenkijos jungu.

Ne “tautos vado” išm'nčia ir 
ne svetimu valstybių ginklu 
Lietuva bus apsaugota nuo šitų 
gręsiančių jai pavojų. BET 
LIETUVOS LIAUDIES ATSPA
RUMU. Todėl juo greičiausiai 
turi būt grąžintos pilietinės ir 
politinės teisės Lietuvos žmo
nėms. Mes reikalaujame, kad 
butų sudaryta vyriausybe iš de
mokratinių partijų atstovų ir 
kad butų paskelbti nauji rinki
mai į Lietuvos seimą, pasire- ■ 
miant tuo įstatymu, kurį buvo 
išleidęs Lietuvos Steigiamasis 
Seimas.

Visi Amerikos lietuviai, ku
riems rupi Lietuvos ateitis, yra 
kviečiami kelti savo balsą ir 
reikalauti, kad Lietuvoje butų 
atsteigta demokratija, nes tik
tai demokratijoje Lietuvos žmo
nės sugebės sėkmingai vesti ko
vą prieš Vokietijos hitlerininkų 
ir Lenkijos imperialistų užsi
mojimus pavergti Lietuvą.

Gruodžio 16 d. 1938 m.

AR TOLI GALI NUKE
LIAUTI ŽIURKĖS?
Dideliuose miestuose, ypatin

gai uostuose, griaužikės — 
žiurkės yra labai žalingi sutvė
rimai, ir miestų gyventojai 'vi
sada su jomis kovoja- Anglijo
je kartą surinko geroką pul 
ką žiurkių ir paleido mieste. 
Vėliau kai kurias jų surado 
Bradforde, apie 260 kilometrų 
nuo Londono.

Naujų

kaštavo

perlvarkylas. Ar ne keista, — 
tautininkai skaito, kad savo 
sąjungoje turi per dešimtį tūk
stančių narių, o jų ideologijai 
skiriamas laikraštis be skaity- 
tojų!

Jei norite šiuo atsitikimu ei
na didžiulė jaunimo demorali
zacija. Jaunimas besiskverbda
mas į visas gyvenimo sritis 
mėgina ir plunksną. Ir čia jį 
apmoka, tik girk tautininkus. 
Ir rašo! Taigi toksai jaunimas 
rieda mažiausio pasipriešinimo 
linkme. Tvirksta. Atpranta ko
voti. Plaukia pavėjui.

Taigi valstybės iždas ne tik 
turi išlaikyti visą eilę tokių 
Valdiiiidkų, kurie tik tautinin
kams naudingi, bet iždui kaš
tuoja ir tariamieji visokie žur
nalistai, literatai, poetai.

Talentai, gabumai nereikalin
gi, visa gudrybė — tai mokėti 
prisitaikinti, įtikti, progą iš
naudoti ir ateitis užtikrinta. Ir 
prisitaiko. Ir išnaudoja 
gas.

Rodos, Ukmergėje buvo sta
toma gimnazija. Kažkas sugal
vojo padaryti sienų pagražini
mą — vadas su mokiniais. Pi
nigai gauti. Pagražinimas pa-

darytas, 
mimas 
dešimtis

Sako, kad tas malo- 
valstybės iždui kelias 

tūkstančių kaštavo!
meni-

įlinkas pagerbtas, jam darbas 
suteiktas. Butų galima ištisas 
litanijas panašių atsilikimų pri
pasakoti, bei visų neatsiminsi, 
o pagaliau tai ir nesvarbu. 
Svarbu tik pailiustruoti, pa
vaizduoti, kaip lengvapėdiškai 
leidžiami pinigai, kaip nesiskai
toma su krašto resursais. Ir su 
tokia padėtimi taip visi susi
prato, kad, rodos, taip ir turi 
būti. O svarbiausia, kad tokia 
prisitaikymo, pasinaudojimo si
stema taip giliai įleidusi Šak
nis, kad ateityje bus daug var
go iki šis širšių lizdas bus iš
ardytas. Tikrai tai bus neleng
vas darbas.

>i<r

pro-

mus iš Lietuvos dabartinio gy
venimo. Pavardžių niekur ne
suminėjau, juk ne pavardėse 
reikalas, o pačioje sistemoje! 
Tos pavardes tik dabar reika
lingos, o ateityje jos dings jo
kio pėdsako nepalikę, bet Lie
tuvos istorija tų pavardžių dar
bus su dideliu nedėkingumu 
suminės.

(GALAS)
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Dr. Emilia Giryotas

Surgeons, 
to attain 

first Lith- 
to be so

Lašt Tuesday ęvening, Dec. 13, at 
the Auditorium Hotel, there took place 
a unique and memorable gathering of 
approximately forty Lithuanian women 

professions and 
enterprises. These 
by Dr. Susanna

WOMAN — SHE SCORES 
AGAIN

their own sex
achievement in

the guest Of

representing various 
business and sočiai 
women. summoned 
šlakis. met to pay homage and to con-
gratulate a member of 
and nationality for her 
the field of surgery.

Dr. Emilia Giryotas,
honor, had been awarded the signal 
honor of a fellowship in the American 
College of Physicians and 
the youngest woman ever 
this honor. and perhaps the 
uanian woman doctor ever 
honored.

Therefore, in appreciation of the 
honor bestowed upon Dr. Emilia Giry
otas, her ifriends met with her, to eat 
with her, to talk with her and to 
encourage her to further her achieve- 
ment in her work and to urge her to 
share her medical skili with her own 
people.

Of course, the evening was a bril- 
liant success. Dr. šlakis, a very capable 
and humorous 
opening
that the honor 
not only honored her, 
honored all women.

Mrs. Lulu Raben-Mitchell 
inimitable and artistic rendition 
violin of Kreisler’s 
and Talat-Kelpsa’s
dien Šventa“ fortified the guests’ de- 
veloping awareness of woman’s capabil- 
ities and deeply stirred their emotions.

Mrs. Josephine Daužvardts, “ponia 
Konsulienė“, tempered the seriousness 
of the oc'casion with many good jokcs 
“to help digesc the dinner”. Portray- 
ing a sympathetic understanding of the 
sacrifice involved in professional achieve- 
ment, shc expressed a desire to see 
Giryotas more frequently among 
own people.

Mrs.
Lithuanian 
best wishes 
Biežis and

Miss Mary Brenza,
lodge 208. S.L.A., congratulated 
Giryotas on behalf of the lodge, špoke 
sincerely of medicine as an honorabk 
profession and then made the guests 
laugh so heartily at her funny stories 
and asidcs that the doctors and nurses 
present were becoming afraid lest their 
Services be tėquired.

Mrs. Josephine Norkus surprised the 
assembly with the Information that
Dr. Giryotas also finds time to study 
music and predieted that the 
doctor 
in the

Miss
Public
respondent 
Page, also expressed the wish to

toast-mistress, in her 
speech dwelt on the theme 

awarded Dr. 
būt it

in 
on

also

her 
the 

“Caprice Viennois“ 
‘Mano Sieloj Šian-

spite 
these

lovely and 
as when 

history of 
Physicians
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Personalities of Interest

Dr. 
her

Ona Biežis, President of 
extended 

Dr.

the
Woman's 
from the 

herself.

Club 
club, from

President of 
Dr.

would perbaps achieve 
realm of music.

Louise Narmonta, 
High Scbool teaCher 

for Naujienos

cminent 
honors

youthful looking 
a student, gavę a short 
American College of

Surgeons, modestly stating that of
lašt group of initiates, 5 39 were
and būt 2 were women. Dr, Emi- 
in tbanking her friends for the

The old “Americanization“ 
aimed to purge the immigrant of 
old-country background (of which 
“Americanizers“ had no dear notion
exccpt that it was bad because “for
eign“) and thus turn him neatly into 
an Ang!o-Saxon American, or a pretty 
good imitation of one, and in a few Į 
lessons in nigbtschool endow him with 1 
the background of Amc’rica from the 
Colonial days 
supposed to 
immigrant’s 
ground to 
by patriotic 

Millio ns 
and learned 
gavę the 
that their 
actually, 
mained a 
was in the old country. Implicit in 
the “Americanization“ idea, which 
scorned his natūrai background, was 
an insult to him, and he resented it. 
In many cases, as he inevitably and 
silcntly compared his adopted country 
with his native land, he became more 
conscious of his old-country background 
than he was before he came over, and 
he frequent!y follovved his natūrai *in- 
clination as 
away from 
rican life, 
where, to a 
day, and 

Some 
so-calkd 
ties, are 
jut this 
haphazard, 
my mind, what 
new consciousncss 
selves as a people made up of 
fifty races and nationalities. Also 
is needed is a new Americanization 
idea vvhich will recognizc and accepr, 
not merely tokrate, the various na
tional groups as such; vvhich vvill see 
the desirability of diversity in our pop
ulation; vvhich vvill take a firm stand

’Please be certain to slibmit 
your. articles bėfore Wednešday 
df this week, if you wish them 
to appear iu the Christmas is- 
šlie t f the English "Settion on 
December '-®4.

sang

Pech 
from

with great enjoy-

of L.U.C. who vvas 
a musical banquct

prising facts of this progress in 
of the difficultics and obstacles 
parents found in this new land.

