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Rekomenduos Patobulinti Senatvės Pensijų Akta
PREZ. ROOSEVELTAS PASIUS REKOMEN 

DACIJAS KONGRESUI SAUSIO MENESĮ
Patarėjų komiteto raportas rekomenduo 

ja žymiai pakeisti Socialio Užtik
rinimo Aktą

WASHINGTON, D. C., gr.l Pradėti tyrinėjimą, kad nusta- 
19. — Stcphen T. Early, pre
zidento Roosevelto sekreto
rius, pirmadienį paskelbė, kad 
prezidentas anksti sausio mė
nesį pasiųs kongresui reko
mendacijas patobulinti Socialio 
Užtikrinimo (senatvės pensi
jų) Aktą. Kartu su rekomen
dacijomis prezidentas pasiųs 
kongresui raportą, kurį paruo
šė patarėjų komitetas, paskir
tas socialio užtikrinimo klausi
mams studijuoti, kai senatvės 
pensijų įstatymas įėjo galion.

šitas patarėjų komitetas su
sideda iš 25 asmenų. Į jį įeina 
biznio, organizuotų darbininkų 
ir darbuotojų švietimo srity 
žymus atstovai. Jų raportas, 
paskelbtas pirmadienį, tarp ko 
kita rekomenduoja:

1 — Praplėsti Socialio Už
tikrinimo Aktą taip, kad jis, 
iki 1940 metų, apimtų 8,600,000 
šalies darbininkų greta tų, ku
riuos jau dabar apima. 2. — ji tobulinti.

tyti, ar pageidaujama, jogei 
13,000,000 dirbančių sau dar
bininkų ir valdžios samdinių 
įeitų į Socialio Užtikrinimo Ak
to jurisdikciją. 3 — Pradėti 
mokėti senatvės pensijas nuo 
1940 metų vietoj 1942 metų. 
4 — Dabar numatytą senat
vės pensijų minimumą $10 me
nesiui padidinti tiek, kad iš 
pensijos galima butų pragy
venti.

Toliau patarėjų komiteto ra
portas rekomenduoja pakeisti 
Socialio Užtikrinimo Aktą taip, 
kad jis suteiktų daugiau pa
galbos darbininkų našlėms ir 
našlaičiams, o taipgi sužalo
tiems darbe asmenims.

Ar kongresas išvardintus čia 
patarimus priims — nežinia. 
Gal kai kuriuos priims, o ki
tus paliks tolesniam laikui. 
Svarbu yra tai, kad Socialio 
Užtikrinimo Aktą norima to
bulinti ir dedamos pastangos
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Ickes vėl atsisako 
duoti heliumo Vo

kietijai

Japonų delegacija 
atvyksta į Ame
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Phiilip Musica (po kairei) taip atrodė 1913 m., kai jis liko areštuotas už $1,- 
000,000 šmugelį, ir (po dešinei) kai jis šiomis dienomis nusižudė kaipo F. Do- 
nald Coster nenorėdamas pasiduoti, į Valdžios rankas ryšium su dingimu Mc
Kesson ir Robbins, Ine., įstaigos $18,000,000. Musica buvo atvykęs iš Italijos.

o

WASHINGTON, D. C., gr. 
19. — Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Harold Ickes 
pirmadienį paskelbė metinį ra
portą. Raporte jis ir vėl pa
reiškia, kad yra priešingas 
duoti heliumo Vokietijai. Ickes 
abejoja, ar Vokietija nepavar
tos heliumo karo reikalams.

Jungt. Valstijose heliumo 
1938 m. buvo pagaminta 6,- 
100,000 kubiškų pėdų, arba 1,- 
300,000 kubiškų pėdų daugiau 
nei 1937 m.

Kalifornijos dakta
rai užgyrė sveikatos 

apdraudos planą

PEKING, Kinija, gr. 19. — 
Artimoj ateity į Jungt. Valsti
jas atvyksta japonų delegacija. 
Ji nori užbaigti derybas su 
stambia Amerikos automobilių 
kompanija. Japonų pasiūlymas 
yra, kad ta kompanija pasta
tytų Mandžurijoj didelę auto
mobilių įmonę, kuri per metus 
padirbtų apie 50,000 automo
bilių.

šiandien didžiausia kliūtis 
Japonijai eksploatuoti taip Man- 
džuriją, kaip ir vėlesniu laiku 
užkariautas Kinijos dalis, yra 
trukumas kapitalo. Tat Japo
nija ir ieško kapitalo Ameri
koje.

LONDONAS, Anglija, gr. 19. 
— Pranešimas iš Paryžiaus, 
tilpęs Londono dienrašty “News 
Chronicle” pirmadieni, sako, 
kad Ispanijos sukilėlių armijoj 
per paskutines dvi savaites pa
sireiškusi taip rimta suirutė 
(disorders), kad ji sulaiko ofen- 
syvą prieš respublikos gynėjus 
Katalonijoj.

Kitas dienraštis, *‘The Daily 
Telegraph”, praneša, jogei su
kilėlių kareiviai broliaujasi su 
lojalistais ir lošia futbolą nei- 
tralioje zonoje — no man’s 
land. Tarp abiejų armijų, sako 
pranešimas, faktinai įvyko mū
šių paliaubos.

Neduos Francuzijos Smerkia Jungt. Vai- Pritarimas blaivybei
teritorijų Italijai

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
19. Francuzijos užsienio rei
kalų ministeris Georgės Bonnet 
atstovų rūmuose pasakė, kad 
Francuzija neduos Italijai ne 
colio savo teritorijos. Tai esąs 
galutinis franeuzų atsakymas 
į Italijos reikalavimus Tunįsi- 
jos, Korsikos ir Somaliu že
mės. . i , 

1 •• t . '

Jei Italija planuoja staigiai 
pulti Francuziją, tai reiškia ka-‘ 
rą — pasakė Bonnet. Britani
ja padėsianti Frahcuzijai.

Antra vertus, jeigu kas už
pultų Britaniją, tai visos Fran
cuzijos pajėgos — oro, sausu
mos ir jurų — bus mestos Bri
taniją gelbėti.

Šalčių banga užgavo 
Europą

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Iš Lietuvos
“Vilko” duobė Telšių 

pašte

stijas už paskolą 
' kinams

Amerikoj auga

o LONDONAS, Anglija, gr. 
19. — Premjeras Chamberlain 
pirmadienį Britanijos atstovų 
rūmuose pasakė kalbą. Jis gy
nė vyriausybės taktiką, kuri 
nuolankauja diktatoriams, 
čiau įspėjo ir diktatorius: 
butų tragiška klaida, jeigu 
tanijos pastangas išlaikyti
ką Vokietija paskaitytų kaipo 
jos silpnumą.

Jau kuris lai-

Ta- 
esą, 
Bri
tai-

TELŠIAI.
kas kaip Telšių pašte taisomi 
pečiai, remontuojamos grindys 
ir kt. Pastaruoju metu buvo 
išimtos grindys iš verandos, po 
kurios apačia yra rusis, ir per
ėjimui uždėta lentelės. Lap
kričio 6 d. vald. Vyšniauskaite 
patamsiais įpuolė j tą rūsį ir 
gana sunkiai susižeidė bei ap
sidaužė. Paguldyta Telšių ap- 
skr. ligoninėje.

TOKIO, Japonija, gr. 19. — 
Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Arita pirmadienį pa
reiškė, kad Jungtinių Valstijų 
Eksporto-Importo banko pasko
la Kinijai lesąs labai pavojin
gas politinis žygis. Paskola, sa
ko Arita, tik pailgins karą Ki
nijoj ir sudarys daugiau sun
kumų trečiosioms (t.y. >> neka
riaujančioms) valstybėms. 1

NfcW YORK, N., Y., gr. 19. 
— Amerięąn Institute of Pub
lic Opinion tyrinėjimas rodo, 
kad per penkis metus po to, • '• *7 
kai prohibicija tapo panaikin
ta, pritarimas prohibicijai pa
augo 6 nuošimčius. Ypač pri
tarimas prohibicijai paaugo 
ūkininkų tarpe ir mažuosiuose 
miesteliuose.

• ROMA, Italija, gr. 19. — 
Italijos spaudos tonas ryšium 
su reikalavimais Francuzi jos 
teritorijos žymiai nuslūgo pe
reitą savaitę. Užsienio kores
pondentai reiškia nuomonę, 
kad italai pasitenkins, jeigu 
gaus mažesnių koncesijų. Tos 
mažesnės koncesijos gali būti 
pa v. padarymas Djibuoti, kurį 
dabar kontroliuoja Francuzija, 
laisvu uostu.

Nelaimingas įvykis
TELŠIAI. — Lapkr. 11 d. 

apie 8 vai. ryto teismo tard. p. 
Jasinskis išvažiavęs iš garažo 
automobilį, norėjo nuvalyti. Va
lant mašina atbula pavažiavo 
į pakalnę ir nuvertė prie gat
vės stovėjusį cementinį stulpą, 
kuris griūdamas užmušė vai
ką.

Anna Hahn prisipa 
žino nužudžiusi 

4 asmenis

Vyriausybė gąsdina 
japonus Rusijos 

pavojum

LOS ANGELES, Cal., gr. 19. 
— Kalifornijos daktarų sąjun
ga, priskaitanti 7,000 narių, 
užgyrė planą sveikatos apdrau- 
dai. Numatyta sutverti korpo
raciją, kuri, apsidraudusiems 
mokant po $2.50 per mėnesį, 
teiks jiems daktaro ir ligoni
nės patarnavimus.

Apsidraudusių jų pinigai eis 
į korporacijos fondus, o iš ši
tų fondų bus apmkami dakta
rai. Pacientai galės pasirinkti 
daktarus ir ligonines.

Nesusitarė dėl žydų 
išgabenimo iš Vo

kietijos
gr.BERLYNAS, Vokietija, 

19. — Vokietijos oficiali žinių 
agentija pirmadienį pripažino, 
kad reichsbanko prezidentui, 
Hjalmar Schachtui, nepavyko 
susitarti su anglais dėl išga
benimo žydų iš Vokietijos. Pir
mesnės žinios išgabenimo klau
simu buvo tokios, kad Vokie
tija reikalauja, jogei Britanija, 
Jungt. Valstijos ir kitos šalys 
finansuotų išgabenimą.

LONDONAS, Anglija, gr. 19. 
— šalto vėjo srovė, atslinku- 
si nuo Sibiro, užgavo Europą. 
Maskvoje temperatūra nupuolė 
20 laipsnių žemiau zero, Var
šuvoje — 10 laipsnių žemiau 
zero, Vokietijoj buvo ,7 laips
niai žemiau, o zero tempera
tūra užregistruota šiaurės Ita
lijoj.

šalčiai skaudžiai užgavo Eu
ropos biednuomenę ir ypatin
gai žydus tremtinius Lenkijos 
t— Vokietijos pasieniu, kurie 
iš viso neturi tinkamos prie
glaudos.

Ispanijoj,dėl šalčių, šiaurės 
frontuose mūšiai aprimę.

CINCINNATŲ O., gr. 19. — 
Anna Hahn, vokietė moteris, 
buvo nužudyta elektros kėdėj e 
gruodžio 7 d. dėl to, kad ji 
nunuodijo tūlą Jacob Wagnerį. 
Moteris visą laiką, iki mirties 
tvirtino, kad ji nekalta. Dabar 
jos buvęs, advokatas atidarė 
laišką, kurį Hahn paliko jam 
prieš mirtį. Laiške moteris pri
sipažįsta, kad ji nužudė ketu
ris vyrus.

PEKING, Kinija, gr. 19. — 
Japonijos spauda ir kitokioms 
informacijoms teikt — agenti- 
jos šiuo metu varo tikrą gąs
dinimo kampaniją. Rėkiamą ir 
šaukiama apie karo pavojų su 
Rusija. Užsienio koresponden
tų aiškinimu, tai daroma to
dėl, kad šiuo metu ruošiamas 
biudžetas. Mat, reikią gerai 
įbauginti piliečius, kad jie už- 
girtų dideles asignacijas karo 
reikalams.

• JERUZALĖ, Palestina, gr. 
19. — Į pietus nuo Hebron pir
madienį įvyko britų kariuome
nes ir arabų sukilėlių susirė
mimas. 30 arabų užmušta, 15 
paimta nelaisvėn.

• VVASHINGTON, D. C., gr. 
19. — Visi Jungt. Valstijų kon
greso nariai pirmadienį gavo 
Industrihių Organizacijų Kon
greso (CIO) brošiūrą, kuri aiš
kina,
Akto nereikia keisti. Brošiūra 
sako, kad pakeitimų nori stam
busis biznis. Stambiojo biznio 
tikslas, brošiūra sako, yra su
žaloti įstatymą.

jogei Darbo Santykių

>ORA
34 žuvo, 16 sužeista

* ' l ■

traukinio nelaimėje

Japonai pradėjo va 
jų prieš kinų par

tizanus

Arabai reiškia išti 
kilnumą Britanijai

61 nuošimtis prita
ria Vokietijos boi

kotui

Pripažino Vladimirą 
kaipo sosto pre

tendentą
PARYŽIUS, Francuzi ja, gr. 

19. — Pereito sekmadienio va
kare 5,000 buvusių Rusijos aris
tokratų, dabar gyvenančių Pa
ryžiuje, pripažino 21 metų ve- 
lionics caro Nikalojaus giminai
tį, kunigaikštį Vladimirų, kai
po pretendentą į Rusijos sostą, 
kurs sugriuvo jau prieš dvide
šimtį metų. Pirmadienį Vladi- 
mir išvyko į Vokietiją pas sa
vo seserį Kalėdų šventes pra
leisti.

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

Lengvas lietus arba sniegas; 
temperatūra žymiai nepasikeis; 
lengvi įvairus vėjai, pasikeičią 
į pietų rytų vėjus; saulė teka 
7:14 v. r., leidžiasi 4:21 v. v.

Brazili- 
Geraes 
sekma- 
trauki-

RIO DE JANEIRO, 
ja, gr. 19. — Minas 
valstijoje, Brazilijoje, 
dienio naktį susidaužė 
niai. 34 žmonės užmušti ir 60
sužeista, kai prekių traukinys Čiuojama, 
įvažiavo į pasažierinį trauki > veikiančių 
nį. 800,000.

SHANGHAI, Kinija, gr. 19. 
—r Japonų armijos Kinijoj pa
liovė žygiavusios pirmyn, J ša
lies gilumą. Japonų kariuome
nės baudžiamieji būriai dabar 
siunčiami kovoti partizanus ir 
sunaikinti partizanų bazes mu
sių linijų užnugary. Apskak 

kad kinų partizanų, 
užnugary, yra per

v

JERUZALĖ, Palestina, gr. 
19. — 3,000 arabų, Palestinos 
kaimų gyventojų, pereitą sek
madienį dalyvavo demonstraci
joje Yatta kaime, į pietus nuo 
Hebrono. Demonstracija reiškė 
ištikimumą Britanijai. Demon
stracijoj dalyvavo ir aukšti 
britų karininkai. O greta ka
rininkų buvo stiprus ^Britam-, 
jos kariuomenės būriai.

NEW YORK, N. Y., gr. 19. 
— American Institute of Pub
lic Opinion tyrinėjimas rodo, 
kad 61 nuošimtis apklausinėtų 
Jungt. Valstijų gyventojų pri
taria sumanymui boikotuoti 
Vokietijos prekes, o 39 nuo
šimčiai nepritaria.