Dr. Giryotas, well-poised, 
almost as 
štili 
the 
and 
the 
men 
lia,
evening, promised to participate more 
frequently in Lithuanian affairs.

It was a jolly and friendly evening, 
well spent, serious and humorous, vvith 
good food, wine, lovely women and 
music. Dr. Šatkauskas spontaneously 
led the guests in song, from “She’s a 
jolly good fellow“ to “Onytė“. Every- 
one present 
ment.

Even Miss 
“kidnapped“
in an’adjoining dining room contribut- 
ed a solo and led the guests in more 
group singing.

Yes, this was a unique .and memor- 
abk occasion. There may never be an- 
other one likę it in years to come. 
Such an assembly of talent and pro
fession (medicine, nursing, law, teach- 
ing, music, etc.) may never again have 
its duplicate. Guests came from all parts 
of Chicago, from Cicero. Ly 
even Dyer, Indiana. Women, 
and more vvomen!

And lašt, būt not kast, it 
admitted that 
John Byanskas, 
played for the 
and Pech and
as only he can 
“pagirtas tarp moterų“,

So. although the women gathcrcd 
to honor Dr. Giryotas, it mušt be con- 
ceded by virtuc of the fact of John 
Byanskas’s presence, that the Lithuanian 
men as well as the Avomen paid their 
respects to the honored guest, who 
through her achievement has bettercd 
the reputarion of 
in the eyes of 
success continue 
never diminish.

Dr. Šlakis, Mary Brenza, 
Norkus and those who 
deserve mučh credit for 
an outstanding evening 
so successful.

is, and 
women

mušt be 
present,one man was

Director of Birutė, who 
Misses 
for the 

p!ay.

Raben. Širvaitis 
group singing, 
and vvho was

Chicago 
and cor- 
Woman’s

see
Dr. Giryotas more active among the 
Lithuanians and invited all the guests 
to ūse Naujienos Woman’s Page as a 
news rfjedtum for vomen’s Various act
ivities and ideas.

Miss Eva Širvaitis’s vocal seleetions 
from “Carmen“ and “Pertkola“ were 

I 
warm!y received by an enthusiastic au- 
dience.

Dr. Šlakis witb numerous bits of 
fun and humor from time to time 
kept the -guests in a happy frame of 
mind. She read telegrams and letters 
from Dr. M. T. Striko!, Dr. Natalie 
Ashmenckas, Mrs. Nora M. Gugis, and 
Mrs. Pivarunas.

All the guests were called upon to 
vpeak. Without exception, all aperto- 
gized for not being speakers, and yet, 
each and every one proVed herself a 
good Speaker, one fair guest even go
ing so 

The 
in the 
called.
vid, Dr. Evenson, Mrs. SMkol, 
skis. Žalys (svfro quoted Plato), the 
Misses Adomaitis, Kukuraitis (a new 
lavvyer), Mrs. White, UgianSkis, S. 
Giryotas. Miss Barjoran, 'Mrs. Petkus, 
Prihodskis. Masiulis, Pužauskas, Thom- 
as. Martc, Drigot. Kkla, Vežei, Kun- 
drot, Pdiadcas. Brenner, the Misses 
Stanish and Maltby, Mrs. Ward, Ke- 
nutis and Messar.

It is to be noted that Miss Bajoran, 
a teacher, was the only one who re- 
membered to give credit to the parents 
for the achievements of the seCond

the Lithuanian people 
the world.

and her

Louise

May her 
happiness

Josephine 
assisted them 
making such 
possible and.

Narmonta.

Civil Service 
Examinations

on. Assimilation vvas 
vvork one vvay: from the 
natūrai ofd-country back- 
Amcricanism as conceived 
old-stock Americans. 

of aliens vvere naturalized 
more or less English, vvhich

‘^Americanizers” the illusion 
idea vvas headed success-vvard; 
the average immigrants re- 
good dcal of the national |ae 

the old country.
“Americanization“

a foreigner and drew astde, 
the main streams of Ame- 
into bis national colony, 
great extent, he is to this

where his cbildren were born. 
of tbe immigrant colonies, the 
“foreign sections“ of our ci- 
now beginning to break up, 
breaking 

not
up is painful, tragic, 
very intelligent. 
is now needed 
of America, of

is a
our-
over

what

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

this 
have 
fused into tbe 
groups just as the latter will have to
become partly assimilated into the An- 
g!o-Saxon group 
other.

This process is 
I say, painfully,

and into one an-

as 
often 

manifes-

now in America:
a
bccome con- 
it intelligent 

viewpoint of 
sočiai, and

old-stock 
nevv-immi-

Nation of Nations,“

novv going, būt, 
haphazardly, 

accotnpanied by pathological 
tations and personai tragedies. We 
ir. o f ns
Americans and thdsc of 
•grant stoeks — nced to 
scious of it and make 
and, healthy, from the
American’s račiai, cultural, 
political future.

My nevv book vvill aim to be a 
contribution in that direction. Its title 
vvill be a
■vVhic'h is a phtasc frotn a line in Walt 
Wh‘itman: 
a nation, būt a teeming nation of na
tions.“ I shall spend 193 9—4 0 mak
ing a thorough survey of the subject, 
vvrite the book in 1941, and publish 
it late that year or early in 1942.

This is a big job, and shall need 
all the help I can get. This appeal is 
being 
papers 
grant 
book 
terš 
and 
need

“Here (in America) is not

through their nevvs- 
to several immi- 

the 
of chap-
America, 
things I

a number 
in 

somc of the

Lithuan-history of the 
S.? Is there any print-

on

addressed, 
and otherv/ise, 
groups. As now planned, 

will contain
on the Lithuanians 
here are 
to know: 

What is the* 
ians in the ■ Ui
ed material (especially in English) 
the subject? Where and hovv could I 
get

• When “Pirmyn“ Chorus returned
from Lithuania they brought vvith them ! 
many nevv songs. So popular have these 
songs proven to be that other choruses 
have begun to copy them.

® The chorus has displaycd their 
“musical vvares“ to large and enthus
iastic audicnces not only in Chicago,
būt also in Cleveland, Detroit, Wauke- 
gan, and St. Louis.

• The enthusiastic receptions of the 
chorus has been the main deciding 
factor that another concert vvould 
the appropriate thing at this time. 
bring before the people of Chicago 
many songs that “Pirmyn” chorus 
not thus far sung. The concert 
take place on Jan. 22, at the Chicago 
Lithuanian Auditorium.

• Some one once said that “All 
vvork and no play makos Jack a dūli 
boy.” A truer philosophy has never 
been quoted before. Taking this point 
into view Pormyn Chorus Valdyba has 
arranged a 
party for 
friends.

• The 
23 rd in 
The party vvill also include a vvhite 
elephant grab bag alvvays a sourcc of 
enthusiasfn at a Christmas party.

"• “Pirmyn“ vvill spend the Nevv 
Year holidays in Toronto, Ontario, 
Canada. Our friends have arranged a 
concert there for us on Sunday, Jan. 
Ist 1939. Chorus members vvill bave 
tv^o daytf to spend there. The trip nvill 
be made by train.

• Rehearsal Tuesday, Xmas Party— 
Friday. Will be seein’ you, says

Raskey Haey.

gay and lively 
chorus mcmbers

party vvill take 
substitution of a

hold of it?

(To be continued)

Ih order to be of •safe 
deliwry, we urge you to dc- 
liver your articles in person 
Tather than entrust them to 
the mails this week.

our regulai’ correspond- 
on club activities cannot

If 
ents 
possibly arrangc to šubmit their 
manusčripts by Wednesday, we 
shall try to reserve space and 
include your articles IF THEY 
ARE DELIVERED NOT LAT- 
ER THAN THURSDAY MORN- 
1NG.

Edit. Staff

L. U. C. NOTĖS

ANTANAS LALIS.
Congratulations A Millionfold!

understand the language of our 
parents. It will help philologists in 
their study end comparison of all 
languages, for much as they knovv 

I about the ancient and beautiful 
»language of Lithuania, they štili 
are lacking much Information.

We remember the profesąpr 
under whom we took a course in 
Comparative Philology, who dwelt 
in lenght upon the Lithuanian lan
guage and xvas indeed well-learn- 

|ed, būt xvho said that it vvould take 
a Lithuanian to elevate štili higher 
the possible real importance of that 
language in the history of all lan
guages.

A good dictionary is alvvays one 
'! of the finest sources of Informa
tion on any language. From vvhat 
vve hear about the forthcoming is
sue, and judging from the first 
dictionary, there is no .doubt that 
Mr. Lalis’ nevv colume vvill be likę 
a rich mine, inviting all to partake 
of its bounty.

Having been completed just re- 
^ently, it vvill be published by the 
Lithuanian government through its 
“švietimo Ministerija”. We hope 
the eidition vvill be large enough 
to meet the demand and not 
2ome scarce as the copies of 
first dictionary.

It is an interesting event 
coincidence that Mr- Lalis’ vvell- 
beloved vvork vvill reach us in Chi
cago in the year of 1939, the šame 
year that' NAUJIENOS vvill be ce- 
lebrating its Silver Jubilee. Mr. 
Lalis vvas one of the original organ- 
izers of NAUJIENOS and for many 
years served on the editorial staff.

What a glorious occasion it vvould 
be if Antanas Lalis came here in 
person vvith his dictionary to the 
Silver Jubilee! He vvould then learn 
ho\v much vve evaluate his patient 
and untiring devotion to vvork that 
sometimes undoubtedly 
likę endless routine, yet 
vvhich sums up into a 
accomplishment.

Our congratulations a

be- 
the

and

the 
’market places of Athens and Aris- 
totle paced the porch of the Ly- 
ceum, philosophers have been very 
much in the public eye and have 
upon occasions, even blackened it, 
with their hard-hitting truths. No 
longer is there the feeling that 
philisophy is the sole property of 
the erudite scholar alone; that its 
tenets mūši be formulated and res- 
trieted vvithtin heavy and lengthy 
discolirses or symposiums. The cor- 
ner barber may be as much a real 
philosopher as the ‘learned man and 
though the expression of their ob
servations may take 
form, essentially the 
thinkers overlap.

Since Socrates walked

it, būt we ūse 
other book that

a few available
seemed 
all of 
grand

Little we realized the greatness 
of the man that we met at a small 
gathering, informally sipping tea, 
about a decade ago, at the home of 
Mr. and Mrs. Gugis.

Būt, you see, Antanas Lalis was 
such a modest, unassuming, ąuiet 
gentleman that in our younthful 
mind we did not grasp the true 
depth of his character.

Nbw, however, we look back with 
tingling pride to the day that we 
met the most erudite and praise- 
worthy personage that we have 
ever met. Now, we charish even 
more the copy of the Lalis’ Lithu- 
anian-English, | English-Lithuanian 
Dictionary which is in our posses- 
sion and which we treasure highly. 
Not only treasure 
it more than any 
we have.

There are only
copies left in this whole wide world 
of this precious valume which was 
published in Chicago, in 1915-

And ever since 1915, what has 
the learned compiler been doing? 
He has been carrying on intensive 
research work, so as to prepare 
and copile an improved, a more 
extensive, more up-to-date and 
more thorough dictionary than the 
first one.

Since his. departure from Amer
ica in 1931, Mr. Lalis has been de- 
voting all his time in the prepa- 
ration of a volume that we know 
will contribute immeasurably to all 
Lithuanians, and Lithuania. It 
vvill help our Lithuanian parents to 
understand the language of Amer
ica, the oountry they live in. It 
will help us who were born in 
English-speaking countries to

million
fold!—is all that wc can think of 
saying, while in our hcarts we are 
gratefu] for, we are happy to know 
and we are more than proud to 
vvrite about such a worthwhile per- 
sonality likę Antanas Lalis.

—Newsy.
a different 

ideas of bothHeilo, once * again, friends and 
I members of BIRUTĖ. How did you 
folks enjoy PERICOLA lašt Sun
day? I’m sure all of you enjoyed 
the pėrformance vvhich BIRUTĖ 
really put over to make it a double 
and bigger success than the lašt 
performance.

The characters played their parts 
to excellence as narrated by some 
of the erities, the chorus vvas grand 
and vvith the musical direction of 
MR. BYANSKAS and the wonder- 
ful coaching by GENEVIEVE GIE
DRAITIS, the whole produetion 
was a huge success. In behalf of 
the chorus and myself vve wish to 
thank the vvonderful audience who, 
I hope and think, enjoyed the per
formance. We wish to thank all 
those who helped us make this af- 
fair a great success- PAUL SALTI- 
MtERAS for his Untiring vvork of 
advertising PERIKOLA at every 
Opportunity he had on his radio 
programs. Also the PROGRESS 

ir FURNlTUItE CO., vvith JOHN RO
MANAS and others for their ad
vertising on the radio. We vvish to 
thank them vvith the sincerest best 
vvishes, ėnd vvill help them in their 
affairs if our assistance is ever 
needed.

Novv that this affair is ovbr, vve 
have to look in the future for 
bigger affairs that . are coming in 
vvhich Birutė vvill participate. And 
So after a brief ręst, we Vvill resu- 
rtie our rehearsals, and hope to 
see you hard vvorking people of 
the chorus. We hope to see you at 
rehearsals every Friday at Sandara 
Hali at 8:00 P. M.

’Til then, <
As ever, BJB.

To Our Readers

be

the
has

vvill

Christmas 
and their

place Dec.
rehearsal.

• A photographer 
philosopher, at first 
seem a parity, yet Vvhat better op- 
portunities for close observation of 
human affairs and conduct could 
present themselves than to the pro- 
fėšsional photographer. The flux of 
modern living demands that he be 
present upon the climaxes in the 

life, 
acce- 
tech- 
close

who is also a 
glance, would

history of an individual’s 
points at which the tempo is 
lerated and intenšified. The 
nique of his work reąuires

observation 
character li- 
achieve the 

times, he is

concentration, minute 
of details, analysis of 
nes and £hadows to 
best results. At all
dealing with and observing direct- 
ly human character—one phase,
although not a complete one, 
phįlosophy.

of

in 
be

a

• The photographer we have 
mind—and he may in a sense 
considered representative of 
certain trend of bpinion —going
over his observations from diver- 
sified exper’iences remarked at 
lenght of the effect of the depres- 
sion upon the morale, the intellect- 
ual stamina, of youth; their apa- 
thetic statė toward the future; the 
pitiful deficiency of their dreams, 
and the dearth of any real ambi- 
tion. While their fathers had been 
of hardy pioneer stock, had faced 
the hardships and rigors of life in 
Lithuania, then visioned, and ful- 
filled that vision, of coming to 
America, they however, had been 
unable to sustain and had given 
away to the pressure of modern 
existence.

We are happy to announc ? 
that the English Settion wi’l 
greet ycu this Saturday, De- 
cember 24, 1938, in the Christ
mas issue of NAUJIENOS. 

—Ye Eds.

Bits for Yčui ScrapDock
FROM AN ECONOMIC HISTORICAL OUTLINE OF

LITHUANIA by P. Žadcikis

Progrešs of independent Lithuania 
within a decade

HTRD BEGINING. Despite the adverse economic po- 
licy of Russian in dealing vvith Lithuania, prior to 
the late World War, Lithuanians had saved conside- 
rable amounts of money through their thrift and 
diligence. All these savings perished in the banks 
of Soviet Russia. Retreating beore the GeGrman 
advance, the Russian troops had carried into the in- 
terior of Russia practically all the mechanical im- 
plements of factories, and the eąuipment Of various 
publid institutions. That property has never been 
returned to Lithuania. Tovvns and faltories vvcre 
ruined, villages burned, and immcnse dense forests 
had been cut. If anything had been built during the 
four years of German military occupation, it had 
been for the purpose of vvar only. Furttfetmore, all 
the money f>aid by German military authorities for 
the products and labor of the native population be- 
•came vvorthlcss with the inflation of the German 
mark. It is estimated that Lithuania lošt approxi- 
mately 500 million dollars dlie to the crash of the 
Russian roubie and the German mark.

Indeeū the “resurredttOYT of "Lithuania has not been 
an ėasy task after 400 years of foreign oppression. 
This *was especially so at the end of the late vvar 
vvhen the coutry faced its future vvithout a penny 
in its treasury and without a -soldier of its ovvn in 
the face of threatened invasions of the Poles and 
Russian BolsheViks at a time vvhen the grip of the 
retreating Gerfnan trobps loosened. Indeed, the 
fevv years of indąpendėnce, from 191-8 to 1920, 
been a' period of heroic efforts and relentless 
tinate struggle for political existence. During
hectic time, the Lithuanians of America oame to 
her assistance, by generously donating for defensive 
purposes and eagerly subscribing to Lithuanian Li
berty Bonds.

/

-. Mrs.

We, The Living

subsistence, and laun-

not

noted
were
Nar- 
Osin-

far as to qu6te Plato, 
list of the other guests, 
order upon vvhich they 

was as fcrtlows:

The following examinations are 
announced by the United States 
Civil Service Commission:

VETERANS ADMINISTRATION 
HOSPITAL, HINES, 

ILLINOIS
$1,020 to $1,080 a Year (less $366 a 
year for ąuarters and subsistence).

U- S. MARINE HOSPITAL, 
CHICAGO, ILL.

‘$1,08—a Year (Salary may be sub- 
ject to a deduction of $450 a year 
for ąuarters, 
dry).

Applications 
the Manager,

mušt be on filewith 
Seventh U. S. Civil 

Service District, Post Office 
ing, Chicago, Illinois,

generation, and to point oat the' »nr- than December 10, 1938.