• LIMA, Peru, gr. 19. — 
Pan-Amerikos konferencijos ko
mitetas, 18 balsų dauguma 
prieš 3, nubalsavo atmesti Ku
bos pasiūlymą taikyti Ispanijos 
lojalistus ir sukilėlius. Už re
zoliuciją balsavo tik Kubos, 
Meksikos ir Haiti delegatai.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

Popiežiaus širdis 
vėl pavojuje

LONDONAS, Anglija, gr. 19. 
Reuterio žinių agentija pra-

Nori pašalinti 150, 
000 žydų iš Ru

munijos
BUCHAREST, Rumunija, gr. 

19. — Rumunijos užsienio rei
kalų ministerija pirmadienį da
vė suprasti, kad ji dabar veda 
su Didžiąją Britai

• LONDONAS, Anglija, gr. 
19. — Čekoslovakijos krizės 
metu premjeras Chamberlain 
prižadėjo paskolinti čeko-Slova- 
kijai $50,000,000, o vėliau dar! 
duoti kitą paskolą, kad ji ga
lėtų persiorganizuoti, kai vo
kiečiai atims Zudetų žemę. 
$50,000,000 buvo paskolinta,1 
tačiau kitos paskolos Britanija 
nebeduoda.

Tvarkytinas reikalas
Per miestą bėga mažas upe- 

Ukmergėle vadinamas.pešė, kad popiežių Pijų, 81 me- su Didžiąją Britanija derybas, lytis, 
Įų senumo, vėl užgavo širdies j kurių pasėkoj tikisi perkelti Tas upelytis liek yra užterš--

■ ■ j

ataka. Popiežiaus 
esanti pavojuje. Vatikanas pir- lestiną ir į kai kurias 
madienį nuginčijo -šitą žinią, kolonijas.

■ t ■' - • • ' . » ' •
A . ’j'.- 4 f'/y/.'.';. /.A/ -;1.. •

4

sveikata 150,000 Rumunijos žydų į Pa- tas visokiomis srutomis ir iš-j 
britų matomis, kad sunku net nuo 

dvokimo praeiti.

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

PINIGUS!

Pašventinta mokykla

(Tęsinys) kai. Jie pasiliko ir toliau “mu-
. , . rininkų” ' šeimoje. Atsirado

* J nuomonių, kad net ložos var-
kulturinei ir dorovinei veiklai do nėra prasmės keisti. Tam, 
vystyti. Ložos mistras prof. kad atskirti nuo pirmosios 
Mianovskis ir dalis narių pa-1 draugovės, buvo nutarta an- 
sipriešino reformoms.

Lygiai po savaitės “Nuošir
džiame Lietuvyje” įvyko ski
limas. Reformacijos šalininikai 
išstojo ir įkūrė naujų ložų. Be
renkant jai vardų, buvo gau
tas anoniminis pasiūlymas ne
besivadinti toliau 
kais”, bet “staliais”.

trųjį pavadinti 
“Reformuotasis Nuoširdus 

Lietuvis”.
Nebežibčiojo bengalų ug

nys, nebegaudė joks griaus
mas, ateinant ’į ložų naujam 

mūriniu- doroviškam darbuotojui. Pa
kako iškilmingo pasižadėjimo, 

Nepakeitė tradicinio amato kad iš eilinio piliečio virštum 
daktaro šimkevičiaus šaliniu- j masonu. Reformuota loža ėmė 

_  __ _ . ____ _ __ Į raginti savo narius išeiti dau-
■ giau į viešumų su įvairiaisB B B% A AA *r kūrybos ‘darbais.

H fijR Įp į Tegu pasklyšta po kraštų nau- 
mb m W G Hūi Į (pngj liaudžiai rašiniai, tegu 

nebūna išmintis paslėpta ne
daugelio žmonių galvose — 
metė lozungų reformatoriai. 
Paraginimo paveiktas, prof. 
Volfgantas parašė brošiūrų 
“Nauji budai linų apdirbimo 

j užsieniuose”, kurių išleido lo-
■ ža savo lėšomis. Po to “Re
formuotas nuoširdus lietuvis” 
gavo rašinį apie pagaminimų 
sriubos iš kaulų. Tuja sriuba 
buvo masonų organizuotas po
puliarus miesto varguomenės 
maitinimas. Įvairiomis temo
mis ėmė tiekti rašinius “mū
rininkai”: apie amatus, apie 
popieros gamybų, kailinių au
klėjimų, augalų ekstraktus, o 
tūlas Kontrimas parašė net 
“apie priemones sulaikyti žy
du visimui”.

SALAMIESTIS. — Salamie
sty pr. mokykla pradėjo veik
ti nuo 1920 m., bet tuo laiku, 
necant tinkamų patalpų, teko, 
ilgus metus vargti apgriuvu
siuose <dvaro mūruose, paskiau 
buvusioj ‘Salamiesčio karčiame j 
ar šiaip pas kokį ūkininkų var
gingoj seklyčioj.

liet vis tik salamiestėnai, 
kaip apsišvietę — kultūringi 
žmones, mylėdami mokslų, su
prato, jog reikia ir ,savo vaiku
čiams patogesnių ir geresnių 
mokymuisi sųlygų. Jie tuo rei
kalu kreipėsi į valse, ir apskr. 
valdybas prašydami paramos ir 
pasižadėdami kiek išgalės leis 
patys pristatyti įvairios 
žiagos.

Ir, štai, po kruopštaus 
bo ir vieningo rūpesčio 
m. išaugo graži, dviejų
plėk tų su mokytojams bustu 
mokykla, šiemet galutinai bai
gus įrengti visus tinkavimo ir 
baltinimo darbus, spalių 23 d. 
buvo pašventinta, šventinimo 
apeigas atliko vietos kun. K. 
Pukėnis. Toliau sekė įdomios 
atvykusių iš apskrities miesto 
svečių ir vietos mokytojų kal
bos.

med-

dar-
1934 
kom-

PAGĖLBAI m 
RAUMENŲ SKAUSMO 
Johnson’s Red Cross Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pašalinti, pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumenų su- 
stipimo, sukimo, niksterėjimo 
ir paprastų krutinės slogų. 
Lengvas vartoti. Ekonomiškas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE-

Kaina 25 Centai.

INSURANCE
(APDRAUDA)

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—5 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK <111

Ofise TeL Yards im

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenvvood 5107

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.

Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dienų nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
deldienius.

Įvairiaspalvės butą reformuo
tų masonų veiklos.

Iš užsilikusių protokolų inaty.r 
ti, kad ložos posėdžių metu

SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS

GRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue / 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Cliicag III

NAUJIENV-ACME Telephoto
Eleanor Lockne, sekreto

rė, 'kuri padėjo išaiškinti 
brolių Musica misterijų.

ėjo literatūriniai disputai, bu
vo sagrinėjainos filosofines si
stemos, demonstruojami įvai
rių mašinų modeliai. Antisemi
tas Kontrimas vienų dienų atė
jo į ložų su nepaprastu pra
nešimu: jis išritęs iš Neries di
džiulį kelių dešimtų tonų svo
rio akmenį, kliudžiusį iki tol 
plaukti baržoms ir sieliams...

Nežinia kokiomis dvasinė
mis ir medžiaginėmis vertybė
mis butų prasi turtinęs musų 
kraštas, jei ložų nebūtų ėmęs 
pulti žmogus, masonų judėji
mo istorijoje gavęs “Antimaso- 
no” vardų.

1820 m.
» , “Antimasonas”

c -y ""

kuris tada dar buvo paprastu 
Mickanevskiu, tuo pačiu apra
šytos į ložų priėmimo proce
dūros autorium, išstodamas iš 
pirmojo “Nuoširdaus lietuvio”, 
pareikalavo grųžinti jam įmo
kėtus pinigus. Ložos mistras 
tokį reikalavimų atmetė. Tada 
Mickanevskis ėmė skųstis įvai
riomis valdžios įstaigoms. Savo 
pinigines pretenzijas jis pa
stiprino samprotavimais apie 
masoniškų idėjų pavojingumų 
visai rusų valstybinei santvar
kai. Viena savo skundų Mic
kanevskis pasiuntė pačiam ca
rui Aleksandrui I. Jis savo

svarbioji masonų paslaptis yra 
lygybė ir laisvė,

kad masonai tikie pat monar
chijos priešai, kaip Prancūzi
jos, Ispanijos, Portugalijos ir 
Italijos revoliucijonieriai ir jų 
visa elgsena esanti nukreipta 
net prieš Dievų, kurį jie vadi* 
na ne Dievu, bet Didžiuoju Pa
saulio Statytoju.

Pasiremdamas Mickancvskio 
Skundu Aleksandras I įsakė 
Lietuvos generalgubernatoriui 
Rimskiui-Korsakovui peržiūrė
ti visus masonų ložų dokumen
tus ir, jei bus kas įtartino, pri
siųsti į Peterburgu. 1821 m. 
vasarų buvo padarytos Vil
niaus ložų patalpose kratos, o 
tų :pačių metų rudenį išėjo 
Aleksandro I įsakymas apie 
masonų veiklos sustabdymų.

Skundikas “Antimasonas” 
už niekniekius atsikeršijo ir 
savo kerštu pasitarnavo des
potizmui. Žmoniškumo 
kultivuotojai išsiblaškę 
kiekvienas sau. Į musų 
nės kultūros istorijų jie
teko, nes kalbėjo lenkiškai. 
Būdami Macinio ir Garibadžio, 
Vašingtono ir Franklino viena- 
minčiais, jie ugdė ne lenkiš
kų patriotizmų, bet lietuviškų: 
savo ložų posėdžiuose svarstė 
ne kaip Leiikijų atstatyti, bet 
kaip Lietuvų atstatyti. Ar ne 
beteikalo tad mes juoš laikot 
me svetimais? ML. Ž.”

(GALAS)

grūdo 
nuėjo 
lauti-
nepa-

Jo Kalėdų 
Sveikinimus 
Visgi Gaus

įdėjo didokų ryšulį. Nustebę 
praeiviai, manydami blogų, tuo
jau pašaukė policijų. Pasirodė, 
kad ryšulyje buvo apie du šim
tai uždraustų kalėdinių 'Sveiki
nimų, su pašto penkiais.

Policistai laiškus įmetė į paš
to dėžutę. Apysenis vyras, ku
ris juos įdėjo išmatų dėžėn bu
vo vienas Northwestern Univer
siteto profesorius.

aikštėj ------------------------- --------------

žiai pasirėdęs apysenis vyras ir Garsinkites “N-nose”
Evanstono Founfain 

prie išmatų dėžės

n
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis><#

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

P. SALTIMIERAS.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
> DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
’• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

Ofiso Tel. Virgin ia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMGNT AVĖ
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj papai sutartį.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

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.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
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. 

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

Tel. Seelcy 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

ADVOKATAI

st

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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»tt Lietuviai^

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

KAI & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Wcstern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Tel. Office Wcntworth 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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaųica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

DR. VAITUSH, OPT.
TJETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jusų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę -ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimuęse egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nėdėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—-12 pietų ir 
nuo j6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 x
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 "So, Western Avė. Phone Laf ayette 8024

-u ■- n -t - YT - 5 - «Fi>* •   .1 w » m « M „ ,

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY R. PETKUS
P6834'So. Western Avė. ' Phone Grovehill 0142* 
4410 Soiith 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________Draugi įos Nariai_______

Fhone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

-'Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonu Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2884

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
'Ofiso valandos

’Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki U vat Ned. nuo W iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 114H
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Kritika ir Polemika

Atsakymas Žemaičių Kult. Klubo Laikinos 
Valdybos NariuiNeini tų reikalo ginčytis, jei žmonės butų teisingo nusistatymo ir nebandytų, ar tai plačioje visuomenėje, ar tam tikroje grupėje žmonių susitelkusių į draugijų arba klubų, savo nuomone prisispyrusiai, o net ir po prievarta atmesti kiliems. Kadangi tokių žmonių yra gana daug pasaulyje, tai, be abejonės, jų pasitaiko, kad

12 d., 1938 m., prasilenkia su liesa arba teisingų faktų perstatymu. Pirmiausia jis bando savo oponentų perstatyti labai klaidingu, ir prikiša jam, kad minėtas žemaičių Kultūros Klubo susirinkimas buvęs ne specialus, o paprastas, organizacinis. Čia jis pats klysta. Jei jis pažiūrės į “Naujienų” numerį 282, gruodžio 1 d., 1938 m., tai . *< .>1 r. • a U J I r. N V roulII0LLYW0()D, GAL. — Bob Ilope ir Martba Raye šoka “Big Apple” šokį. Abu jie yra kino artistai.ir mažoje grupėje arba klube. Todėl ir ta grupelė žmonių, kurie pradėjo tverti Žemaičių Kultūros Klubų, būtinai užsispyrė užmesti savo nevykusį nusistatymų daugumai.Tas žmogus pasivadinęs Žemaičių Kultūros Klubo laikinos valdybos nariu daugelyje vietų savo straipsnyje, įlipusiame “Naujienų” No. 291, gruodžio
RAŠOMAS

MAŠINĖLES
VISŲ ISDIRBYSCIŲ 

Parduoda, 
Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles

$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEVVRITER SALES 
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik ką gavome naujų madų knygų, kurių ‘ galite gauti pas mus už 15 centų. Siųskit savo orderius:
NAUJIENOS
1739 S. Halsted S L,
Chicago, HL

Vardas--------------------------- --------

Adresas........... .............„..... ..............

Miestas----------------- -------- -.........