Build- 
later

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerde.

ken humanity thousands 6f yeats 
to learn hovV to live in obmfort — 
thousands of years to learn hOvv to 
make ūse bf the mi^eral ra\v ma> 
terials of the ėarth. The present 
generation ’is rapidly establishing 
nevv and improved uses for these 
rnaterials. It is laying the founda- 
tions upon vvhich future techho-' 
logic pėrfection will be based. CeY- 
tainly, no future generation will 
criticize us for giving it the op- 
portunily of reaping the benėfits 
of our labors. By sėlving our ,own. 
problems -and by elevating our own 
standards of living vve are lighte- 
nfng the burdens of our Aešcend-

Simple logic forces us to admit 
the justice of a program of con- 
servation of our natūrai resources. 
Future generations mušt, by all 
means, be allowed to have acęess 
to the raw rnaterials of naturethat 
are necessary to civilization; būt 
we, the living, have an eąual right
to ūse these substances. U has ta- ante, -and they wiil honor -us for it

We, the nėw generation, salūte 
the Pioneer štock' frdm which We 
čame, for their courage, for thteir 
dreams 'But we rise to defend ctor- 
šelves. It is nėt that Avė lack 
dreams, būt that we lack themeans 
for fulfillfng those dreams. We 
’come prepareid, būt the opportuni- 
ties for whieh we ptepared do nėt 
exist and we are turhed aside, 
firuštrated; br are aibsorbed irto the 
stream, in occUpations in which 
oUr preparedness lies fallow and 
inert. We mey protest, we may cry 
oūt, būt as things remain as they 
are, we are indeėd the lošt gene
ration, untill the passage bf time 
may effect the -openirrg \vherein 
our visions may ffnd a fodthold.

'J, Rartrens.

first 
had 
obs- 
this
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Diena Iš Dienos
Pas Lietuvius 
Ūkininkus

Sekmadienį, gruodžio 
išaušus gražiai dienai, pasilei
dom į įdomią kelionę.

P-nai Augliai, p-a Gailienė, 
p-lė Gailiūtė ir aš leidomės į 
Tinley Park, pas ūkininkus p. 
Zemeckius.

Ponai Zemeckiai naujai pa-

4 d.

sistatė namą, kuris gražiai ir 
moderniškai įrengtas. Išlaiko 
du gražius arklius, kurių vie
nas lenktynėse vis laimi. Taip 
pat turi daug karvių, ančių, 
vištų ir kitų gyvulių.

Reikia pažymėti, kad ir Ame
rikos lietuviai ūkininkai gerai 
ir gražiai gyvena.

Pasivaikščioję po gražų ūkį 
ir prisilinksminę pas p. Zemec
kius, apleidom tą malonų kam
pelį, linksmus, nuoširdžius p. 
Zemeckius ir vėlai vakare lei
domės Chicagos link.

— Klajūnė.

. PRANEŠIMAS
Pristatau KIAULES Į NAMUS gy- 
vas po 8’/zC svarą arba išvalytas— 
po 12c svarą. 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)

Thaddeus Skyarczynski, 
su Helen Karpis, 20

Reikalauja
Perskirų

Elizabeth Šamas nuo James 
Šamas

26,
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Gavo
Perskiras

Anna Mielauckas nuo Jo-e 
Mielauckas

Irene Nimkavage nuo Joseph 
Nimkavage

V. Kriščiūnas vėl 
Simano Daukanto 
D-jos Pirmininku

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
Philip Musica 1909 m.,

kai jis atsidūrė kalėjime už
šmugelį su sūriu.

Iš Joniškiečių Lab
darybės ir Kulturos 
Kliubo Veiklos

Pranašauja, Kad 'Geriausia Vieta 
Žaviems PirktiMokesčiai 

Padidės šeimininkės, p’rkdamos

Šokiai šeštadienį 
KŪČIŲ VAKARA IR PRIEŠ 

NAUJUS METUS 
Midway Temple 

Ballroom
6115 Cottage Grove Avenue 
Muzika BILL RACINE ir jo 

ORKESTRĄ.
Taipgi kas Penktadienį ir šeš
tadienį, pradedant sausio 6 d. 

Veda TERESA DOLAN. 
Privačių pamokų studija.

1545 E. 63 St. Tel. Hyde Park 3080

Užtiko Slaptą 
Degtinės Varyklą

Skiepe namo adresu 4008 S. 
Wabasli avenue federalio alko
holio biuro agentai užtiko slap
tą degtinės varyklą su įrengi
mais gaminti 100 galionų alko-1 
holio vienu sykiu. Įrengimus' 
konfiskavo, o savininką Willie 
Broyvn areštavo.

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.

žu
vies produktus iš W. M. Walker 
urmo Įstaigos, praktiškai pirks, 
urmo kaina, t.y. sutaupys la
bai daug. :

Ta Įstaiga yra ties 14th Place 
ir Racine avenue. Ji aprūpina 
žuvimi 
kotelius, 
įstaigas, 
ti.

PublicCivie Federation of 
EAiciency, piliečių organizaci
ja studijuojanti Chicagos admi
nistracijos veikimą, pranašauja, 
kad mokesčiai pakils kitais 
tais. Real-estate mokesčiai 
šoks 45 centais iki $10.00, 
kiekvieno $100.

Biuras sako, kad padidėjimo 
reikia tikėtis dėl to, kad Chi
cagos valdžios įstaigos, netik 
nesistengia išlaidas mažinti, bet i 
kitais metais žada jas žymiai 
padidinti.

J. Racevičia — Vice-pirm.; P. 
Kil ’es — Sekretorius, A. Žala- 

toris — Iždininkas ♦ 
s

Simano Daukanto Draugija 
turėjo priešmetinį susirinkimą’ 
sekmadienį, gruodžio 4 dieną, | 
Lietuvių Auditorijoj.

Pirmininkas V. Krikščiūnas 
atidarė ssuirinkimą ir paaiški
no visiems, jogei šis susirinki
mas yra svarbus, todėl kiekvie
nas turi pasi.ikti iki liks ap
svarstyta draugijos reikalai. Iš
klausius pranešimus apie ser
gančius narius, nutarta pašelpą 
mokėti, kuriems priklauso. Val
dyba 1939 melams liko išrinkta 
(vienbalsiai) ta pati, senoji, a- 
part pirmininko, kuris buvo 
renkamas iš trijų kandidatų. 
Valdyba susidaro iš sekančių 
narių: V. Kriščiūnas — pirm.; 
J. Racevičia — pagelb.; P. Kil
tis — nut. rašt.; A. J. Zalato- 
ris — iždininkas; A. Kaulakis 
— turto rašt.; Iz. Masaitis — 
kontr. rašt.; J. Malinauskas — 
iždo glob.; K. Valaitis — mar
šalka; A. Vilkis — knygyno pri
žiūrėtojas; K. Valaitis — ligo
nių lankytojas. Draugijos kvo
tėjas — Dr. J. P. Poška.

Pianai Vėl
Madoj

me- 
pa- 

n uo

Chicagos didžiuosius 
restaurantus ir kitas 
Taigi, vieta atsakan

(Skelb.)

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

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

c

■■" i ■ i ■ g

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tef. YARDS 3408

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pianų gamintojai džiaugiasi, 
kad po ilgų “atostogų” ameri
kiečiai vėl pradėjo pirkti pia
nus. Per lapkričio mėnesį par
davė 1,120, o daugiau fabrikai 
nespėjo pagaminti. Ta skaitlinė 
neapima vartotų.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI. PETE YOUNG
UŽEIGA.Jau Išrinko Valdybą 1939 m.

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
įvyko Joniškiečių Kliubo prieš 
metinis susirinkimas p. J. Yuš- 
kos (Hollyvvood) svetainėje, 
2417 W. 43rd St.

P-lė Rose Pauga, 21 m., am
žiaus, įstojo į minėto kliubo 
narių skaičių.

Po apsvarstymo bėgančių ir 
naujų kliubo reikalų, buvo 

į renkama ateinantiems metams 
| kliubo valdyba. Rezultatas se
kantis: Kliubo 
rinktas senasis 
Jonas Yonkus, 
sų, jo pagelbininku išrinktas 
Viktorais Kazimieraitis; nuta
rimų rašt.—B. Vaitekūnas (se
nasis) — vienbalsiai; finansų 
raštininku—p-lė Stella Micke
vičiūtė (senoji)—vienbalsiai.

Iždininku Mrs. Baltas (se
noji) — vienbalsiai; kontrolės 
raštininkas 
(sena)—vienbalsiai; kasos glo
bėjai: N. Mickevičienė, M. 
Dantienė ir M. Miravičienė 
(dvi senosios), paskutinė nau
ja)—vienbalsiai.

Buvo pakeltas 
apie “Naujienų 
jų ir jų namo 
daugi tą pačią

Jau Ruošiasi Vasarai

ŠVIEŽIOS ŽUVYS
Priešais Tautiškų Kapinių vartus 

Skanus SCHLITZ ALUS.
PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

W. M. WALKER

pirm, tapo iš- 
pirmininkas— 
didžiuma bal-

Pa tikrinti knygas apie turto 
stovį išrinktas komitetas iš K. 
Demereckio, J. Gelgaudo ir P. 
Kvietkienes.

Draugija nutarė surengti 
draugišką išvažiavimą vasaros 
metu ir išrinko komitetą pra
dėti darbuotis.

213 S. WATER MARKET
Kampas 14th Place ir Racine Avenue. Bowling-Billiardai

Kasdieną šviežus ešeriukai, lydekos, karpęs, oisteriai 
įvairus kitas jūrių maistas.

ir 20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4566

Langam Uždangalus Padar/om ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W()OD ST.)