Valstija----------------- --------- -------

ten ras, kad laikinis to klubo pirmininkas p. Steponas Nar- kis savo kvietime vadina tų susirinkimų specialiu susirinki
mu, o ne paprastu arba organizaciniu. Tad tų klaidų gruzinu atgal laikinos valdybos nariui.Toliau tas laikinos valdybos narys kalba, buk pirmininkui pranešus, kad sekantis dienotvarkės numeris bus skaitymas | konstitucijos projekto, tuoj susidariusi kokia tai klika, kuri nesiprašiusi nė pirmininko balso, pradėjusi triukšmauti. Čia reikia pasakyti, kad tas laikinos valdybos narys tiksliai ir tyčia meluoja.. Pirmininkui pranešus, (kad bus skaitomas konstituci- 1 jos projektas, V. Stulpinas pasiprašęs balso padarė tik pasta- ' bų, kad konstitucijos projektas butų skaitomas ir priimamas kiekvienas paragrafas skyrium. Jokio ten triukšmo niekas nekėlė. Jo tų pasiūlymų parėmė daugelis narių, tarp jų ark. S. A. Geniotis, p. Kaunas, Gedvilas ir keletas kitų. Tačiau čia ponas Radis pradėjo labai susijaudinęs aiškinti, kad konstitucijos projektas esųs taip tobulas, kad jis busiųs priimtas po vieno skaitymo. Tačiau po nuomonių pasikeitimo sutikta pirma perskaityti ištisai ir tada bus svarstoma, ar priimti kaip skaitytas, ar vėl skaityti papunkčiui, zi Perskaičius pirmų sykį ištisai ir kilo ginčai. Ponas Radis su keletu savo laikinos valdybos narių, ypač laikinu pirm. Nar- kiu, didžiausiai spardėsi ir ginčijosi, kad konstitucijos projektas esųs labai geras, neklaidingas, nes, girdi, mes per keturis vakarus sušilę dirbome, kol parengėme tų konstitucijos projektų. Na, suprantama, kada žmonės dirba kų nors labai sušilę, tai jie tada ir prakaituoja. Todėl už tai nėra reikalo nė pykti, tas visiems yra labai aiški tiesa.Tas laikinos valdybos narys savo straipsnyje surado kokių ien klikų sukilėlius (matyt, jam dar vaidenasi sukilimai Lietuvoje, kuriuos jis bandė daryti), kurie baisiai triukšmavę. Tad

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
(DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 

t DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

1739 South Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Canal 8500

dabar trumpai pažiūrėkime, ar gali susidaryti kokia ten klika arba sukilėliai klube, kuris dar tik yra organizavimo stadijoj. Juk tai taip pavadinti priešingos nuomonės asmenis yra didžiausia nesųmonė ir absurdas. Klika arba kokie ten sukilėliai gali atsirasti jau seniai gyvuojančiame klube arba draugijoje, o ne ten, kur tik dabar pradedamas klubas organizuoti. Vadinti žmones nesutinkančius su kieno ten nubmone (apšaukusių savo tų nuomonę neklaidinga ir labai gera) klika ir sukilėliais gali tik nesubrendėliaiToliau tas laikinos valdybos narys sako: “Valdyba rengdama konstitucijos projektų, visai nemanė užganėdinti jokios srovės kaip religinės taip ir politinės, o pasirinko vidutinį kelių, kuris butų parankus tik Žemaičių Kultūros Klubui, o ne kokiai ‘klikai’, kuri darbų nori trukdyti, o nepadėti dirbti.”Taigi, čia labai aišku kaip diena, kad tas laikinos valdybos narys ieško to,’ ko nebuvo pametęs. Jokių srovių nei klikų bei sukilėlių negalėjo būti ir nėra dėl to, kad minimas klubas yra dar tik organizuojamas. O kadangi jis yra dar tik organizuojamas, tai nejaugi ponai Radis ir Narkis nori, kad visas susirinkimas taip, kaip Vokietijoj arba Rusijoj k« tik jiedu paskaitys, kad be jokių diskusijų viskas butų vienbalsiai priimta. Laikinoji valdyba turėtų atminti, kad čia yra ne Rusija, Vokietija arba Italija, kad susirinkimas viskų vienbalsiai priimtų be jokių diskusijų, paklausiųjų arba pastabų.Todėl prikišimas tiems žemaičiams, kurie nenorėjo vienbalsiai priimti tų laikinos valdybos “labai gerų ir neklaidingų” konstitucijos projektų, klikos, sukilėlių ar kokių ten srovių vardo yra tikra nesųmonė. Mes, kurie reikalavome pridėti keletu pataisų prie konstitucijos projekto, esame nė kiek neprastesni žemaičiai kaip ir pp. Radis, Narkis bei laikinos valdybos narys. Mes jokio darbo dar nesu trukdėme, nes tas klubas jokio konstruktyvio darbo nepradėjo dirbti. O jei mes, keletas narių iš susirinkimo nesutikome viskų ant sykio priimti, tai tas dar nereiškia, kad butų noras pas mus kų nors trukdyti.Pas mane, šiuos žodžius rašantį ir pas kitus, kurie priešines visų konstitucijos projektų be jokių pataisų priimti, kaip tik buvo ir yra noras, kad Žemaičių Kultūros Klubas butų pastatytas ant tvirto akmens fundamento, o ne ant smilčių krūvos. Todėl tas prikišimas, jog tie asmenys, kurie norėjo pataisų prie laikinosios konstitucijos, turėjo ar turi kokias blogas intencijas, yra ne vietoje ir laikinosios valdybos narys nori įkalbėti visuomenei nebūtus dalykus, kurie visai prasilenkia su teisybe.

Margumynai
Gyvuliai Kaltinamųjų 

SuolePrieš kelias dienas vienas Paryžiaus teisinas turėjo spręsti labai įdomių bylų tuo, kad joje, be dviejų vyrų ir šešių vaikų, taip pat dalyvavo dar ir šuo. Abu vyrukai buvo kaltintojai, vaikai — liudininkai, o buldogas atsakovas, šuo abiem skundėjams buvo įkandęs, todėl jis ir turėjo pats dalyvauti teisme, nes norėta tikrai įsitikinti, kad jis iš prigimties yra piktas. Paaiškėjo, kad jis ne- ' pakenčia net nemalonesnių garsų, todėl teismas, pritaikęs pačių švelniausių bausmę, jį nuteisė mirti.ši byla primena kilų panašų atsitikimų, kada kaltinamajame suole sėdėjo lenktynių arklys. Vienų dienų Autcuilio arklių lenktynėse žiūrovų tarpe kilo nepaprastai didelis nepasitenkinimas. Paskutinėse lenktynėse, į kurias visų susirinkusiųjų buvo kreipiamas, ypatingas dėmesys, nepasirodė patys geriausi arkliai, bet paprasti, kurie turėjo atlikti programų nesiri- šant su žiūrovų viltimis. Žinoma, dėl tokių arklių niekas nebūtų lažinęsis iš stambių sumų. Tačiau atsitiko visai kitaip: pačioje lenktynių pabaigoje vienas nepažįstamas ponas vienam tų nereikšmingų arklių paskyrė milijonų frankų. Sensacija tuo pasibaigė, kad paskutiniu momentu vienas arklys prasiveržė pro visus kitus, tuo pačiu visų laimę pagrobdamas iš akių. Tuoj po lenktynių visi sporto mėgėjai nuskubėjo pasižiūrėti paslaptingojo nugalėtojo, tačiau šis 'Kažkur dingo, o kartu su juo dihgo ir vyras, laimėjęs lažybas. Netrukus po to netikrasis lenktynių arklys, laimėjęs lažybas atsidūrė kaltinamųjų suole' ir buvo nuteistas visam amžiui tarnauti kariuomenei.Ir iš viso, kad gyvuliai patenka į kaltinamųjų suolų, šiandien jau jokia retenybė ir jokia naujiena, nes prieš porų šimtų metų tokių atsitikimų būdavo labai daug. Iki 1741 metų Prancūzijoje buvo specialus gyvulių teismai. Dažnai gyvuliai būdavo apkaltinami raganavimu ir jų elgesį turėjo spręsti, šie specialus teismai. Taip kartų Falaise, Prancūzijoje, teisėjas nuteisė kiaulei nukirsti kojų už tai, kad ji buvo sužalojusi du vaikus. Tačiau visų rečiausias ir įdomiausias procesas buvo Bazelyje prieš vienų gaidį dėl to, kad jis pamiršo savo paskirtį ir padėjo kiaušinį. Jis buVo nuteistas mirti pakariant.
Bičių ŠokiaiMokslininkams gyvūnų pasaulyje tenka pastebėti naujų reiškinių. Taip dabar Muenche- no prof. von Fritschas ilgai stebėjo bičių gyvenimų ir pagaliau išaiškino, kad bitės mėgsta šokti. Tai jis apibudina bendru bruožu, kad visi gyvūnai po tam tikros nuotaikos mėgsta išreikšti savo dvasios būsenų šokiu.Kad geriau pasisektų bičių šokius susekti, prof. Fritschas parengė' tam tikrus lizdus bitėms, o, be to, pačias, bites savaip nudažė. Kartų 'pastebėjo, kad vienos bitės, atradusios naujų medaus kiekį, grįžo į savo lizdų ir pradėjo skraidyti į priekį ir atgal. Jos taip skraidė kelias minutes, o kartu su jomis skraidė ir visos kitos. Atrodė, kad bitės džiaugiasi atrastu nauju medaus ištekliu. Pagaliau, kada šitas jų skraidymas arba šokis buvo baigtas, tai visos bitės kartu nuskrido į naujų atrastų medaus ištek-

—Nąrys| liaus vietų.

* Maišo, muša, plaka, ir 
išspaudžia sunką. Ivory ir 
žalios, arba juodos ir bal
tos spalvos. Su 
sunkos spaustuvu

(Be spaustuvo $21)

SUNBEAf.l
MIKMASTER

$23.75

SILEX ELECTRIC 
COFFEEMAKER

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

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

4562 Broadway NHGHBORHOOD STORES 4834 S. Ashland Avė.
4833 Irving ParkRd. 4231 W. Madison St. 852 W. 83r<1 St.
2733 Milwaukee Avė. 3460 S. State St. 2950 E. 92nd St.
2745 Lincoln Avė. 11046 S. Michigan Avė.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Chicajros Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 I^e Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm, 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. KuneviČia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt.. 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. KuneviČia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S.

/ Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS BOSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

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

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

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

JŪSŲ KALĖDŲ

mimaiasvei
NAUJIENOSE

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

• GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
• Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M • Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fir.. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis. 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kažilinas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn. III.; 
Maršalka Juoznnas Zubovlėius, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

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

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 ' S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
I Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St*
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spręs geriausiai, jei tiktai jos valdžia bus žmonių valios 
reiškėją.

Bet musų komunistai jau nori, kad Lietuva dėtųsi- 
prie valstybių |)loko, kuris ketina susiorganizuoti (dar 
nėra susiorganizavęs!) kovai prieš Vokietiją. Ir jie rei
kalauja, kad šitą jų poziciją remtų visi amerikiečiai.

O tuo tarpu tokio bloko dar visai nėra, ir ar jisai 
susiorganizuos, dar nežinia. Be to, ir pati Sovietų Rusi
ja kolkas dar nesiūlo nė vienai Pabaltijo respublikai į to
kį bloką dėtis.

Taigi tas komunistų pakeltas A. L. Kongrese ginčas 
yra visai bereikalingas.

Budinga Vokietijoje byla
Netrukus bus teisiamas Ernestas Nikis, kairiųjų nacio

nalsocialistų vadas. — Nikis yra didelis Lenino gar
bintojas. — Knygos “Trečioji imperialistinė figūra” 
turinys, 
cių ir bolševikų susiartinimą.

Knygos “trečioji imperialistinė figūra 
Radeko misija. — Kas kalbama aipie na-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

marksiz-

detijoje butą stambių kapita-

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

Dviem mėnesiams _________  1.09
Vienam mėnesiui ....................... 7
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PAŽEMINO TARNYBOJE

Rusijos ir Lenkijos susitarimas
Jau prieš kiek laiko buvo pranešta telegrafu sensa

cinga žinia apie Sovietų Rusijos susitarimą su Lenkija. 
Dabar atėję ią Europos laikraščiai šitą faktą plačiau nu
šviečia.

Kaip jos susitarė?
“Lietuvos Žinios” rašo, kad su Rusija norėjo susitar

ti Vokietija, bet lenkai užbėgo Hitleriui už akių. Sako:
“Lenkija, gerindama santykius su Sovietais, už

bėgo, už akių Vokietijai, kuri taip pat norėjusi susi
tarti su Sovietais. Jau kelios savaitės Varšuvoje skli- 
dę gandai, kad Vokietija kreipėsi į Sovietų Sąjungą, 
siūlydama išsiaiškinti nuomonių skirtumą ir susi
prasti tarpusavyje, kad tuo budu prasidėtų taikos 
perijodas ir Rytų Europoje.

“Sovietai vokiečių pasiūlymą atmetę, bet su len
kais susitarę.”
To susitarimo tikslas esąs toks: prašalinti galimybę, 

kad, kilus karui tarp Vokietijos ir SSSR, Lenkija stotų 
Vokietijos pusėn. Dabar, tokio karo atsitikime, Lenkija 
gal stotų' Rusijos pusėje.

O tiesioginė priežastis, paskatinusi Lenkiją ir Rusi
ją susitarti, tai — tas faktas, kad tapo nepalankiai len
kams ir rusams išspręstas Karpatų Ukrainos klausimas. 
Kitaip sakant, Lenkija ir Sov. Rusija bijo, kad prieš jas 
nesukiltų ukrainiečiai. . ,

Tur būt, norėdamas nubausti 
Anglijos premjerą Chamberlai- 
ną už visokias jo šunybes, p. J. 
Kruze “perkėlė” jį iš ministe- 
rio pirmininko vietos į užsienių 
reikalų ministerio vietą. Jisai 
rašo “Vienybėje”:

“Nebereikalo Anglijos Už
sienių Reikalų Ministras 
Chamberlainas šiomis dieno
mis pranašavo...”
Bet jeigu jau bausti, tai kam 

dar reikėjo palikti jam užsienių 
reikalų ministerio portfelį? Ge
riau butų buvę Chamberlainą 
visai išmesti iš ministerių ka
bineto. Tikimės, kad p. Kruze 
kitą kartą taip ir padarys.

ANGLIJOS DARBININKŲ 
UNIJOS

Maskva uždarė komunistų partiją 
Lenkijoje

Apie derybas tarpe Rusijos ir Lenkijos, prieš tai, kai 
jos susitarė, “L. Ž.” paduoda šitokių įdomių detalių. Ko
respondentas iš Varšuvos praneša:

“Kaip tenka patirti iš gerai painformuotų šal
tinių, visą lapkričio mėnesį Maskvoj buvo vedami 
Lenkijos ambasadoriaus Gžybovskio ir Litvinovo pa
sitarimai, išaiškinant nepuolimo sutarties politinę

Per kelis paskutinius metus 
Anglijoje pastebima, kad dar
bininkų unijų skaičius mažėja, 
bet unijų narių skaičius auga. 
Taip 1933 m. buvo 1,082 unijos, 
o pernai metais jau buvo tik 
1,033 unijos, reiškia — 49 uni
jos išnyko. Tai įvyko, kai ku
rioms unijoms susiliejus į daik
tą. '

Bet unijų narių skaičius nuo
latos auga. 1933 m. Britanijos 
darbininką linijos turėjo 3,661,-i 
000 narių; 1934 m. — 3,854,000 
narių; 1935 m. — 4,106,000; 
1936 m. — 4,504,000; 1937 m. 
— 4,956,000.

Šiais metais tas skaičius, vei
kiausia, jau persirito per 5 mi- 
lionus.

Tai didelė jėga ne tik ekono
miniame krašto gyvenime, bet 
ir politikoje. Darbininkų unijos 
Britanijoje sudaro Darbo Par
tijos kamieną.

Nacionalsocializmo judėjimo

Tai, esą, tik įžanga į savų ka
pitalistų smaugimą. Hitleris da
bar esąs dar didelėje vokiečių 
kapitalistų įtakoje ir jisai dar 
negalįs be jų pagalbos išvysty
ti savo programos, 
eilėje, kad laikinai 
savus vokiečius 
smaugia žydus.

Žinoma, toksai galvojimas y-

tai pirmoje

“Litvinovas įtikinęs lenkų ambasadorių, kad 
SSSR neturi jokių piktų prieš Lenkiją planų ir ne
norinti kištis į Lenkijos vidaus gyvenimą.

“Kominternas net dėl tų sumetimų liepos m. už
daręs Lenkijos komunistų partiją ir naujos nekū
ręs.”
Reiškia, Maskva paaukojo draugingumui su lenkais 

komunistinį judėjimą Lenkijoje! Amerikos spaudoje bu
vo žinių, kad Lenkijos komunistų partija buvo ne tiktai 
uždaryta, bet visas jos centro komitetas buvo pašauktas 
į Maskvą, suareštuotas ir sušaudytas.

Po to įvyko tarpe Rusijos ir Lenkijos taika ir drau
gingumas! Keistais keliais eina Europa prie taikos.