Naujų narių įstojimo mokes
tis palikta ta pati pusė įsto
jimo. Kalbant apie, naujų narių 
Įstojimą, turiu prįjminti, jogei 
metiniam baliuje, spalio 30, už
siregistravo net keliolika kandi
datų ir lapkričio-6h-susmukime- 
įsirašė 6 nariai, būtent: M. 
Praninskas, V. Rudis, S. Mate- 
junas, Stella Verai l^is, A. Mažei
kienė ir Alice Kraipąs.

Metinis balius gerai pasisekė 
kaip finansais, taip ir kitais at-

Mrs. Laučiene

n

kliubo

KOSTUMERIUS

No. 1906

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė
I Adresas

j Miestas ir valstija

PETER PEN

Dance”, 
ilgesnėms

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS
Tik ką gavome naują madų 

knygą, kurią galite gauti pas 
, mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
. 1739 So. Halsted Si., Chicago, III.

klausimas 
’ 25 m. Jubilie-, 
fondą, bet ka- 
dieną tuč-tuo- 

į vykti
tai nebebuvo 

> diskusijoms,

>aujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
PETELIŠKĖS KEDEI~APDENGTI

COPR. 1939, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 1906;

<o. 1906 — Gražios, megstos peteliškės pagražins jūsų kėdę
i Išeikvojo

I $5,000

JŪSŲ KALĖDŲ

Rudeninių Madų 
Knyga

Pagaliau, sveikinu visus su 
šventėmis — Linksnių Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Melų lin
kiu visiems draugams Simano 
Daukanto Draugijos.

P. K. sekr.

^asveikmimai
“Naujienose”

jaus 
“Baru 
laiko 
kad paskyrus kiek galima di
desnę sumą pinigų iš kliuboj
iždo. Tas dalykas atidėtas me-vr j ~ T 
liniam susirinkimui. ValStlJOS LlgOIHRej 

j iPo susirinkimo tuoj aus pra-^ Pasimirė Juozas 
sidėjo vakaras—šokiai (Barn * 1 8 *
dance).. Iš pat pradžios žino-! AjJUiSKlS 
nių jau buvo daug, bet aš,Į 
kaip ligonis, negalėjau ilgai: 
būti, nežinau pasekmių. Rei
kia tikėti, kad buvo geros.

—Dėde B. Vaitekūnas.

Laidotuves Šiandien.
18 APYLINKĖ. — Chicagie- 

tis Juozas Apulskis mirė gruo
džio 16 d. Dunningo State Ii- ’ 
gonineje. |

Jo kūnas yra pašarvotas S.! 
M. Skudo koplyčioje, 718 W. 
18th St. Bus palaidotas šian-

,. .. . . dien, gruodžio 19 d., 1 vai. po
• Palicija ieško 52 metų chica- pietų, Liet. Tautiškose kapine-

* giečio Louis Smith, nuo 3826 se
I South Wolcott Street. Jisai iš-j Kadangi Juozas Apulskis 
| eikvojo $5,000 tarnaudamas už buvo neturtingas, tai laidotu-
I kasierių Boston Store departa- vių direktorius S. M. Skudas 
| mentinei krautuvei. Sniiib slan- ir draugai finansuos jo laido- 

stosi. tuves. (Sp.)

GIMINES
DRAUGUS

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

Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted S L, 
Chicago, I1L

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ ............................................... ■ •
GYDYMAS $Cn.OO

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

diena Ligoninėje ....... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HO S P IT AL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

e FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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JEIGU KITI RAŠO APIE LIETUVĄ, TAI 
BYNSAS RAŠYS APIE MARQUETTE 

PARKĄ
Jau Turi “Šipkortę” Kelionei Iš 

18-tos Apylinkės

• •

ROŽES m LELIJOS
BR. PAltĖĖ

Musų vietos “Rožių ir Lelijų 
Kliubas” buvo nuvykęs į Brigh- 
ton Parką savo juokų ir šposų

18 APYLINKE — Bynsas va
žiuos kurapkų gaudyti; (žino
ma, jeigu pasnigs kiek) į Mar- 
ųuclte Parką.

Šiomis dienomis p. Liudvikas 
Antanavičius užkvietė Bynsą į 
savo guberniją. Sako, kad
ten turi mažai reporterių ir tie, 
kurie ten ant vietos gyvena, ap
sikrėtė su “leižytis”. Taigi, jū
sų Bynsas bite dieną brauks į 
pietvakarinę dalį ir “paveizės” 
kaip jo akimis atrodo “slaunus” 
Marųuette Park. (O kodėl gi 
ne? Juk žmonės, Lietuvą seniai 
apleidę, sugrįžta, pabaliavoja, 
sumeta keletą “kleboniškų”, na, 
ir rašo, kad važinėjo, kad ma
tė tą ir tą . . . taip ir taip. Man 
kariais atrodo labai juokinga, 
kada papasakoja man apie 
Kauną, kuriame užaugęs, net 
pabaigęs “Narodną Prichodską 
shkolą”... tsk ... tsk.:., na, ant 
galo kodėl man nenuvažiuoti 
aplankyti tuos 18-Iikiėčius, ku
rie ilgai musų tarpe gyveno, 
kad pamačius kaip jie ten gy
vena ir savo 18-kiečiams apra
šyti. Aš manau, kad taip da
rant bus žingeidžiau, ir ma
žiau “ekspensų”). O kad pasiek
ti Marųuette Parką, tai jau j u-' 
su Bynsas gavo net ir “šipkor- 
tę” — karferį ir bile dieną ga
lėsite pasiskaityti apie Marųuet
te Parką, taip kaip jus skaito
te apie Lietuvą.

pakrėsti. Sakoma, kad publika 
buvo gerai Užganėdinta juokais 
ir dalyviai pfrbgranife buvo ge-

MADOS

rai priimti.

AR LIETUVA
SVEIKA?

Jūsų Bynsui labai “navatna” 
atrodo štai koks dalykas: Tūli 
žmonės pasakoja, o kiti skel
bia — garsina, kad Lietuvoje 
labai sveikas klimatas, kad ten 
yra tokių šaltinių, kuriuose pa
simaudė! ir viskas sugyja . . . 
Wcll, kaip čia pasakius, —žmo
nės tiki tam, važiuoja ... bet 
kas gali man, štai, ką paaiškin
ti.

Musų vietos parapijos klebo
nas kun. Ignas AlbaviČius iš
važiavo į tėviškę, berods, svei
kas, o sugrįžus reikėjo važiuo
ti į Mayo brolių ligoninę. Tai 
vienas. Antra, — p-ia Frances 
Ivanauskas sugrįžo , o šiandien 
yra ligonė. Net “užsimaldavo” 
draugijon pašalpai. Trečias, tai 
Brighton Park klebonas Briška. 
Jis taip pat grįžęs turėjo gulti 
Šv. Kryžiaus ligoninėn.

Ištiktųjų, kas atsitiko? Ar a- 
merikiečiai užteršė, ten nuva
žiavę, vandenį? Ar Lietuvos 
vanduo jau nėra tokis tyras,

..t

Plymouth Announces New Commercial Cars

PLYMOUTH naujas sunkvežimis. Tai 1939 metų akį verianti prekybinė paži
ba—-visais atžvilgiais turtingos išvaizdos kurio negali joks prekybininkas atsigė
rėti.

—

kaip, kad buvo senovėj? Gal r važiuoti pagrybauti, 
būt Lietuvoje nėra “Health De- Dieiia labai graži, nešalta,
partinei! to”? Aš esu tokios min- bus malonu pasivaikščioti pa
ties, kad teu kišenė greičįau

STOTIS
“PLEPA”

tyrą orą, pareiškiau savo žmo
nai apie savo sumanymą ir pa
vadinau važiuoti drauge. “Su
manėm pagrybauti”, sakau.

Nepaprastas Dievas 
— Šokėjas Išradėjas 
Ir Didelis “Don 
Žuanas”

[ CLASSIFIEP APS. ]
HELP WANTED-MALE-FEMALE 

Darbininkų-Darbininkių Reikia
“UŽDIRBK $30 IKI $100 

SAVAITĖJ”
Jei turi nors paprastą pardavinė

jimo gabumą ir nori pasinaudoti, 
mes galime pasiūlyti jums šaltinio 
Mineralinį Vandenį, kuris parsi
duoda iš karto tavernoms, kote
liams, viešbučiams, įstaigoms, vais
tinėms ir namams. Didelis skelbimų 
vajus jau prasidėjo.
MIAMI PARK SPRINGS, Ine.,

10 S. La Šalie St.—Suite 407.

FOR RENT—IN GENERAI 
Rendai—Ben drai

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, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

FURNITURE-FLKTURE FOR SALE , 
Rakandai ir įtaisai 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.

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

4633 So. Rockwell St.

PARSIDUODA mažai vartoti FUR- 
NIŠIAI. Gesinis pečius, elektrikinis 
šaldytuvas, bedroom setas, dining 
room setas, kitehen setas ir skal
biama mašina.

7126 So. Rockwell St.

La Šalies — Packards

Aš laip jau įsidrožiaū į rašy
mą, kad net negaliu sustoti, o 
kaip kada ii’ mane pagauni! 
“leizyti”. Kad taip toliau nebū
tų, jūsų Bynsas sugalvojo įsteig
ti nuosavą radio stotį, o kad
ją geriau žinotų žmonės, aš nu- pats vienas važiuoti.

Bet mano žmona nusišypsojo 
ir pareiškė, kad neturi laiko, 
nes kepsianti arbūzų “pajų”.

Čia aš dasiprotėjau, jog ne
liki, kad gruodžio mėnesį butų 
galima rasti grybų. Tai aš dau
giau ir nekviečiau. Apsirengiau

TAVERNAS IR NAMAS, 2 flatis, 
plytinis. 16 metų įsteigtas. Parduos 
ar mainys. 739 E. 92nd Place.

tariau užvardinti “P-L-E-P-U”.
Bynsas

Nesinori Tikėti, Bet 
Čia Sako, Kad Dar 
Grybų Atrado

Atsisveikinant, mano žmona 
nusijuokdama pareiškė, na,’ tai, 
kad valgysim, tai valgysim švie
žių grybų.- Aš į tai nieko neat
sakiau. Prisipyliau vandens į 
“makabilių” ir drožiu į Cbica-

Su Juo Susipažinsit Beliajauš 
Koncerte

SPECIALUS BARGENAS. Parsi
duoda Bučernė ir Grosernė geroje 
vietoje. Biznis išdirbtas per 20 
metų. Modern fikčeriai. Lafayette 
8357.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
Grosernė moderniškai įtaisyta, pel
ningas biznis. Priežastį patirsite.

3400 So. Lowe Avenue.

die- 
yra

ga-

JUOZAPAS BEINORIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 17 d., 4:50 vai. ry
to, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž-, gimęs Eimontų kaime, 
Pašaltunos parap., Tauragės 
apskrity.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

4 brolius, Petrą, jo žmoną 
Oną, Izidorių, Domininką ir 
Franciškų, 2 pusbrolius My
kolą ir Antaną Beinorius ir 
draugus ir gimines. O Lietu
voje—seserį Oną Urbutienę ir 
švogerį Juozapą Urbutį ir šei
myną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 668 W. 18 
St., J. F. Padžiaus kopi. Lai
dotuvės įvyks Antrad., Gruo
džio 20 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi. į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a- Juozapo Beinorio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai ir kitos giminės.
Laidotuvių Dir. J. F. Ka

džius, Tel. CANAL 6174.

No 4969—Graži sporto suknelė, 
su ilgom arba trumpom rankovėm. 
Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
18 amžiaus panelėms.

MARGARET VIERAltlENĖ

Gal šviežius Grybus Valgysim
< Kalėdoms?

Nuvažiavęs !-į paskirtą vielą, 
vaikščioju po girią, žarstau 
tamsiai geltonus ąžuolų lapus. 
Grybų nerand'u. Bet vilties ne
nustoju. EI įnik toliau.

’t Ar tikėsitey aYmetikėsite man « " • » ■
tas nesvarbu. Sekmadienį, gruo
džio 4 d., apie aštuntą valandą 
ryto, atsikėliau iš saldaus mie
go. Iš vakarykščio buvau pusė
tinai pavargęs. Bet sumaniau

Ui I oim
DOMICĖLĖ VIRDIENĖ, 
po tėvais Astrauskaitė, po 
pirmu vyru Permanienč 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 16 d., 7:50 vai. vak., 
1938 m., sulaukus pusės amž-, 
gimus Plungės parap., Liep
laukės kaime, Kretingos apsk.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, dukterį Konstan
ciją, žentą . Steponą Mix, sūnų 
Albertą, motinėlę Konstanci
ją Astrauskienę, seserį Bar
borą Švvažienę, seserį Petro
nėlę, švogerį Mikolą Marec- 
ką ir seserį Marcelę ir švoge
rį Antaną Virbickus Mason 
City, Iowa., jų šeimynas ir 
daug kitų giminių. O Liet. 2 
brolius Franciškų ir Antaną 
ir jų šeimynas.
Priklausė prie Chicagos Liet. 

Draugijos.
t Kūnas pašarvotas 
2246 W. North Avė.
vės įvyks Antrad-, Gruodžio 
20 d., 8:00 vai. ryto, iš koply
čios bus nulydėta į Šv. My
kolo parap. bažnyčią, North 
Side, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Virdie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus ir kt. 

Giminės.
Laid. Dir- J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

koplyčioj 
Laidotu-

“Grybų Kaip Prisėta”
Prieinu prie vieno seno 

mo. Nagi, žiuriu, ir savo
kel- 
aki-

tik jau seni‘bii^o, sušalę ir pa
juodę. Vartoti netinka.

Einu prie kito kelmo. Matau, 
vėl grybai, bet jau čia kitokie.

tik išdygę.
Ii- laip bevaikšči oda Aras pri

sirinkau užtektinai pavalgyti vi
sai šeimynai. Parvažiavus na
mo su grybais, mano žmona 
nuslcbo. Sako, tai ir iš tikro 
tu radai grybų. Aš sakau, na, 
juk matai, kad grybai, o ne

virk! Juk pati sakei, kad val
gysim, tai valgysim.

Vis tik huostabu, kad tuo lai-

Indusai turi šimtus dievų ir 
dievaičių. Apart jų dar jie turi 
“Visagalį Dievą” Brahmą, kuris 
vadinamas šventu vardu “Om”; 
Šventąją Motiną “Kali”, šventą 
Trejybę “Brahma-Višnu-šiva” 
ir daug kitų geriau žinomų 
vų. “Pasižymėjęs dievas 
“Krišna”.

Krišna yra laukų, dirvų,
nytojų ir artojų dievas. Indu- 
sai tiki, kad Krišna yra išra
dėjas dūdelių švilpimui — sku
dučių, ir dėlto atvaizduojamas 
šilpiant per dūdelę. Ta dūdelė 
vadinama indusų kalboj “Ša
liai”. Jis..taip, pat gerbiamas už 
išradimų šokių ir jo žinyčiose 
indusiškos vaidilų (ės, vielon pa
maldų, šoka šventus šokius.

PARSIDUODA PIGIAI graborys- 
tės biznis arba 50 karų garažius, 
prie Jackson Park. Su ar be namo 
—su namu kaina $16,000 arba mai
nysiu ant namo. Parduosiu pigiai, 
nes negaliu užlaikyti 2 biznius. 
6102 Blackstone Avė. Plaza 3246.

TAVERNAS; daro gerą biznį, ge
rai įrengtas. Parduoda negalėdami 
išlaikyti. Turi matyti, kad įvertinti. 
5105 So. Halsted St-, Boul. 7191.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir TrokaJ Pardavimai
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

‘ Musų dvi krautuvės yra atdaros
• kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną ' 
. sekmadienį.

COOK GOUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd Street

prie Loomis.
2828 W. North Avė.

prie California.

t

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

Krišna žinomas nevien dėl 
išradimo, šokių ir piemenų dai
nelių, bet jis pagarsėjęs kaipo

merginų, ypatingai tas, kurios 
geriausiai moka melžti karves. 
Tos melžėjos vadinamos “Go-

įsimylė- 
inelžėją 
tos Go- 
pašokli

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 STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

lobo’ ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphones ......  $10.00 iki $100.00
Trumpets ............. $15.00
Clarinets ............... $5.50
Drums ir Drum

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

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxwell St.

iki 
iki

$65.00
$35.00

$65.00i iki 
imsime į 

perdedame

STORE 
CanaI 6114

VVATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chieago, DL

Čia įdedu 15 centų Ir praian 
atsiųsti man pavyzdį N«> - y i
Mieros ......    ..... per kntinf

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 16 d., 6 vai. popiet, 
1938 m., sulaukus 66 m. amž., 
gimus Mariampolės mieste. B 
Gyveno po antrašu 3229 So. 
Lowe Avė-, Chicago, III.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 dukteris ir du žentus: Jose- 
phine ir Joną Grabauskus, 
Uršulę ir Dr. M. D. Palevi- 
čius, Detroit, Mich.

Kūnas pašarvotas randasi 
Ridiko koplyčioj, 3354 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, gruodžio 20 d., 1:30 vai. 
po pietų. Iš koplyčios bus nu
lydėta į Oakwoods kapinių 

’ krematoriją, 1035 E. 67th St.
Visi a- a. Margaret Vierai- 

tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Dukterys, Žentai ir Giminės.

Laid. Dir. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

pasikartos toksai šiltas oras, 
kaip buvo gruodžio pradžioj, 
tai ir Kalėdoms gal būt valgy
sim šviežių grybų.

A. K. Sargas

ja, kad Krišna karšiai 
jo geriausią karvių 
vardu “Rhada”. Kaip 
pis ateina jo žynyčioj
jo švento vardo šokį, tai Kriš
na savo altoriuje atgija ir iš
sirenka sau Rliadą, su kuria 
romansuoja ir šoka.

Gopis bus panelės Wcneta 
Grybas, Koletą Reynolds ir po
reiky Kelia, o( Rhada teks būti 
indusiškai panelei Sarojini Dė
vi.

PARDAVIMUI bizniava nuosa
vybė, moderną grosernė gera vie
ta, 4 gerai apsimokantys flatai. 
Parduoda dėl ligos. 1950 W. 21st St.