KIEK BALSŲ BUVO PADUO
TA LAPKRIČIO RINKIMUOSE

Rusija norinti garantuoti Pabaltijo 
neitraluma

Kitą įdomų dalyką patiriame apie pasikeitusius san
tykius tame Europos kampe, kur susiduria, Rusijos, Len
kijos ir Pabaltijo valstybių sienos. Sovietai, susitarę su 
Lenkija, ketiną pasiūlyti, kad kitoms valstybėms, pirmo
je eilėje Lenkijai, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai butų 
garantuotas savarankiškumas, kad jos nebūtų verčiamos 
pasiduoti kurios nors valstybės diktavimui ir galėtų bū
ti neitralios.

Lenkai pirmiau tokiai idėjai buvo priešingi. Jie no
rėjo Pabaltijo respublikas priversti remti jų politiką (o 
jei ne, tai ... ); bet dabar ministeris Bekas jau sutinkąs 
tą Litvinovo sumanymą priimti.

Renkant J. V. kongresą, per
eito mėn. 8 d., /buvo paduota 
viso 35,815,720 balsų.

Įdomus dalykas, kad nei de
mokratų partija, nei rcpubliko- 
nų partija negavo balsų daugu
mos. Už demokratų kandidatus 
buvo paduota 17,559,081 b., t. 
y. 49 nuošimčiai visų balsų; už 
republikonų kandidatus — .17,- 
129,557 b.,( vadinasi, 47.8 nuoš.

Likusius 1,127,082 b., arba 
3.2 nuoš., surinko mažesniosios 
•grupės.

Taigi dabar susidarė tokia, 
padėtis, kad smulkiosios “tre
čios” partijos gali nusverti į 
vieną arba į antrą pusę rinki
mų pasėkas. Kai kur faktinai 
taip jau ir įvyko šteitų rinki
muose: pav. New Yorko guber
natorium buvo išrinktas demo
kratas Lehmanas tiktai dėl to, 
kad jį rėmė Am. Darbo Parti
ja, kuri surinko apie 400,000 
balsų;

KĄ SAKO VOKIEČIAI SOCIA
LISTAI APIE KLAIPĖDĄ

Amerikos lietuvių pozicija
Amerikos lietuviams, žinoma, rupi pirmoje eilėje, 

kad Lietuva paliktų nepriklausoma ir kad ji savo viduje 
tinkamai tvarkytųsi, kas yra galima tiktai atsteigus Lie
tuvoje demokratinę santvarką. O kokie turi būti Lietu
vos santykiai su kitomis valstybėmis, tai pati Lietuva iš

Gruodžio 17 d. vokiečių so
cialistų savaitraštis New Yorke, 
“Neue Volkszeitung” parašė, 
kad Hitleris tykoja pagrobti 
Klaipėdos kraštą, nežiūrint to, 
,kad visai neseniai jisai davė iš
kilmingą pareiškimą, kad jobių 
teritorialinių reikalavimų Eu
ropoje jisai daugiau nekeisiąs.

“Pereitą sekmadienį”, sa- 
ko laikraštis, “vokiškam Klai
pėdos krašte, kuris priklau
so Lietuvai, įvyko rinkimai į 
krašto seimelį, kuriuose Klai
pėdos naciai ir jų viršila, ve
terinarijos daktaras Neu- 
manii, vartojo atitinkamą te
rorą. Rezultate truputį su
stiprėjo vokiška dauguma, 
kuri tenai buvo nuo seniai; 
dabar naciai reikalauja, kad 
Lietuva butų sudraskyta ir 
klaipėdiečiai sugrįžtų į rei
chą. Esmėje tam vokiško 
krašto prisijungimui prie Vo
kietijos nebūtų pagrindo 
priešintis, jeigu neabejotina 
dauguma laisvai ir be spaudi
mo iš šalies visuotinu žmo
nių balsavimu už tai pasisa
kytų, ir jeigu tas prisijungi
mas nereikštų, kad dešimtys 
tūkstančių naujų vokiškų au
kų susilauks koncentracijos 
stovyklos kultūros. Francuzi- 
ja ir Anglija dabar nurodo 
Vokietijai, kad ji privalanti 
laikytis sutarties, lyg kad jos 
dar iki šiol nebūtų supratu- 
sios, su kuo jos kalba; o Hit
leris joms atsakė, kad tai ne 
jų reikalas...”
Taigi tas laikraštis nepripa

žįsta, kad Klaipėdos krašte įvy
kusioj i balsavimai tikrai išreiš
kė to krašto gyventojų valią, 
nes naciai, vartojo prieš balsuo

davę 
juos

lojus terorą ir Hitleris 
spaudimą, gąsdindamas 
ginkluota jėga.

Margumynai
Širdis i Dešinėj Pusėj

Gamtoj dažnai pasitaiko di
delių kur j ozų, nukrypimų nuo 
bendrųjų jos dėsnių. Visi ži
nome, kad žmogaus širdis yra 
kairiojoj pusėj. Tuo tarpu vis 
dėlto yra atsitikimų, kad gim
sta vaikai, kurių širdys yra de
šinėj krutinės pusėj. Tai nėra 
koks vienas antras atsitikimas, 
bet tokių atsitikimų yra žino
ma daugiau.

(Prieš kiek laiko buvo keistas 
atsitikimas vienoj Varšuvos li
goninėj. Ligoninėn buvo at
vežtas vienas ligonis, Tadeu
šas Chlebovskis. Gydytojai tuo
jau jį apžiurėjo. Tačiau jie ne
paprastai nustebo: plaučiai, 
kepenos, pilvas, pulsas—viskas, 
buvo kuo geriausioj tvarkoj, 
bet širdies mušimo negalėjo 
girdėti. Vienas po kito gydyto
jai statė triubeles prie kairio
jo krutinės šono, tačiau jokio 
širdies mušimo nebuvo. Po 
kiek laiko Chlebovskis pra
budo, ir, pamatęs gydytojų 
triūsą, parodė jiems ranka į 
dešinįjį šoną. Taip, tikrai: 
Chlebovskis turėjo širdį deši*. 
niame šone. Gydytojai buvo 
tuo labai nustebinti.

Chlebovskis papasakojo, kad 
ilgai jis visiškai nė pats neži
nojęs, kad jo širdis yra ne 
kairiajame šone, bet dešinia
jame. Įdomus atsitikimas bu
vęs jam stojant kariuomenėn. 
Gydytojas, apžiūrėjęs Ghlebov- 
skį, pažymėjo: “Vyras be šir
dies. Netinkamas!”

Chlebovskis ligoninėj pa
sveiko ir Jinksinas apleido ją. 
šiuo laiku jis yra per 40 metų 
ir beveik niekuomet sunkiau 
nėra sirgęs.

Šį ar kitą mėnesį Vokietijo-i marksizmą, nes esą 
je bus svarstoma visais požiu- mas jau savo formose atgyve- 
riais labai budinga politinė by-|no. 
la. šioje byloje figūruos nacio
nalsocialistas. Ši byla bus labai I pradžią esąs davęs ne kas ki-
panaši į kai kurias SSSR bu- tas, kaip tik Leninas, kurį E. 
vusias politines bylas, o be to, Nikiš tiesiog dievina.
ji turi net kai kurių ryšių su E Lenill0 «Kas da.
SSSR gyvenimu. Svarbiausioji y,. tai vicnas iausi šj 
tos bylos figūra, - tai vokie- L. veikal , E darbininkai 
čių laikraštininkas, publicistas, ljkti vieni sau jr to]ydžiai ko. 
politikas, žymus nacionalsocia- lodami del resni materiaUų 
hstų ideologas Ernstas Nikiš, g nimo , g ilgainiui tik 
buvusio nacionalsocialistų laik- išeikvoja savo j5 ir jie lojc 
rascio Pasipriešinimas redak-L . . . .v .1 kovoje visai issigema, paskęsta
tonus. terorizme. Tik profesionalai re-

Ernstas Nikiš atstovavo na- voliuci6nieriai nors ir mažulno. 
cionalsocialistų kairįjĮ sparną L budanli> H vadovauli dar. 
ir jis yra parašęs išgarsėjusią bininkų kla 
knygą “Trečioji imperialistine Trf.. „ Kalbos apie asmens laisvę,

v. _. Ar j • gal lygybę, yra tik tinginių,Šioji knyga vos spėjo Vokie- , , v. . ... . ,.... . . .. . . . .. . bukapročių, issigfmchų ir bur-tijoje pasirodyti ir tuoj ji buvo v A . , . , . ,, r. , . o -t • , i • zuaziios įsnuslas, visa tai lygukonfiskuota. Spėliojama, kad ir «... . . . *, . . A , , . patologiniam ištvirkimui,pats autorius buvęs tokios nuo- 1 
monės, kad toji knyga busianti Laisves lioškimas, tai lik į- 
tuoj konfiskuota, bet vis dėl to rodo visuomenės nesubrendimą 
jisai ją išleido, nes norėjęs, kad P1 bendiai tokius siekimus iš
būtų jam sudaryta politinė by-Por^a ^au ^ia ainzinai palaido- 
ja jusi. Busiamoje visuomenėje

TZ . v. , . r. . kiekvienas jos narys turės savoKaip tik šią knygą komiška- . . ,. v. . . . . . .± , v . , t- xT- paskirti, čia visai netenka skai-vo, tuoj buvo uždarytas E. Ni- P .. .y , w. tylįs su žmogaus dvasios gabu-kiso laikraštis ir to laikraščio . v . , 7 .... , .... x. mais, nes žmogaus siela, tai y-visi bendradarbiai areštuoti. Jie , . . ... . . . , .. , ..... ra tolus niekis, apie ką rimtaidabar laukia teismo. , „>kalbėti netenka. Žmogus esąs
Joje knygoje E. Nikiš rašo, Ly, ma^u(js krumpliukas, ma- 

kad didžiosios tautos pergyvena žu(is juugiaklis didclejc maši. 
lokius savo pakėlimus, kuomet noje> galingalue organizme. Čia 
jos siekia pasaulį valdyti, esQ» iajsvej jokios vielos negalį bu- 
dabar ir Vokietijoje įsigalėjusi 
tokia svajonė, šia svajone, e- 
są, dabar gyvena daugumas Vo
kietijos gyventojų.

Esą, istoriniu j 
nesą .nieko ,naujo. Cezario lai
kais kiekvienas Romos valkata 
tokia mintimi gyveno, o Napo
leono melu ši svajonė nebuvo 
svetima kiekvienam eiliniam 
prancūzui. *Esą, šiokios svajo
nės užkariauti pasaulį nesi va
duoja kokiais nors geografi
niais sumetimais, ar ūkiškais 
samprotavimais, bet išeina gry
nai iš tos tautos didybės. Girdi, 
dabar nacionalsocialistai taip 
pat serga tokia svajone, bet vi
sa nelaimė, kad nacionalsocia
lizmas nėra persisunkęs mesio- 
nizmo dvasia. Jam trūksta sub
jektyvaus sąžiningumo ir suge
bėjimo užkariauti vokiečių sie
lą. Tiesa, esą vokiečiai,, tikriau 
nacionalsocialistai mano suradę 
mistiką, kuri gali pavergti vo
kiečių dvasią, bet šioji mistika 
perdaug nacionalistinė ir kartu 
provincionališka, tai nėra žvaigž
dė, kuri visiems vienodai švies- 
tų.

Rasizmas ir žydų neapykan
ta negali kitų tautų patraukti 
ir kartu juos uždegti ar juose 
sužadinti naują tikėjimą. Anti
komunizmas esąs perdaug ab-* 
atraktus daiktas, neturįs rimto 
pagrindo, nes komunizmo jau 
kaipo tokio net SSSR nėrą, jis 
pats save išgyveno. Todėl esą 
šiokiu tariamuoju mesionizmu 
ir provincionališku nacizmu ne
galima pasaulio žmonių širdžių 
užkariauti.

Trečioji imperialisliškoji fi
gūra turi aiškiai pasisakyti 
prieš privačią nuosavybę, prieš 
socialinę neteisybę ir prieš vy
raujančią ir kariaujančią krikš
čionybę.

Tik anlįburžuazinė jėga ga
linti išjudinti visą pasaulį ir pa
skelbti karą esamai visuomeni
nei padėčiai. Nauji žmonės, bu- 
siamo gyvenimo turėjai, gali 
kilti tik darbininkų tarpe, ku
rie naujo gyvenimo pasišovę 
dvasia gali nugalėti* pasaulį. 
Vieton buržuazinio imperializ
mo turi gimti darbininkų im
perializmas, noras visą pasaulį 
užkariauti. Jisai paneigia ir

ri pagrindo.
Taigi, kalbos kad Maskva su 

Berlynu gali susitarti labai pla
čiai plita, ir iš nacionalsocialis
to E. Nikišo tos knygos matvti, 
kad tokia mintis visai nėra sve
tima tarp pačių nacionalsocia
listų.

Jūsų “Vilnies” ir “Laisvės” 
sėbrams nėra reikalo taip labai 
skeryčiotis ir kitus fašistais 
pravardžiuoti, nes gali įvykti 
taip, kad paskui į ką šiandien 
taip labai spiaudytasi reiktų pas
kui garbinti. Juk lokių atsiliki
mų jau butą.

Prisiminkim Uborevičių, Put
lią, Tuchačevskį, Jagodą ir ki
tus. Tai vis buvę šventieji, ku
riuos paskui teko šaudyti, kaip

Šaudė, žinoma, tai kili, o ši
tiems Stalino asilėliams teko 
tik mažučių šunyčių rolė — lo-

Jei Nikišo byla bus viešai 
sprendžiama, tai gal įdomių ži
nių išgirsime. Bet diktatūros 
kraštuose “viešuma” naši tikėli

dabar daug rašo apie busima 
šią Ernsto Nikišo bylą, nes jai 
priduoda daug politinės svar
bos. —V.

ti.
Šiokia dvasia pasišovęs nacio- 

nalsocializmas pirmoje eilėje 
I turi susiprasti su SSSR. Stali- 

cia 1 nas, girdi, jau sukūręs tokio 
gyvenimo vaizdą, jisai vykdo 
lai, ką padiktavęs Leninas.

Esą pirmasai pasaulyje im
perializmas, tai buvęs senovės 
Romos imperializmas. Antras, 
lai buvęs žydiškos krikščiony
bės imperializmas ir dabar pra
sidedąs tretysis darbininkų im
perializmas, proletariato kos
mosas.

šito . trečiojo imperializmo 
dvasią supratęs ir Radekas, nes 
jisai, kaip tik Vokietijoje gimė 
nacionalsocializmas, buvo atvy
kęs į Vokietiją ir kreipėsi į na
cionalsocialistus padėti visame 
paremti Leniną.

Tai buvę 1922 melais. Bet 
nacionalsocialistai pasirinkę 
tuomet vieton Lenino Hitlerį. 
Hitleris tik esąs laiptas į tikrą
jį nacionalbolševiziną.

Taigi, sprendžiant pagal šią 
knygą tenka manyti, kad Vo-

yra stipri srovė, jei ne savo 
skaičiumi, tai sayo įtaka, kuri 
iš seno ieško ryšių su SSSR

Vokiečių krašto apsaugos mi
nisterijos organe “Deutche 
Wer” yra įdėta daug įdomių 
duomenų iš Tuchočcvskio bylos 
ir matyti, kad kai kurie nacio
nalsocialistai tikrai turėję ryšių 
su buvusiu raudonosios armijos 
maršalu, ir jų svajota, ieškota 
ryšių ir bendrų kelių. Neveltui 
ir dabar spėliojama, kad . visai 
galimas daiktas, kad Hitleris 
su Stalinu susiprasiąs.