PARSIDUODA bizniavas LOTAS, 
labai geroj vietoj. Parduosiu visai 
pigiai. Tel. Englewood 2116.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Šv. My-

i Siunčiam GėlesLO VEIKIS vfea.u
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
. ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

iiiiihrtitirifli.
11 fi A Gėlės Mylintiems I K K A Vestuvėms, Ban- U 11 U M kietams, La i d o- 

. tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue i 

Phone LAFAYETTE 5800

ELŽBIETA KAUPIENĖ
pb tėvais Šimkus. B 

mirė gruodžio 16 d., 1938 m., H 
1 vai. popiet, sulaukus 46 m. 
amžiaus. Kilo iš Šiaulių aps., H 
Vaiguvos parap., Kilonių km- I 

Amerikoj išgyveno 26 m. 0 
Paliko dideliame nubudime B 

vyrą Joną, sūnų Juozapą, bro
lį ir brolienę Joną ir Alek- B 
sandrą Šimkus ir jų šeimyną, 
pusseserę Sofiją Ališauskienę 
ir jos vyrą Mateušą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

'jKunas pašarvotas Petkaiiš 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero. Laido’tUvės' įvyks ant
radienį, grubdžio 20 d., iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos ūž velionės 
sielą. Po pamaldų, bus nuly
dėta į šv- Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame yisuš 
giminės, draugus Ir pažįst&- 
rrius dalyvauti šiose laidotu
vėse. -Ą

Nubudę .Vyras, Sūnūs, Brdi* 
lis, Brolienė, Phssesferė ir Gi

minės.
Laid. t)ir, Antanas Petkus,., 

Tel. CICERO $109.

Beliajauš Koncertas
Visi šokiai, kurie atvaizduo

jami Beliajauš koncertuose yra 
autentiški. Tų šokių niekur ki
tur nematysit, tik vien Belia- 
jaus koncertuose arba jeigu va
žiuosit tolimon Indijon. Tad, ei
ti į Beliajauš koncertą yra kiek 
pigiau negu važiuoti Indijon.

Ateidami koncertai!, jus ne
vien matysit gražų ir nepapras
tą koncertą, bet ir susipažinsit 
su tolimųjų ir negirdėtų tautų, 
kaipo Jemenu, Ražputų, Tibe
tu, Balučių, ir daugel kitų šo
kiais. Nepraleiskit progos daly
vauti koncerte. Įsigykit tikietus 
iš anksto, tad žinosit, kad turit

Naujienų Ofise arba rašykite 
V. Beliajui, 6210 So. Park Avė. 
Kainos 83 centai ir doleris 
šimts centų.

de-z.

ANT 127 GATVĖS, tarpe Archer 
Avė. ir State Road (Lemont) grįs
ta sekcija. Kaina. $110 akras. $250 
pinigais reikalaujama. Savininkas.

1739 So. Halsted St. Box ACI

RINKIS PAUKŠČIŲ ganyklą ar 
daržovių ūkį prieš Elmhurst mies
to ribas- Maži mokesčiai, nėra ase- 
smentų, elektriką, akmens kebas 
už $375—$75 pinigais, $5.00 mėne
sy. Savininkas. Box 2-4, 1739 So. 
Halsted St.

5 AKRŲ NUOSTABUS TURTAS. 
Išgrįsta, apylinkė gyva, 
kariuose nuo Palos Park. 
reginys. (Yra elektriką)- 
akras. Patogus terminai.

1739 So. Halsted St., Box NN-5.

Pietvaka- 
Puikus 
$175.00

ARCHER AVENUE—Paukščių ir 
daržovių ūkis—apie 600 pėdų kon- 
kryto priešakis, elektriką, gasas, 
busų stotis. Aukoja už $750.00 — 
$150 pinigais — $10.00 mėnesy.

1739 So. Halsted St., Box G-16-

VIENAM PLOTE tekius ūkis- Pui
kus vištų, daržovių, vaisių ukiui. 
Turtinga žemė—pusiau grįsta sek
cija. Tuoj už Mannheim kelio, arti 
Lawrence Avė. Kaina $300.00 — 
$60.00 pinigais, $5.00 mėnesy, nėra 
asesmentų.

1739 So. Halsted St-, Box C-25.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus

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

COAL=COAL
EGG ............................ $6.00
NUT ........................... $6.00
BIG LUMP ................. $6 00
MINE RUN ................. $5.75
SCREENINGS .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Brolių Motuzų
Filmos Chicago j:

Gruodžio 19 d., 7:80 v vak., 
Nekalto Prasidėjimo Par. Sa
lėj, 929 Erie Avė. (Shfeboygan, 
Wis.).

Gruodžio 20 d„ 7:30 v. vak., 
Šv. Petro Par. Salėj, 51st ir 
7th Avė. (Kenosha, Wis.).

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

(Skelb.)

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto Į i m n s 
duodama gerų nuolaidų*



NAUJIENOS, Chicago, U).

PO 50 METU “ PAGALIAU CHICAGO 
PRADĖJO KASTI “SUBWAY”

“Tai Esanti Tiktai Pradžia”
Po 50 metų kalbėjimo, planų 

darymo vilkinimo ir trukdymo, 
Chicagos miestas pagaliau pra
dėjo kasti “subway” — pože
minių traukinių tunelius susi
siekimo pagerinimui.

Simbolizuodami fedcralę val
džių, kuri davė miestui dalį pi
nigų darbo vykinimui, ir mies
tų, kuris parūpino kitų dalį, 
Ilarold lekes ir meras Kelly pa
leido pirmų kastuvų į darbų. 
Darbo pradžia buvo pažymėta 
puikiomis ceremonijomis, ku
rios įvyko šeštadienį po pietų, 
prie State ir Chicago galvių. 
Ten bus kasamas pirmas tu
nelis.

Ilarold lekes, federalės val
džios atstovas ir prezidentas P. 
W. A. įstaigos, kuri davė mies
tui 18 miiionų dolerių tunelius 
kasti, pareiškė, pirmieji tune
liai bus tiktai plačios “subway” 
sistemos pradžia. Kai šie tune
liai bus užbaigti, bus kasamos 
kitos linijos, pirmiausiai, po 
Congress gatve, per visų jos il
gį, nuo ežero iki miesto ribų 
vakaruse.

Kas Tunelius Po Congress 
Gatve

Projektas pradėtas šeštadienį 
numato tiktai dvi linijas. Vienų 
Iio Stale gatve nuo 12-tos į šiau
rę, kita — po Dearborn, nuo 
Harrison, taipgi į šiaurę, kur 
“subvvay” bus sujungtas su de

nių traukinių susisiekimas, ko
kį turi New Yorkas, žymiai pa
kenks gatvekarių bizniui.

Apie Klaipėdą 
Masinis Mitingas 
Gruodžio 21

Rengia Kongreso Chicagos 
Skyrius.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyrius praneša, kad 
trečiadienį, gruodžio 21 d., 
rengia masinį mitingų Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj.

Dalyvaus keli žymus kalbė
tojai, kurie plačiai išaiškins 
Klaipėdos klausimų.

įsakė Parduoti 
500,090 Nuosavybių

Apskričio teisėjas Jarecki šeš
tadienį įsake apskričio iždinin
kui parduoti iš licitacijos 500,- 
000 nuosavybių Chicagoj už už
silikusius mokesčius.

Tai tik pradinis formalumas, 
tad užsilikusiems savininkams 
nereikia perdaug nusigąsti, vie
nok užsilikusius mokesčius ank
sčiau ar vėliau reikės užsimo
kėti, nes ilgainiui prie licitaci
jos bus prieita.

Pirmadienis, gruod. 19, 1988
MLl.i.ii -r-. CM. i '..rr ., į Vi. ■ • ~ ■ __

Nauji Ukmergės Gimnazijas Rūmai. (Žiūrėk 4-tų dalį straipsnių “Apie Kų Tylomis Kalba Visa Lietuva.’’). VDV foto

veiterių linijomis.
Tų dviejų tunelių iškasimas 

ir įrengimas kainuos apie 40 
miiionų dolerių. Darbas bus 
baigtas 1940 melais. Pirmus du 
tunelius užbaigus, miestas pra
dės kasti kitus, pirmiausiai, 
kaip pažymėjom, Congress gat
vės linijų. Ta gatvė taipgi bus 
žymiai paplatinta.

Kalbos apie “subway” reika
lingumų Chicagoj prasidėjo 
1880 metais, bet arba nebūda
vo pinigų, arba Chicagos gatve
karių linija visokiai., budais 
sumanymų vykinimų trukdyda
vo ir sabotažuodavo, tad visi 
planai nueidavo niekais.

Gatvekarių linijai buvo nu
vesta “subways“ įvesti, bet ji 
to nepadarė. Dabar, kasimų pri
žiūrės ir “subways” valdys tur
būt pats miestas. Gatvekarių 
bendrovė nenorėjo ir nenori 
“subvvay”, nes greitas požemi-

Mirė Jonas Rastis
Vakar netikėtai mirė Jonas 

Rastis, kuris gyveno 4509 So. 
Paulina gat. Kaip žinia paliko 
ir turto. Prašo gimines atsi
šaukti, nes be jų nieko negali
ma daryti. Atsišaukti Laid. Di
rektorius J. F. Eudeikis, 4605 
So. Hermitage avenue. —E.