Kiti net eina taip toli ir įta
ria SSSR tą atsargią laikyseną 
Čekoslovakijos byloje kaipo re
zervą btisiamiems galimiems 
tarp Maskvos ir Berlyno susita
rimams. Tokių kalbų ir spėlio
jimų Europoje esą nemaža.

Daug kas dabar nekantrau
dami laukia Nikišo ir jo šali
ninkų bylos, nes šioje byloje 
siūlų galai gali atsidurti pačio
je Maskvoje. Kiti net įtarinėja/ 
kad tasai Vokietijos antiseme- 
tizmas turįs daug bolševikiškų 
užsimojimų, nes vis dėlto Vo-;

Didžiausia Pasaulio 
Knyga — Vienoje?

Vienos spauda didžiuojasi, 
kad domininkonų vienuolyne 
Vienoje esanti didžiausia pa-

vienuolyno sienoje. Tai yra tik-

gaus pėdų aukščio ir trijų pė
dų pločio. Suveriamos tos spin-

knygos apdarai, įrakinus ir 
atidarius tuos ajMlarus, galima 
sklaidyti taip pat į dvi dalis 
sklaidomus knygos lapus, paga
mintus iš plonų lentučių, ap-

inieji tos knygos labai yra tuš
ti. Toliau eina ilga virtinė lapų, 
išpaišytų meniškais vaizdais,

smą. Vaizduoja soste debesyse 
sėdintį Dievą Tėvą ir teisiantį 
gyvus ir mirusius, skirstanti 
gerą nuo blogo. Tų meniškų 
piešinių autorius nėra žinomas 

nėra jokio parašo. Be abe- 
čia butą tokio kuklaus Dic- 
larno, kuris nedrįso nė sa- 
vardo po savo kuriniais pa

jo, 
vo 
vo 
dėti. Taip pat nežinomos ran
kos įrašytas iš šventojo Rašto 
molto: “Laiminga bus mirtis 
tų, kurių pagirtinas buvo gyve
nimas.”

Toliau knygoje surašyti visų 
mirusiųjų to vienuolyno vyres
niųjų ir eilinių vienuolių var
dai. Pirmas parašas skamba: 
“Anuo 1410. 2. Jun. R. P. Lau- 
rentius Leo. liūgo Cardinalis”. 
Toliau seka šimtai vardų, iš
paišytų juodomis ir raudono
mis raidėmis. Iš rankraščio ga
lima spręsti, kad tas mirusiųjų 
kalendorius pradėtas rašyti apie 
1680 m. 1683 m. yra įrašyta 
net devyniolika mirusiųjų. Tais 
metais ir pats raštas knygoje 
yra sukreveizotas, nervingos 
rankos rašytas, 
tais Vieną buvo
kai. Ilgą laiką knygoje buvo 
rašomi tik mirusiųjų vardai. 
Vėliau pradėta prie vardų dėti 
ir įnirusiųjų pareigų pažymėji
mas, o dar vėliau pradėta įra
šinėti kai kur net svarbių isto
rinių pastabų.

Įdomu, ar iš tikrųjų ši kny
ga yra pati didžiausioji visame 
pasaulyje?

Mat, tais me- 
pagrobę tur
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Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

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

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

J. P. VARK AL A, Draugijos Auditorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PRAEITIES

III

1910 metų valdyba. — Atsi
metimas nuo SLA.

Valdyba 1910 metams buvo 
išrinkta iš šių asmenų: Petras 
Galskis pirmininku, Vincas Ka
ralius vice-pirmininku, Jonas 
Degutis protokolų sekretorium, 
Julius Mickevičius finansų sek
retorium, Jonas Tumosa ir Jo
nas Kalpokas iždo globėjais, P. 
M. Kailis maršalka. Draugijos 
turtas 1910 metų pradžioje sie-

apie 1910 metus. Jei tada Drau
gijos nesusipratimas su SLA 
butų buvęs kitonišku budu1 lik
viduotas, vadinasi, nebūtų įvy
kę susiskaldymo, tai nėra ma
žiausios abejonės, kad šiandien 
Chicagos Lietuvių Draugija bu
tų buvusi visiškai kitoniška. 
Vargu ji butų galėjusi išaugti į 
tokį milžinų, kaip dabar. O tai 
dėl to, kad jos iniciatyva ir sa
varankus veikimas butų buvęs

1 AUJHib-NAOJlENŲ FdtOj

Margaret Schneider, kuri 
netrukus ištekės už Rich- 
ard Copeland iš Forth 
Worth, Texas. Ji dirbo kai
po lėktuvų šeimininkų.

negalėjo kandidatuoti, kadangi TlirtUOllO

Creatn of Kentucky 
Old Quaker 
Wilken Family 
Old Drum 
Calvert Special 
Schenley Red Label 
Golden Wedding 
Black & VVlūte

DYKAI
PRISTATYMAS Uį |tVEXBERG

UŪUDR5

yra vienos ar kitos pastoviosios 
komisijos nariai, o treti nesu
rinko tiek balsų, kad galėtų į 
balotų patekti. Tokiu budu į 
valdybų liko nominuoti šie as
menys, kurių vardai yra balo
tuose pažymėti: K. Kairis, K. 
Augustas, Vincas Maukus, Paul 
Millcr, John Degutis, Petras 
Galskis, Paul Milaševičius, Fred 
Abekas ir Joseph Stalioraitis.

Kaip matote, balotuose figū
ruoja devyni kandidatai, o tuo 
tarpu valdybos narių arba di
rektorių tėra septyni. Todėl 
kiekvienas narys iš tų devynių 
kandidatų gali pasirinkti tik 
septynis ir už juos balsuoti. Jei 
bus balsuojama už daugiau nei 
septynis, tai balotas bus laiko
mas negeru.

Be nominavimo kandidatų į 
valdybų, susirinkimas dar nuta
rė siųsti į Amerikos Lietuvių 
Kongreso .Chicagos distrikto 
konferencijų trisdešimt delega
tų. Kadangi susirinkime neat
sirado pakankamai asmenų, ku
rie galėtų konferencijoje daly
vauti, tai delegatų pasiuntinio 
reikalas liko pavestas atlikti 
valdybai.

Sūnų Už Vagystę
Virginia Beačh, miestelyje, 

Virginia valstijoj buvo suimtas 
<30 metų chicagietis Hubert D. 
lleintz, turtingo brokerio ir fi- 
nansieHaus sūnūs.

Heintz pabėgo iš Chicagos 
pereitų savaitę, kai prokuratū
ra surado, kad jisai lapkričio 
4 d., pavogė $100 iš Household 
Finance Company raštinės, 3150 
Lincoln avenue. Areštas buvo 
padarytas Chicagos policijai 
prašant.

“Mundelein Busiąs 
Popiežium”

EiTABLISHEO IMI

Telefonas
CANAL 4738i

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

Del tikros linksmybės už vis 
yra gėrimas, čia tik dalinas 

gėrimų. Tuoj pradėkite

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

O.

SĄRAŠAS

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

WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINE

1908 So. Halsted St.
| Kun. William J. Plunkett, 
klebonas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Eljnhurste, III., vakar 
pareiškė, kad Mundelein tur
būt busiąs sekančiu popiežium. 
Dabartinis popiežius Pius XI 
jau baigia dienas, o žymiausiu 
kandidatu jo vietai yra kardi
nolas Mundelein.

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectarginti su pereitu ir užpereitu mė

nesiu.
Pagaliau prieita prie direkci

jos nominavimo kiliems me
lams. Nominavimas atlieka
mas slapta: kiekvienas ant kor
teles užrašo septynis kandida
tus.

Kai paskiria komisija skaito 
nominavimo balsus, tai prezi
dento Kairio lieka pakviečia
mas Mikas Overlingis palinks
minti susirinkusius savo daino
mis.

BEER DISTRIBUTOR
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
iš Stoties

Draugija

Chicagos Lietuvių Draugija rengia
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•i

i lietuviškai sakant, staigmena.
P-as Overlingis turi visai ne-didelis, kad valdyba 

buvo laiškais sušauk- 
susirinkimą. Susi- 

didclis daugumas na-

toina 78.
Apie tų laikų tarp narių pra-

KALĖDŲ DOVANAS
KRAUTUVĖSE KURIOS GARSINASI

Kiekvieno Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimti nors vienų 
serijų ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisų.

balsavimo komisija sutvarkys 
visus balsus.

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

patarnaus. Už jūsų kooperavimą 
busime dėkingi

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

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

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

ja tai pianu, tai gitara. Iš vi- 
so publikai jo dainavimas la- 

Lietuvių bai paliko.

—m

nijimo klausimu. Dalykas to- 
kis, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijai priklausė gana radi- 
kalinio nusistatymo žmonės, to
dėl jiems SLA Pildomosios Ta
rybos elgesys buvo nepaken
čiamas. Mokesčių kėlimas, na
rių ir ištisų kuopų spendavimas 
erzino jaunus ir radikalesnio 
nusistatymo narius. Ilgainiui 

įėjo reikalauti, kad 
atsimestų nuo SLA.

re tokis 
priversta 
ti specialų 
rinkime
rių pasisakė už atsimetimų iš 
SLA. Tačiau kuopoje vis dėlto 
dar pasiliko 18 žmonių. Jie pa
sitraukė iš Draugijos, bet pasi
liko Susivienijime.

Tas atsimetimas nuo Susivie
nijimo paskatino Draugijų lais
vai ir nepriklausomai veikti.

organizacijų pasireiškė ir savo 
rųšies varžybos, kurios vėliau 
liko likviduotos, kadangi nema
žas ^skaičius Draugijos lyderių 
ir vėl liko SLA nariais.

Šiaip ar taip, o 1910 metus 
tenka laikyti nepaprastai svar
biais musų organizacijos isto
rijoje. Kai kurie istorikai yra 
aprašę penkiolika lemiančių 
pasaulio mūšių. Jie byloja, kad 
tie mūšiai turėjo įtakos visam 
pasauliui. Esu, jei tie mūšiai 
butų pasibaigę kitaip, tai šian
dien pasaulis butų visiškai ki
toniškas.

Tas pat galima pasakyti ir

Pats susiskaldymas 1910 m. 
Draugijų truputį lyg ir nusilp
nino. Mat, tų metų gale narių 
skaičius siekė 76, o pinigų iž
de buvo $123.15.

Kalbami metai įdomus dar ir 
tuo, kad susirgo pirmas Drau
gijos narys, būtent, Mykolas 
Čepaitis. Ligoniui valdyba pa
tarė, kad jis nuo daktaro pri
statytų sirgimo paliudijimų 
anglų kalba.

Čepaitis sirgimo liudijimų 
gavo nuo lietuvio daktaro. Prie! 
liudijimo apie nario ligų dakta-j

Chicagos lietuviams p. Over
lingis mažai tėra žinomas. Tik 
paskutiniųjų kelių savaičių bū
vyje jis vienur kitur pasirodė, 

liudijimo apie nario ligų dakta-pr tenka pasakyti, jog jo pasi- 
ras pridėjo tokių pastabų: “Kas rodymas Draugijos susirinkime 
savo tautų nemyli, tam duodu 1)UVO malonus siurprizas, 
virvę pasikarti”.

Kaip matote, reikalavimas, 
kad ligos liudijimas butų ang- M°gQ balsų ir moka dainuoti, 
lų kalba parašytas labai įžeidė Be lo, jis pats sau akompanuo- 
daktaro patriotinius jausmus.

Tai tokie dalykai dėjosi pir
maisiais Chicagos 
Draugijos gyvavimo metais*

NAUJI NARIAI
Per šį mėnesį į Chicagos Lie

tuvių Draugijų Įsirašė šie nau
ji nariai:

Domicėlė Kuchinski
Bronis Janulis
Klemensas Straškas
Paul Paukštis
Auna Paukštis
Jonas Janusevič;?
Kazimieras Kle<ickas
Naujų narių įrašyme šį kartų 

daugiausia pasidarbavo B. Vai
tekūnas. Roselandietis Stasys 
Yurchis irgi pradeda krutėti. ,lo

PRIEŠMETINIS
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 13 d. įvyko Chica
gos Lietuvių Draugijos prieš- 
melinis susirinkimas, kurio 
svarbiausias punktas buvo no
minavimas valdybos (atseit, di
rekcijos) kitiems melams.

Iš vaidybos raportų paaiškė
jo, jog dabartiniu laiku tenka 
bent kelis svarbius darbus dirb
ti. Pirmiausia per ištisus kitus 
metus bus varomas kontestas 
naujiems nariams gauti. Kon- 
lesto planai jau beveik visiškai 
baigti, ir su vasario mėnesiu 
prasidės vajus. Ligonių skai
čius šiek tiek sumažėjo paly-

Štai paskelbiami ir nominaci
jų daviniai. Kandidatais stato
mi šie asmenys: K. Kairis, K. 
Augustas, V.'Mankus, P. Gals
kis, P. Millcr, J. Degutis, P. 
Milaševičius, Stalioraitis, F. A- 
bekas, Vėšys, Dr. Montvidas, X. 
Šeikus, Žalnieraitis, Kasparaitis, 
Walskis, V. B. Ambrose, Yuris, 
Balutis, Bulis, Kedzel, F. Pru- 

1 sis, T. Rypkevičius, Deveikis, 
lYokubka, Stanionis, Juknis, 
| Pranokus, J. Bočilinas, Maine-

PRANEŠIMAS
Visiems Chicagos Lie 

Draugijos nariams šių savaitę i 
bus išsiuntinėti balotai, tikietai 
į Draugijos metinį vakarų — 
balių ir laiškai, kuriais prane
šama apie metinį susirinkimų 
bei kontestų, ir visi nariai kvie
čiami į talkų.

Valdyba prašo visus narius 
balsuoti ir grųžint; balotus, įdė
jus juos į prisiųstus konvertus. 
Prie tų konyerlų pašto ženklų 
nereikia lipdyti. Balotai turi 
būti sugrąžinti iki sausio 7 d.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

27 Melų Sukaktuvių
IŠPARDAVIMAS

i Gudelis, Matelis, Alex Ambro- 
zevičius, Naujalis, Kaulinas, Tu
mosa, Bruchas, Matekonis, Mar
kūnas, švclnienė, Mason, Re- 
meikis, Maskoliūnas, Rachunas, 
Girgutis, Bronskus, Stankus, 
Austas, Argirdas, Gcgutis, Dr 
Biežis, Baliulis, Jakarpis, Azu- 
kas ir Grigaitis.

Iš čia suminėtų asmenų kai 
kurie susirinkime nebuvo, kili

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU
VIŲ KULTŪROS REIKALAMS.

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 SOUTH HALSTED STREET

AURORA, ILL.
Auroros Lietuvių Kultūros 

Draugija laikė priešmetinį susi
rinkimų, kuriame buvo išrinkta 
valdyba kitiems melams. Iš
rinkti liko šie asmenys: pirmi
ninku Jonas Petkus, pirminin
ko padėjėju Antanas Stankus, 
nutarimų raštininku Gabrielius 
Večera, finansų raštininku Bla- 
dislovas Stankus, iždininku A- 
lėksandras Pocius, iždo globėja 
Barbora Sviderienė ir maršal
ka Mykolas Balčiūnas.

Šia proga dar noriu pranešti, 
jog Auroros Lietuvių Kultūros 
Draugija gruodžio 31 <1. rengia 
balių, į kurį kviečia tiek vie
tos, diek apylinkes lietuvius at
silankyti. Tai bus Naujų Metų 
išvakares. Vadinasi, turėsime 
progos ir 1939 metus ten pasi
tikti. Galėsime visi šauniai pa
sišokti, pasilinksminti, kanadiš- 
kos ir kitokių gėrimų paragau
ti. žodžiu, pasislenksime kilus 
metus tikrai šauniai pasitikti.

Balius numatoma pradėti a- 
pie 6 vai; vakaro. Turėsime tad 
tikrai daug laiko tinksmintis/ 
pekalbiečiai ir Si. chafllečiai 
atvykite pas iw drauge links
mai laikų praleisti. Balius įvyks 
adresu 213 Main St.

-—Gabrielius Večera
J, . w  ■■■■■■_. 2L, . .   .   •

Skelbimai Naujienose 
•rieda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

^KROEHLER1

YRA GERA DOVANA KALĖDOMSGRAŽUS PARLOR SETAS
Gražus Karpetas, Naujas Stalas, Lova, Elcktrikinč Lcdaunė, Skalbimui Mašina, 

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

VANŲ UŽ DAUG MAŽESNĮ? KAINA KAIP KITUR.

GRAŽUS KALENDORIUS DYKAI

Jos. F.Budrik, Ine.
3409-21 So. Hafeted St TeL Yards 3088

HMMMM—■•—M—■—HMMMM*HM

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



Diena Iš Dienos
SUNKIAI SERGA
JONAS SHIMKUS

ROSELAND. — Jonas Shim- 
kus, senas Roselando Scenos 
^Tylėtojų Ratelio narys sunkiai 
serga. Jis randasi Community 
HGspital ligoninėj, Roseląnde, 
11101 S. Perry Avė. Jam ten 
buvo padaryta kaklo operaci
ja. Draugai prašomi ligonį ap
lankyti. B. L.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Chester Guiliani, 23, su
Sidoris, 21

Joseph Meistas, 22, su Elsie 
Cabatzky, 17

Ann

Marųuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700 
Rezidencija PROSPECT 6232 

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šaut 

MIDWAY 0001

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Antradienis, gruod. 20, 1938. NAUJIENOS, Chicago. M

NIS PROGRAMAS

ir t. t.

Dainuos Sabonių šeimyna, 
Peoples Kvartetas, Duetai

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
UAIRFIELD, CONN. — F. Donald Costerio (Phillip Musica) rezidencija, 

kur jis nusižudė, kai liko išaiškinta, jog jis yra didžiausias šmugelninkas.

“PEOPLES” PRIEš-K ALĖDL

Nusižudė; Nenorėjo
Kalėdas Praleisti
Viena

Nuodų išgėrė ir mirė Mrs. 
Anna Gabriel, 26 metų mote
riškė nuo 4845 Magnolia avė. 
Jos vyras, Robert Gabriel, 38, 
aiškino, kad ji nusižudė, nes 
nenorėjo praleisti Kalėdas vie
na. Ji ruošėsi važiuoti pas mo
liną Arizoną valstijoj, bet jis 
atsisakė kartu važiuoti, nes ne
turėjo tiek pinigų. Kilo ginčas 
ir ji išgėrė nuodus, pasakiusi 
vyrui, kad ima aspirinų.

Pasikorė Vyrui 
Pareikalavus
Divorso
Liūdna šeimyninio Gyvenimo 

Pabaiga

. Per dešimts metų Anna Do- 
rosz, 32 metų chicagietė, lai
mingai gyveno su vyru John 
Dorosz. Pereitais metais 
ją paliko, žmona pamišo 
keletą mėnesių gydėsi 
Milwaukee sanatorijoj, 
niai iš ten sugrįžo.

Pereitą savaitę vyras
divorso bylą. Gavusi praneši
mą apie tai iš teismo,’ Anna 
Dorosz vakar pasikorė. Tėvas 
ir brolis atrado jos kūną ad
resu 3135 N. Lockwood a’ve.

Rūpinasi Savo 
Apylinkės Gerove PolitiKa

Wm. Kasmauskas.

w 1
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

vyras 
ir per 
vienoj
Nese-

užvedė

Apylinke auga ir tobulėja, 
jeigu jos gyventojai, ypatin
gai biznieriai, rūpinasi jos 
gerove, bando nuosavybių ver
tę pakelti, stengiasi gatves pa
gražinti, o svarbiausiai, jei rū
pinasi, kad kuo didžiausiais 
apylinkes gyventojų skaičius 
dirbtų.

Woidat Kandidatas 
į 11-to Wardo 
Aldermonu's

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
'ra naudingos

Priminima radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
šiandie, antradieni, 7ta valan t i - - i

•dą vakare, ant stoties W.G.E.S., 
ir pasiklausyti tikrai malonaus) 
programo pritaikinto šio sezo-j 
no šventėms, žymus daininin
kai, dainininkės ir muzikai iš J 
pildys daug gražių meliodijų: 

(ir kompozicijų, kokios retai 
tenka klausytojams girdėti. 
Prie to bus žavinčios muzikos, 

= pasveikinimai ir įdomus prane
šimai, ypač klausytojams bus 
naudinga girdėti apie kalėdi
nius pirkimus, kuomet dabar 
dėl Peoples 63 čios gatvės Krau
tuves uždarymo galima visą ką 
pirkti mažiau 
kainos.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

PETE YOUNG
UŽEIGA.

kaip už pusę 
Rep. xxx

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHL1TZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
L. K. Vytauto Draugijos priešmetinis susirinkimas įvyks an

tradienį, gruodžio 20 d. 7:30 v.v. Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus todėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilankyti, 
r.es turime svarbių klausimų aptarti ir valdybą išrinkti. Ku
rie esate pasilikę su mokesčiais, būtinai pasirūpinkite ap

simokėti pilnai. P. K. sekr.

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI MOTYVAI

daugiau tokių žmonių, kaip 
Wm. Kasmauskas, tai apylin
kė tuojau imtų kilti. Jisai da
lyvauja beveik visose pilieti
nėse organizacijose savo apy
linkėj, aktyviai dalyvauja jų 
veikime ir savo pastangomis 
ir išlaidomis bando kitiems 
darbus parūpinti arba pagel
bėti piniginiai. Pereitą šešta
dienį jis buvo vienas iš vedė
jų stambaus parengimo, su
rengto Town of Lake, naudai.

P-as Wm. Kasmauskas kar
tu yra prezidentas New City 
Furniture Mari krautuves, 
1654-56 W. 47th St., kurią už
laiko kartu su p. Wm. Bazaru.

— Lakietis.

Didelis Apartamen
to Gaisras

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį kilo gaisras didžiuliam 
apartamentiniam name adresu 
2362-74 Neva avenue. Nuosto
lių padarė apie $75,000. šešios 
šeimynos buvo išmestos į gat
vę. Liepsnos sunaikino kelis 
butus ir visą eilę krautuvių pir
mam namo aukšte. Laike gais
ro du ugniagesiai buvo apde
ginti.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Otching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimą, kur kiti produktai ne 
davė reikiamą paseką. b«t stiprus, švelninan- 
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas i pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu I degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa- 
Igelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 

skirtingų Įtakingą dalią), padeda Gamtai 
• greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai I rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 

Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “I 
I keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že

mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 35
Įmetus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Zomo per 
dieną ar naktj gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos Įdegimus. Tik 36c. 

— 'TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal prl- I reiks $1.S5 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Pereitą penktadienį padaryta 
pficialas pranešimas, kad Pra
nas E. Woidat, žymus Bridge- 
porto lietuvis biznierius, ir da
bartinis Lietuviu Demokratu v
Lygos pirmininkas, stato savo 
kandidatūrą 
aldermonus.

i šios apylinkės

aldermonas Hugh 
kuris dabar laiko

./Ik'
Dabartinis

B. Connelly, 
dvi vietas, būtent aldermono ir 
Ward Committeeman, taipgi vėl 
kandidatuos.

Praną Woidatą remia dau
giausiai biznieriai ir vietiniai 
lietuviai, kurių čia randasi daug 
daugiau, negu *13-tam warde, 
kur lietuviai stato Al. G. Kum- 
skį į aldermonus.

Nors Woidatas e‘na prieš re • 
gularčs partijos‘'kandidatą, bet 
jis čia gali padaryti gražią pra
džią tolesniam lietuvių politi
kos veikimui ip pripažinimui. 
Petitions dėl Woidato galima 
jau rasti pas yiętinius biznie
rius ir veikėjus.

Demokratas.

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

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitu pagelbą, reikia dau
giau, negu “tik mosties,” Reikia “I’rlcfi- 
erzlnančlo,” tokio kaip seno švelninan
čio, raminančio Musterole, kad persun
kti per odos pavirš!, pagalbai nuo krau
jo sukopimą ir skausmą, slogą pasek
mių.

Raumenį) diegimas, skausmas ir sir 
stingimas paprastai greit pavyksta nu
galėti.

Geriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metą milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaiką (švelnus) ir ekstra stip
rus.

gfte SKowl tfiat rea£Eq SKaueo

110*120 VOLTS AC

TRAVELING 
u CASE A

YPATYBĖS: — Dvilypė veikla Dia
mond Brand skutimo galva, kuri 
skuta trumpus ir ilgus plaukus kaip 
britva ... nebrėžia ... patenkina iš 
karto ... be radio kliūčių ... pats 
pradedąs motoras.

f<RAND
CfoseSfoaver

Bowling-Billiardai
20 Aslą — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

PATYRUS KARPENTERIS

JOE GUSTIS
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

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

VICTORY 2989.

B

Budrike krautuvėje jus rasite visokių dova
nų dėl Kalėdų.

Gražus kalendorius visiems DYKAI.

Jos. F. Budrikį
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

4

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
W. C. F. L. — 970 k. Nedėliomis 5:30 iki 6:30 vakaro.
W. A. A. F.—920 k. Panedėliais ir Pėtnyčiomis kai 3:30 popiet.
W. H. F. C.—1420 k. ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro.

Full-flavored breferred by millions 
to mayonnaise

9 Choice ingredi- 
cnts whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėj’imo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

No. 1681 — Juos galit išsisiirti ant abrusų ir kitur.

No. 1681
40c visose vaistinėse.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

| Miestas ir valstija

FOTOGRAFAS

Mm

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

COPR. NHDLECRAFT SERVICE, INC. /

KITTEN MOT1FS PATTERN 1681

PETER PEN .

for cookingl 
45 Kraft American has a mellow, 
full-flavored richncss that makea 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Chcesc to mėlt 
perfectly.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

C»tATtW

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ............................. ■ ■■
GYDYMAS $£0.00
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje   $ I5.00 
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5840
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27 Melij Bėgy j 
Išaugo j Pirmaeilę 
Draugiją Chicagoj
Draugijoj svarbiausias dalykas 

— gera valdyba”

Viena iš didesnių draugijų 
Chicagoj yra Dr-stė Susivieni
jimas Brolių ir Seserų Lietu
vių. Jos centras randasi 18-toj 
kolonijoj. Nors draugija ne la
bai sena, vos 27 metus gyvuo
janti, bet jau yra daug atsižy
mėjusi savo pavyzdingais dar
bais ir tvarka, kaip tai išmo
kėjimais pašalpų ligoniams, pa
tarnavimu mirusioms nariams 
ir daug draugija yra prisidėju
si prie užlaikymo visokių lietu
viškų įstaigų.

Šioje draugystėje priklauso 
visokio luomo žmonės, skirtin
gų pažiūrų ir visi gražiai ir 
santaikoj gyvena. Dirba visi 
vieningai ir glaudžiai dėl drau
gijos gero, užmiršdami ir padė
dami į šalį partijinius bei sro
vinius dalykus. Del to ir ne
nuostabu, kad ši draugija iški
lo į Chicagos pirmaeilių drau- 
gij^žt^rpą.

Išrinko naują valdybą
Sekmadienį, gruodžio 11 

dieną, įvyko priešmetinis susi
rinkimas. Tas susirinkimas bu
vo vienas iš svarbiausių, nes 
buvo renkama valdyba sekau- 
tiems 1939 metams.

valdybas, sąžiningas ir suma
nias, tos ir šiandien tebegyvuo
ja, o katros neturėjo tinkamų 
ir teisingų vadų, tos visos nu
kentėjo. Nuo geros valdybos vi
sas draugijos judėjimas pri
klauso. Dėl to kreipkime dau
giau, domės į draugystės reika
lus, o ypatingai į Valdybos vei
kimą. Tik tokiu budu užtikrin
sime gražią ateitį savo draugi
jai. —-Geo. Jakubauskas.

1 
DwightGreen 
Paskelbė Kandida- 
turą Į Merus

“Sulaikykim Thompsoną!”
Pereitos* savaitės pabaigoje 

oficialiai kandidatūrą į merus 
paskelbė 41 metų republikonas 
Dvvight H. Green. Jisai ilgą lai
ką ėjo federalio prokuroro pa
reigas Chicagoj ir pasiuntė Al 
Capone kalėjimai).

Dvvighfo ©balsis yra “Sulai
kykim Thompsoną.” Jis turi o- 
menyj buvusį mūrą William 
Hale Thompson, kuris taipgi 
kandidatuoja ant republikonų 
tikieto. Dwight’ą rems republi
konų mašinai Chicagoj.

Demokratai turi tris kandi
datus, bet nei vienas dar nepa
darė oficialio pareiškimo. Kan
didatuoti rengiasi meras Kelly, 
prokuroras Thomas J. Court- 
ncy ir apskričio asesorius John 
S. Clark.

Mito
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NAUJIENŲ-ACME Photo
Curtis B. Dali, buvęs prezidento Roo sevello svainis, kuris gruodžio 15 d. susi

tuokė su Katherine Miller Haverford mieste, Pennsylvanijoje.

CLASSIFIED APS, j
PERSONAL 

Ašmeną Ieško
CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

PAIEŠKAU ŠVOGERIO Juozo 
Valinskio. Pirmiau gyveno 9 ir 
Kelton Avė., Philadelphia, Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Prašau atsi-
šaukti. Amilija Poškienė. 4525 So. 

I Hermitage Avė., Chicago, III.

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 $4000. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė.

I Atdara kas vakarą iki 9 vai.
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO bučernėj ar 

grosernėj, turiu 15 metų patyrimą, 
galiu dirbti ir ant extra kokioms 
dienoms. Laf. 1117—J. P.

KAILIŲ IšDIRBĖJAS aukoja 
trejus neatsiimtus kailinius už pra- 
laikymo kainą. Veik greitai.
HERMANO GANGEL, Room 843, 

190 No. State Street.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui

PATYRUSIOS opereitorės prie 
plaunamų suknelių, 3729 Belmont 
Avenue, antras aukštas.’

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, hote- 
liams, viešbučiams, įstaigoms, vais
tinėms ir namams. Didelis skelbimų 
vajus jąu prasidėjo.
MIAMI PARK SPRINGS, Ine.,

10 S. La Šalie St.—Suite 407.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARDAVIMUI Hamilton PIANO, 
pigiai. Telefonuokite. Tel. Lafayet- 
te 0367.

PARDAVIMUI PIGIAI DODGE 
automobilis 1938, 4 durų su tron- 
ku, šildytuvu ir defrosteriu.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted St.

Carl Wainora—Phone Victory 1717

Mums visiems yra gerai žino
ma, kokią reikšmę turi gera 
valdyba, ką mums aiškiai liu
dija praeitis. Kurios draugijos, 
bankai ar spulkos turėjo geras

Nominacijos įvyks balandžio 
mėnesį.