Suėmė Už Lietuvio 
Užmušima
Suvažinėjo Bernardų Rasimu
Policija suėmė ir neatsargiu 

važiavimu apkaltino James F. 
Bransgieldų, kontraklorių nuo 
3681 Archer avenue.

Pereitos savaitės pabaigoje 
jisai su automobiliu suvažinėjo 
ir mirtinai sužeidė 50 melų lie
tuvį Bernardų Rasimu, nuo 
2634 S. Montgomery avenue.

Nelaimė įvyko prie Acher 
Brighton Place.

ir

Gatvekaris Vieną 
Užmušė, Kelis 
Žmonės Sužeidė

Geriau Visai 
Nevažiuoti, Negu 
Važiuoti J Mirtį

Iš New Yotko
Automobilių

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Prie Adams ir Damen gatvių 
vakar anksti rytų gatvekaris į- 
važiavo į didelį trokų, užmuš
damas jo šoferį, ir sužeisdamas 
kelis keleivius. Trokų valdė Do- 
nald Kelly, 21 metų jaunuolis, 
nuo 1516 S. Kedvale avenue. 
Gatvekario keleivių žaizda ne
buvo sunkios.

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—Uz SPAUDĄ:
Extra

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

100 " .......................... $3.00
Prisiųskit money orderį arba 

čekį kartu su užsakvmi

6 Dienos 
Iki Kalėdų

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILLINOIS

Tik 6 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, — jeigu 
pasveikinimų laiškais nepaspė
jo! pasiųsti Lietuvon, tai siųs
kit nupigintas sveikinimų tele
gramas ir pirkite Kalėdines do
vanas lietuviškose krautuvėse.

M

“Laisvoji Amerika Trafiko 
Mirčių Pavergta”

Amerikiečių mintys yra taip 
persisunkusios automobilių ne
laimėmis, kad jos išrodo neiš- 
vengtinu blogumu. Tokis nusi
statymas Amerikoje, kurios 
žmonės yra pasižymėję kova už 
“tiesų”, yra stačiai neįtikėtinas. 
Laisvoji Amerika liko paverg
ta trafiko mirties maro.

Tokia nuomonę išreiškė Carl 
A. Barrett, prezidentas Illinois 
Automobile Club. “Mes patapo
me visai atbukę į šauksmus su
žeistųjų ir dejavimus nukentė
jusių šeimynų, mes peržiūrime 
dienraščių pranešimus apie tra
fiko mirtis be jokio 
susidomėjimo, tarsi 
neapeitų apylinkės 
Kaip kareiviai karo
stoja vertinti žmogaus gyvastį, 
tai ir mes nustojame vertinti 
žmogaus gyvastį kur liečiama 
yra trafiko mirtis.

Tokio nusistatymo galima ti
kėtis tokiose šalyse kaip Indija, 
ar Kinija. Bet čia yra Ameri
ka. Čia mes turime lygias tei
ses, taipjau neatmainomų teisę 
gyventi. Šios dienos problemos 
turi būti išspręstos šiandien. 
Kad jas išspręsti, jas reikia pir
miausia įvertinti. Neatsargus 
motoristas turi suprasti kur 
krypsta visuomenės nusistaty
mas. Dabar yra laikas žmogui 
suvaldyti savo automobilį.

Amerikai yra labai reikalin-

didesnio 
mus visai 
interesai, 

lauke nu-

.—-------

Atstovavo Direkcijoj visuomenę
Chicagos uųiv^rsitelo prezi

dentas, R. M. Hutchins pereitos 
savaitės pabaigoj rezignavo iš 
Nevv Yorko akcijų biržos virši
ninkų. Biržos . direkcijai persi
organizavus pnešpkeletų mėne- 
narius “atstovauti visuomenę.” 
siu, Hutchinš buvo pakviestas į

Bet nepraėjus nei 3 mėne
siams laiko, Hutchins šeštadie
nį netikėtai įteikė rezignacijų, 
protestuodamas prieš kilų di- 
reklorių-finansierių atsisakymų 
išnešti papeikimą J. P. Morga
no firmai ir kitiems finansie- 
riams Nevv Yorko, už tylėjimų 
apie Richardo NVhitney šuny
bes.

Jie apie Whitney suktybes ir 
pinigines aferas žinojo gana se
niai, bet tylėjo, o rezultate ne
kalti investoriaP'prarado labai 
daug pinigų. Whitney dabar sė
di Sina-Sina kalėjime, New
Yorke.

Visi biržos direktoriai, išė
mus Hutchins’ų, nutarė Whit- 
ney reikalų skaityti “užbaigtu”.

ZiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiHiią;
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NAUJAS RISTIKAS
Šiandien Vakare White City 

arenoje pasirodys “misteriš
kas ristikas”, kurio pavardės

gas automobilis. To reikalauja kol kas neskelbiama. Jis rito- 
šalies transportacija. Bet yra si jau pereitą savaitęs ir labai 
senas kiniečių posakis, kuris sa- gerai pasirodė. Jo oponentas 
ko: “Geriau visai nevažiuoti, bus Mike Kilonis, tikrai geras 
negu važiuoti į mirtį 55 ir patyręs ristikas.

Kitas nepaprastai svarbus 
susirėmimas bus tarp Abe Roth- 
berg ir Meksikos čempiono 
nacio kMartinez.

DU TAUTIEČIAI . 
■': ■ ■ ? ■

. Trečiadienį, gruodžio 21

$142,000 Už 
Nuosavybę 
Prie Bridgeporto

Fruehauf Trailer Company, 
trokų ir “treilerių” firma per- Rainbo Fronton arenoje įvyks 
eitų savaitę nupirko triobesį ties nepaprastai įdomus susirėmi- 
2553 Archer avenue, kur nuo mas: vengrų žydas Bert Rubi 
balandžio mėnesio turėjo “sa- susikibs su New Yorko žydų 

Abe Rothberg. Tai bus lyg ir 
užmokėjo savo rųšies imtynės už tos tau

tos čempionatą.

lesroomį” ir garažą 
Už nuosavybę

$142,000.
l.

d

® Besivydamas šunį, išbėgusį į 
gatvę, 5 metų berniukas Leon 
Wache palindo po automobiliu 
ir žuvo. Nelaiine įvyko prie 
Hirsch ir Kedzie, prie pat ber
niuko namų, 3231 Hirsch S t.

Gary ligoninėj pasimirė 10 
melų berniukas John Johnson, 
iš Grand Rapids. Jis buvo sun
kiai sužeistas automobilio -r~ 
troko nelaimėj ant vieškelio U.

vis, Melvin Gilliand, kuris auto
mobilį valdė, buvo užmuštas 
ant vielos.
® West Side ligoninėj pasimi-

Graziano, nuo 2934 Roosevelt 
Road. Automobilis jų suvažinė
jo prie Roosevelt ir Sacramcn- 
to.

Vogė Savo
Simui

North avenue nuovados po
licija ties 1443 N. Washlenaw 
avenue suėmė 20 metų mergi-

platinimų. Mergina prisipažino, 
ir paaiškino, kad norėjo pada
ryti “įspūdį į savo vaikinų”. 
Vėliau paaiškėjo, kad ji vogė/ 
pinigus netikrų čekių keliu sa-l 
vo nelegaliu sunaus išlaikymui.

I

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

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

Į miestų 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 spęcialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

ADM.

Atidėjo J. Žilio 
Mirties Tyrinėjimą 
Iki Gruodžio 30

žmona sunkiai serga
Cook apskričio koroneris ali-

14 Chicagiečiu

Ispanijos
Tarnavo Lojalistams

Iš Ispanijos pereitos savaitės

jimų lietuvio Jono J. žiliaus j kurie per metus ir daugiau tar- 
mirties. | navo Ispanijos lojalistų eilėse.

Žilius pereitos savaitės pabai-l LaSalle Street stotyje juos sa
goj buvo užmuštas po Pcnnsyl- tiko didelė delegacija įvairių 
vania linijos traukiniu prie' žmonių, užinleresuotų IspanĮ- 
1181h ir Halsted galvių kryžke-ljos lojalistų likimu, ir nuvežė 
lūs. Ibankietui adresu 333 South
. Jo žmona Kathlccn laukia'Ashland tvenue.
kūdikio. Kai sužinojo apie ne
laimę, tai įpuolė istorijon ir 
pereito šeštadienio inkvesto se
sijoj negalėjo dalyvauti.

žilius užlaikė apdraudos biu-'
rų adresu 11103 S. Michigan no pasportus savanoriams, kas

Ticms savanoriams grįžus, 
Veterans of Foreign Wars Chi
cagoj kreipėsi į federalę val
džia reikalaudami padaryti ty
rinėjimų ir atrasti kas parupi-

įsigavo Ispanijon.mal avenue.

NAUJIENOS

$8.00
$500

NAUJIENOS metams Chicagoje . 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje .

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 vienų dienų, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

IŠP1LDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

VARDAS

ADRESAS

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