Nori Teisėjo Gutknecht 
Kandidatūros

Porą savaičių atgal Chicagoj

MADOS susidarė komitetas pažangių 
žmonių kviesti P.vV.A. viršinin-
ką Harold L. Ickes kandidatuo
ti į merus. Bet Ickes atsisakė, 
nurodęs, kad palikdamas Wash- 
ingtone, prie Roosevelto, jis ga
lės daug daugiau pasidarbuoti 
pažangumui valdžioj, negu Chi
cagoj.

Dabar tas komitetas žada 
kviesti kandidatuoti žynių mie
sto teisėją Gutknecht, kuris ne* 
kartą pasižymėjo savo libera
lišku nusistatymu, teisingumu 
ir švarumu politikoj. Gutknecht 
yra demokratas.

No. 4928—Augesnei moterei su
knelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiui 
prašome iškirpti paduotą blan- r
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiusti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsi ’ 
mu. Laiškus reikia adresuo 
Naujienos pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, DL

JONAS BASTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 18 d., 1938 m., su
laukęs 50 metų amž., gimęs 
Raseinių apskr., Kalnujų pa- 
rap., Serbentų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
2 pusbrolius: Antaną ir 
Pranciškų Bastis, švogerką 
Juzefą ir jų šeimynas ir ki
tas gimines. Lietuvoj motiną, 
brolį Pranciškų, 2 seseris— 
Marijoną ir Marcelę ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica A v.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dienį, gruodžio 22 d., 8:00 v. 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Basčio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir , suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės,

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

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio j 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

torais
NAUJIENOS Pattern Dept 
1788 S. Halsted St, Chicago, DL

Tel. YARJDS 7308 
■■■aHMaBUBOMnu

atsiųsti man pavyzd) No .

Mtarot - per tatiną

(Vardas ir pavardl) 
l - »w~r~

(Adresas) i

(Miestas ir 
....... ............ 1

n
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laid o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
►

Nori Kursų Lavintis 
Visuomeniniais 
Klausimais
Kas naujo Kulturiečių Kliube

Nors šaltas vakaras pasitai
kė gruodžio 14 dieną, tačiau 
kulturiečių nesulaikė nuo atsi
lankymo į priešmetinį susirin
kimą. Mark Whitc Square par- 
kučio svetainėje buvo kimšte 
prisikimšus musų narėmis. Tai 
labai pagirtina, kad draugės 
taip skaitlingai į šį susirinkimą 
atsilankė.

Svarbiausia šio susirinkimo 
užduotis buvo išrinkti naują 
valdybą ateinantiems metams. 
Pirma negu prieita prie rinki
mų, kai kurios drauges išsireiš
kė, kad musų kliube nebūtų 
•toks paprotis, kaip kitose or
ganizacijose randasi, kad pati 
valdyba pasilieka metai po me
lų. Nors tai geras ir sveikas 
patarimas, bet nevisuomet ga
lima nuo to seno papročio nu
tolti. Kad ir šiame musų su
sirinkime, veik ta pati sena 
.valdyba pasiliko. Kodėl taip bu 
vo? Kodėl naujų draugių ne- 
įtraukiam į musų judėjimą? 
Trumpai atsakysiu — nesirado. 
Daug buvo perstatyta lai į 'vie
ną, tai į kitą vielą, bet nebu
vo apsiimančių, 

h

Nauja Valdyba
Todėl į musų Kulturiečių Mo

terų Kliubo valdybos sąstatą 
vėl šios gabios draugės pasi
lieka: Pirm.—K. Abekienė; Fin. 
Sekr.—S. Vilienė, Iždininkė— 
J. Salaveckienė, Nutarimų raš
tininkė išrinkta nauja—J. Ras- 
mos. Ji taipgi užims ir kores
pondentės vietą.

Kulturietės dar vieną darbą 
ant savo pečių užsidėjo. Jos 
daro planus kaip suorganiza
vus kursus lavintis visuomeni
niais klausimais. Ar šis jų su
manymas prieis prie kokių pa
sekmių, ar ne — ateitis .paro
dys.

Ilgai lauktas (vien tik klių- 
bietėms pasilinksminimo vaka
rėlis) įvyks penktadienį, gau
sio 6-tą$ 1939, pas kliubietę 
p. Diekien, 2968 Lowe Avenue. 
Tos, Kurios nebuvote susirin
kime, pasižymėkite tą dieną 
ąnt savo kalendoriaus ir nepa
mirškite savo kliubo šaunaus 
pasilinksminimo....

Jo. Rasmos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Žagariečiai Rinks 
Valdybą

Pri ešm e l i n i s S usirii i k i m a s 
Kalėdų Dieną,

Artinantis metų pabaigai, 
visos draugijos bei organizaci
jos savo priešmetiniuose susi
rinkimuose apkalba narių 
tinkamumą ir jų mokėjimą 
atlikti, kaip,q viršininkų pas
kirtas jiems .pareigas.

Žagariečių kliubas per pat 
Kalėdas pirmą valandą susi
rinks į Jono Juškos salę Brig- 
htoji Parke, ir rinks valdybą 
sekantiems metams.

Visų narių užduotis yra at
vykti į susirinkimą ir pašvęs
ti truputį laiko visos Žagarie- 
čių organižučijos gerovei.

Iš Prieš-kalėdinio 
“Naujos Gadynės” 
Choro Vakaro
Linksimas, Margas* Parengimas

Gruodžio 17 d., West Side 
svetainėje “Naujos Gadynės” 
choras turėjo linksmą prieš 
Kalėdinį vakarą.

Tai buvo linksma ir nepa
prasta sueigą, tame, kad degė 
šviesomis papuošta žalia eg
laitė ir Kalėdų diedukas do
vanas dalino. Kas nebuvo, gai
lėsis, o kas atsilankė—turėjo 
linksmus laikus ir gražaus 
juoko.

Prie “N. G.” choristų buvo 
nemažai rėmėjų: inteligentų 
ir net daktarų. Dr. S. Jacobs, 
buvo seniau “N. G.” choristas. 
Atsilankęs linksmai su savo 
senais draugais vakarą leido. 
Drg. Poška “Naujienų” redak
cijos narys M ir Lithuanian 
Building Loan and Savings 
Association (“Naujienų” spul
kos) raštininkas, gerb. T. Ryp- 
kevičius, taipgi dalyvavo.

Buvo daug įvairumo ir kle
gesio, kai Kalėdų diedukas 
pradėjo dalinti dovanas. Taip 
žingeidumas ir visų smalsu
mas traukė, ką kas gaus. Visų 
įvairumų negalima sužymėti, 
tik pažymėsiu, kad viena 
choristė gavo 12 vištos kimi
ninių. Tai bus geri pusryčiai 
Kalėdoms—bėda, kad ne Ve
lykos. ,

Laiką-vakarą leido vieni

. f iA.“ ■ff'iiifii'Ž lirtlfrSfclVi*

Traukia Atsakomy 
hėn Už Policijos 
Darbų Parda
vinėjimą

Trys Jau Apkaltino
Apskričio kriminalis teismas 

patraukė tris žmones atsakomy
bėn už “pardavinėjimą” polici
jos darbų kandidatams, kurie 
neseniai laike kvotimus polici
jos tarnybai. Apkaltintieji yra: 
Henry Fick, 4942 N. LeClairc 
avenue, buvęs valdininkas, Jos- 
eph Kostner, buvęs prccinkto 
kapitonas 24-tam wardc ir Miss 
Emily Reimer, nuo 4959 Gunni- 
son.

Į skandalą yra įveltas ir al- 
dermonas Frank Konkowski iš

valdininkų. Apkaltintieji priė
mė nuo kandidatų stambias su
mas pinigų, pažadėdami greitai 
parūpinti tarnybas, bet to ne- 

su-padarė. Vienas kandidatas 
mokėjo net $600.

Brolių Motuzų 
Filmos Chicagoj

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

Gruodžio 21 d. 7:30 vai. va
karo, Šv. Jurgio < Par. Salėj, 
32 Placc ir Lituanica avė.

Gruodžio 22 d., 7:30 v. vak., 
Liet. Liuosybčs Salėj, 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, III.

(Skelb.)

Keturi Prigėrė 
Chicagos Apylinkėj

Keturi žmonės pereitos sa
vaitės pabaigoj prarado gyvy
bes Chicagos apylinkėj. Du pri
gėrė Lake Geneva ežere, vie
nas Diamond Lake, o 
tas — Fox ežere. Jie 
.čiužinėtas ant perplono

ketvir- 
bandė 

ledo.

Pavogė $1,500 Iš 
“Parking” Stoties

Du ginkluoįi piįktadarįai pa
vogė $1,500 iš Chicago Service 

stoties, lies 221

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

4633 So. Rockwell St.

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.

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

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

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

4027 No. Cravvford Avenue-

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

4752 Fullerton Spaulding 1500

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

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

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

GOLDSTEIN MUSIC STORE
914 Maxwell St. Canal 6114

2 AUKŠTŲ NAMAS SU groser- 
ne, fikčeriais ir pilnu staku, 4-4 
kambariai. Cicero. Rašyti.

1739 So. Halsted St. Box 913.
WATCHMAKER—JEVVELER 

Laikrodininkas ir Auksakaiis.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

1739 So. Halsted St. Box ACI

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archei' Avė.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

RINKIS PAUKŠČIŲ ganyklą ar 
daržovių ūkį prieš Elmhurst mies
to ribas- Maži mokesčiai, nėra ase
smentų, elektriką, akmens kelias 
už $375—1$75 pinigais, $5.00 mėne
sy. Savininkas. Box 2-4, 1739 So. 
Halsted St.

5 AKRŲ NUOSTABUS TURTAS. 
Išgrįsta, apylinkė gyva. Pietvaka- 
kariuose nuo Palos Park. Puikus 
reginys. (Yra elektriką)- $175.00 
akras. Patogus terminai.

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

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—pusižu 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.

prie stalų “pokeriaudami”, ki-|
ti šnekučiuodami ir . dar kiti *iįir ^2 Lo.,
šokdami. Daug rytojaus dieną ’Bandolph Street. I ne sto- 
atsimins. j tjbes laukė automobilis, ku-

Dabar choristai susiruiplnę i’iame buyo trečias plėšikas.
apie vykimą į Detroitą vai- .atėmę iš stoties tar-
dinti operetę ‘ “Mįkpdo.” : nwtoj« piktadariai susėdo j

—Dalyvavus. aulomobiJi ir muvaziavo. -

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI Šluo

te šluoja visus sampelius ir staką, 
įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 
Boxes, scales, slicers, registerj, kau- 
nterį, keisus, stalus, krėslus ir tt.

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

CALumet 5269.

atsimins.
Dabar choristai PĄRSJDUODA mažai vartoti FUR- 

NIŠIAI. Gesinis pečius, elektrikinis 
šaldytuvas, bedroom setas, dining 
------setas, kitehen setas ir skal-

7126 So. <RockweU St

HM ^^M ■n

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri-
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Automobiliu
Nelaimės

priduoti 
aiškina 
Hitlerio 
pervers-

NAnJ!WOS, Chteago, m.

NELABAI PRODUKTINGA A. L KONGRE
SO CHICAGOS SKYRIAUS KONFERENCIJA

A. L. KONGRESO CHICAGOS SKYRIAUS 
TELEGRAMA SMETONAI

Bereikalingi ginčai dėl užsienio politikos 
sugaišino daug laiko

Sekmadienį, Chicagos Lietu
vių A uiti t ori joj įvyko ilga, bet 
ne’abai produktinga Amerikos 
Lietuvių Kongreso Demokrati
jai Atsteigti Lietuvoj Chicagos 
skyriaus konferencija. Ji ne
buvo produktinga daugiausiai 
dėl to, kad bereikalingai buvo 
iškelti ginčai dėl užsienio po
litikos klausimų, kurie tiek daug 
gero laiko sueikvojo, kad kon
ferencija ne vien pasidarė nuo
bodi, bet ir daugelį delegatų 
suerzino ir prislėgė norą toliau 
darbuotis.

s li
ne- 
vi- 
ša- 
to- 
lai-

kad
pa-

Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai 
Kaunas, Lithuania.
Amerįkos Lietuvių Kongreso Chicagos sky

riaus sušaukta draugijų konferencija vienbal
siai priėmė tokį nutarimų:

Griežtai smerkiame hitlerininkų smurtų 
Klaipėdos krašte ir protestuojame prieš agresin
gus Vokietijos užsimojimus prieš Lietuvą.

Reikalaujame, kad Lietuvos valdžia visomis 
jėgomis gintų valstybės teritorijų ir nepriklauso
mybę nuo Vokietijos ir Lenkijos imperialistų.

Reikalaujame, kad be atidėliojimo butų su
daryta koalicinė vyriausybė iš demokratinių par
tijų ir atsteigta demokratinė santvarka.

Dr. Grigaičio Referatos
Dr. Grigaitis trumpai paaiš

kino, kad dabar Lietuvoj eina 
judėjimas prieš Smetonos val
džia, kuriam vadovauja anaip
tol ne voldemarininkai, kaip 
rašo anglų laikraščiai, bet de> 
mokratinės srovės Lietuvoj. 
Lietuvos valdžia tyčia, kaip ji 
padarė su Suvalkijos ūkinin
kais, pavadinusi juos išdavikais 
ir kitų valstybių agentais, ir 
šitam judėjimui nori 
tam tikrą spalvą. Ji 
buk voldemarininkai, 
remiami, nori padaryti 
mą.

šitame judėjime prieš vald
žią svarbią rolę, matyt, lošia 
Lietuvos studendija, tarp ku
rios tautininkai, ypatingai vol
demarininkai, turi mažai įta
kos. O tas studentų judėjimas 
toks stiprus, kad vyriausybė 
uždarė universitetą Kaune ir 
šimtą studentų areštavo. Val
džia taipgi areštavo Dr. Bistrą 
ir Dr. Dielininkaitį. Abu yra 
krikščionių demokratų lyderiai, 
o ne voldemarininkai. \ Klaipė
dos policija, kurią dabar valdo 
naciai, taipgi padarė kelioliką 
areštų. Bet jeigu voldemarinin
kai kelia triukšmą prieš val
džią, tai naciai nebūtų jų areš
tavę. Juk, anot Lietuvos val
džios, jie voldemarininkus re
mia.

Kalta dėl kritiškos padėties 
Klaipėdoj, kaip ir Vilniaus rei
kale yra pati Smetonos vyriau
sybė. Valdžia arba nenorėjo ar
ba nežinojo kaip prieiti’ prie 
Klaipėdos lietuvininkų; mokėjo 
darbininkams net žemesnes al
gas, negu vietos vokiečių įstai
gos, ir tik prieš seimelio rin
kimus algas pakėlė, lyg pada-

Acme-Naujienų Telephoto
NEW YORK. — Lou Nova, Kalifornijos boksininkas, smogia j veidą Tom- 

my Farr’ui, anglų boksininkui. Nova laimėjo iš Farro bokso rungtynes.

for Peace and Democracy, ir 
taip toliau ir taip toliau.

Drg. Andruliui Kongreso vei
kimo sritys atrodė tokios pla
čios, kad jisai net’atsidūrė Li
moj, Peru, panoręs ginti visą 
Amerikos kontinentą nuo fa
šistų, ir net nurodė kaip Kon
gresas gali sutvarkyti Europos 
reikalus, žinoma, po Sovietų 
Sąjungos vadovybe.

Tuo tarpu Amerikos Lietuvių 
Kongreso vardas labai aiškiai 
sako, kad jo tikslas yra “De
mokratijai Lietuvoj atsteigti”.

Rezoliucijų Komisijų 
Raportas

Dėl šito klausimo paskui iš
kilo ilgas ginčas konferencijoj, 

sukėlė nepasitenkinimą 
konferencijos delega-

bėms; ji nori būti neutrali. Te
gu ji būna neutrali, taip kaip 
Šveicarija ar Skandinavijos ša
lys kad buvo laike didžiojo ka
ro. Musų svarbiausias tikslas 
Kongrese, tęsė Dr. Grigaitis, 
yra 
žiai

Ar Yra Vilties 
Lietuvai Išgelbėti

o 
nes, 
dys

pagelbėti Lietuvos liaud- 
atsteigti demokratiją.
kai patys Lietuvos žmo- 
atgavę demokratiją, vai- 

kraštą, tai jie ir nuspręs

Rytoj Nepaprastai įdomus 
Masinis Mitingas

prasidėjo rezoliucijų 
išdavus t&bortą. Pir-

Koroneris Darys 
Jono J. Basčio 
Kūno Skrodimą
Sako, Mirtinai Susižeidęs 

kritęs Nuo Laiptų
Nu

Konferencija įvyko mažojoj 
Auditorijos salėj ir prasidėjo 
apie 2trą valandą po pietų, da
lyvaujant apie 120 delegatų 
nuo beveik visų laisvų, pažan
gių ir kitokių organizacijų Chi
cago j.

Konferenciją atidarė Chica
gos skyriaus pirmininkas Dr. 
A. Montvidas. Įžanginėj kalboj 
atkartotinai pabrėžė, kad Kon
gresas susideda iš įvairių įsi- 

‘tikinimų žmonių, kuriems se
kėsi veikti sutartinai praeityje, 
kadangi buvo laikytasi nusista
tymo veikti tiktai tais klausi
mais, kuriais visos srovės 
tinka. Reikalai, dėl kurių 
būdavo galima susitaikyti, 
suomet būdavo atidedami į 
Ii. Jis toliau pridurč, kad 
kio nusistatymo Kongresas 
kysis ir toliau.

Bet šį kartą pasirodė, 
V. Andrulis, Abekas ir jų
sekėjai ne taip bendrą veikimą 
supranta.

Suorganizuodamas konferen
ciją, pirmininkas paskyrė ke
lias komisijas. Į svarbiausią, 
rezoliucijų komisiją, paskyrė 
Dr. P. Grigaitį, V. Andrulį ir
F. Masoną; į Mandatų Komi- rydama kokią didelę malonę, 
siją — K. čepuką, Litviną ir kai iš Klaipėdos Kaunan atvy- 
Jurį; į Nominacijų komisiją —-'ko lietuvių darbininkų delega- 
C. Kairį, F. Abeką ir V. Kun-'ciia. 
drošką, ir į balsų skaitymo ko
misiją — P. Galskį, Rulį ir'ną ir kitus sąmokslininkus, tai 
Remeikienę. Įjuos aštriai nubaudė, bet pas

kui be jokio pamato visus pa- 
liuosavo, kai Neumann’as pa
reiškė, kad jisai Smetonos ir 
Lietuvos vyriausybės nepaiso.

Iš to gyventojai padarė iš
vadą, aiškino prelegentas, kad 
Klaipėdos kraštą valdo ne Sme
tona, bet naciai, ir Lietuvos 
prestižas ten labai nupuolė.

Dabar yra pavojus, baigė 
Dr. Grigaitis, kad kai seimelis, 
su milžiniška vokiečių daugu
ma (25 vokiečiai, 4 lietuviai) 
susirinks sausio mėnesį, tai jis 
gali nutarti, kad Klaipėda no
ri “grįžti į Vaterlandą” ir Hit
leris gali Klaipėdą pasiimti.

V. Andrulis kalbėjo apie 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
tikslus, galimybes 
veikimo sritis, 
kad Kongresas 
chorus, Imeno 

' perimti arba 
Į lietuvių veikimą
lonijose, užmegzti ryšius — su 
Amerikos anti-fašistais, League

Mandatų komisijai 
raportą, konferencija 
Dr. P. Grigaičio ir V. Andru
lio referatus. Pirmojo tema 
buvo — Lietuva ir Klaipėdos 
krizė, antrojo — Kongresas ir 
jo tikslai.

ruošiant 
išklausė

Lietuviškos

Kalėdų 
pasveikinimo 

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

SU JŪSŲ JSPAUSDINTU 
VARDU—UŽ SPAUDĄ:

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

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

Čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

eija.
Kai Lietuva suėmė Neuman-

negali susitaikyti dėl an- 
rezoliucijos. “Aš pasiu- 

kuri pasako

Pastarųjų kelių savaičių ži
nios iš Lietuvos ir Vokietijos

i Amerikos 
kininkų. Be to, tęsė Dr. Gri - j lietuviams, nes jos lyg sakyte 
gailis, tokio bloko juk dar nė- sakė, kad Klaipėda pražuvus, 
ra ir nežinia ar bus. Iš viso kad Lietuva Klaipėdą praras, 
nežinia kas Europoj gali bu- kad nacizmas ten taip* įsigalė
ti. Iš ko-gi galima daryti iš- jo, jog Lietuvos vyriausybės 
vadą, kad Rusiia privers Len- visai nebepaiso...
kiją Lietuvai f'Vilnių sugrąžin
ti? Juk tai tik svajonė, niekuo 
neparemta.

Kiek gi Rusija Lietuvai pa
gelbėjo šį pavasarį, kai Lenki
ja pasiuntė Kaunui ultimatu
mą? Rusija ,tada nepasiuntė 
savo kariuomenės Lietuvai gin
ti, bet patarė 1 Lietuvai nusi
leisti lenkams.

Tiesa, baigė Dr. Grigaitis, 
Lenkija ir Rusiją dabar susi
artino, bet ne tam, kad apgin
ti demokratiją ir mažasias tau
tas, o daugiausia tam, kad už
gniaužti ukrainiečių judėjimą ktis atgkl? 
dėl1 nepriklausomybės, kad lai
kyti 40 ar daugiau milionų žmo
nių tautą nelaisvėj. Tas yra jų 
vienybės svarbiausias tikslas. ’

Tuo diskusijos pasibaigė, ir 
konferencija tų rezoliucijų klau 
simu nebalsavo, o ėjo prie 
jo komiteto rinkimo.

29 žmonių Skyriaus
Komitetas

kur 'ieškoti sau draugų ir tai- nebuvo , malonios 
« • • ■ i M T~x • !

5 Dienos 
Iki Kalėdų

ir naujas 
Jisai aiškino, 

privalo steigti 
organizacijas, 

sucentralizuoti 
mažesnėse ko-

kuris 
tarp kitų 
tų.

Ginčas 
komisijai
mas kalbėjo Dr. Grigaitis ir 
jisai pranešė konferencijai, kad 
komisija vienbalsiai priėmė 
protesto telegramą Smetonai. 
Bet, sako Dr. Grigaitis, komi
sija 
tros
liau rezoliuciją, 
daug-maž tą patį, ką telegra
ma, tik platesnėj formoj, bet 
V. Andrulis reikalauja, kad bu
tų dar pridėtas paragrafas apie 
tai, kaip Lietuva turi tvarky
ti savo užsienių politiką.”

Pasirodo, kad V. Andrulis 
siūlo Lietuvai prisidėti prie an- 
ti-fašistinio bloko Europoj, ku
ris susideda iš Rusijos-Lenki
jos -Rumunijos.

Negalėdama susitaikyti, ko
misija rekomendavo konferen
cijos delegatams abu rezoliuci
jų projektu perskaityti ir pa-‘tetą 29-is asmenis, 
diskusuoti, bet nedaryti baisa- rių organizacijų, 
vimų.

Gindamas savo rezoliuciją,'jos rekomendacijos
V. Andrulis aiškino, kad gerai imtos vienbalsiai. Pats komi- 
demokratijos Lietuvoj reikalau- tetas vėliau išsirinks valdybą, 
ti, ir mes to pageidaujame, bet Tuo konferencijos darbas pa- 
dabar kritiškas momentas. Da- sibaigė. Gaila/ękjad apie 120 de - 
bar yra pavojus, kad Volde- legatų bury&, .susirinkęs kon- 
maras gali užimti valdžią. Tad ferencijoj, dėl iomunistų frak- 
Smetona privalo visus politi- cijos užsispyrimą apie klausi
nius kalinius paliuosuoti, bet mą, išeinantį iš Kongreso ri- 
voldemarininkus turi “likviduo-- bų, negavo progos konstruk- 
ti”, sukišti į kalėjimą. Toliau, ’tyvį darbą atlikti ir turėjo su- 
kadangi Lietuvai gręsia didelis. gaišti bereikalingai daug-bran- 
pavojus, tai išgelbėti savo ne-!gaus laiko.- Konferencija pra- 
priklausomybę, ji turi kur nors gidėj o 2-trą, pasibaigė apie 
prisiglausti. Prie Hitlerio pri- 7-tą. ■ R.
sidėti juk baisu. Tad kas pa-Į —
lieka ? Lietuvai, sako V. An
drulis, reikia prisidėti prie an-( — . e
ti-fašistinio bloko, kuri ketina j Operacijai 
sudaryti Lenkija, Rusija ir Ru
munija. Lietuvai prisidėjus prie
to bloko, Rusija, gal būt, dar lando motinai . reikėjo daryti 
padarys spaudimą į Lenkiją, operaciją. O nebuvo pinigų. II- 
ir ji net Lietuvai Vilnių su- gar negalvojęs jaunuolis nusi- 
grąžins, etc. pirko medinį “rSevolvėrį

Dr. Grigaitis nurodė delega--’centų ir išėjo pimuų ieškoti. le- 
tams, kad tokia rezoliucija loj, ties 3300 Fillrtiorė St., bah- 
Kongresui išnešti yra ne vie- dė .apiplėšti pienininką, bet bū
toj, nes ji išeina iš Kongreso dinas naujokių greitai buSro 
tikslų ribos. Lietuva dabarti-! suimtas.
niam momente nenori jokių. Berlando gyVfena su motina

Panašios žinios plaukė A- 
merikon ir rugsėjo mėnesį, 
kai Hitleris sumanė pasigrob
ti Čekoslovakiją.

Bet kaip ištikrųjų yra su 
Klaipėda? Ar Lietuva tikrai tą 
vienintelį savo uostą ir Klai
pėdos kraštą praras? Ar ne
bėra vilties jį išgelbėti? Jeigu 
Klaipėda yra pavojuj, tai ko
dėl taip? Kas kaltas, kad to 
kįrašjlo: žmonės nesusigyveno 
su Didžiosios Lietuvos lietu
viais? Kodėl ten vokiečiai stip
rėja, o lietuviai vis turi trau-

nau-

Nominacijų komisija pasky- 
, rė į Chicagos skyriaus koini- 

, nuo įvai- 
parapijinių” 

kliubų grupės ir t.t. Komisi- 
buvo pri-

j Vogė MotinosTik 5 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-

I

nomis.
Ruoškitės Kalėdoms, — jeigu 

pasveikinimų laiškais nepaspė
jo! pasiųsti Lietuvon, tai siųs
kit nupigintas sveikinimų tele- 

1 gramas ir pirkite Kalėdines do- j—7 - -
vanas lietuviškose krautuvėse. I blokų su didžiomsioms valsty- ties 2738 Congress St

18 metų jaunuolio Louis Ber-

” už 50

Berlando gyVėna su motina
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Rytoj vakare Chicagos lietu
viai gaus patirti daug visokių 
įdomių žinių apie Klaipėdą ir 
pavojus, kurie jai gręsia Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj 
įvyks įdomus masinis mitin
gas, kurį išimtinai Klaipėdos 
reikalu šaukia Amerikos Lie
tuvių Kongreso Chicagos Sky
rius.

Dalyvaus keli žymus kalbė
tojai, kurie yra su Klaipėdos 
klausimu artimai susipažinę ir 
išaiškins kaip ištikrųjų daly
kai ten stovi ir kokią poziciją 
Klaipėdos klausimu reikia už
imti amerikiečiams.

Jeigu norite suprasti Klai
pėdos krizės reiškmę, jeigu 
jums rupi Klaipėdą gelbėti, 
tai dalyvaukite rytoj 
masiniame mitinge.

vakare 
Pradžia

7 valandą vakare. Įžanga
tai 15 centų. (E.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

tik- 
M.)

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

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

šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

ADM.

o Kensington policijos nuo
vados kapitonas Michael J. 
Grady buvo sunkiai sužeistas, 
kai važiuodamas su automobi
liu susidūrė su troku prie 14- 
tos ir Wabash avenue.buvo“Naujienose

, kad netikėtai pasimi- 
i J. Bastis, town-of-la- 
kuris gyveno adresu

Vakar 
pranešta, 
re Jonas 
kietis, ] 
4509 S. Paulina Street.

Vėliau teko patirti, kad ko
ronerio daktarai darys Basčio 
kūno skrodimą nustatymui tik
ros mirties priežasties.

Kiti įnamiai, su kuriais Ras
tis gyveno, aiškino, kad jis pe
reitą šeštadienį nusirito nuo 
laiptų ir turbut mirtinai susi
žeidė. Jie atrado Basčio kūną 
sekmadienį, jo kambario lovoj.

Kūnas randasi S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3319 South Lituani- 
ca Avė., kur giminės yra pra
šomi atsišaukti laidotuvių rei
kalu.

Rastis buvo apie 48 metų 
amžiaus.

Jam buvo skaudžiai sukapo
tos abi kojos. Troko šoferiui, 
Frank O’Halloran, nuo 3135 
Douglas blvd., buvo nulaužtas 
sprandas.

Kalėdų “Dovana” 
18-kai Vyrų
Turės Ieškoti Darbus ir Mokėti 

Alimentus
Teisėjai O’Connell ir Finne- 

gan, apskričio teisine, pereitą

m o 18-ka vyrų, kurie buvo nu
teisti sėdėti už grotu už alimen
tų nemokėjimą žmonoms. Tai 
Kalėdų “dovana” tiems vyrams.

gaus tuojau darbus ir regulia
riai mokės žmonoms kas savai
tę po dešimts ar daugiau dole- 
rių.

» » B
e Du jaunuoliai buvo skau

džiai apdeginti automobilio ne
laimėj prie S’S-tos ir Ashland 
avenue. Automobilis, kuriam 
jie važiavo, paslydo, atsimušė 
į tilto stulpą ir užsidegė.

Nelaimėj nukentėjo 21 me
tų William Klimer, nuo 5721 
Archer avenue, ir Irving Dzie- 
dzic, 18 metų amžiaus, nuo 5844 
West 55th Street. Dziedzic val
dė automobilį.

» » »
e Baltimore and Ohio trau

kinys prie 119-tos ir Cicero 
avenue sudaužė automobilį, ku
riame važiavo trys chicagiečiai, 
ir visus užmušė, žuvo 60 metų 
Charles C. Obenland, nuo 6234 
North Wayne avenue, Alfred 
Obenland, 23, giminaitis, nuo 
1945 West Congress Street, ir 
Mrs. Obenland, 55, pirmojo 
žmona. ;

» » »
e Nuo Roosevelt gatvės ke

lio nuvažiavęs prie NVinfieldo, 
užsimušė 24 metų mechanikas 
iš Wheatono, Wilbur Young.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

•pEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
-L ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me
tams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 
dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagoje .
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

$8.00
$500

ISP1LDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

dienos Šiuo

VARDAS

ADRESAS

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

. .. ....




