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Hitleris Prižadėjo Palikti Klaipėda Lietuvai
PRIŽADI DAVĖ BRITANIJOS PREM 

JERUI CHAMBERLAINUI
Hitlerio reikalavimas buvo, kad Lietuva 

pildytų statutą suteikusi Klaipėdai 
autonomiją

LONDONAS, Anglija, gr. 22. 
— Premjeras Chamberlain pa
skelbė ketvirtadienį atstovų rū
muose, jogei Hitleris užtikrino 
jį, kad jis neatplėš Klaipėdos 
nuo Lietuvos, jeigu Lietuva 
pildys sutartį, kuri liečia Klai
pėdą.

Atsakydamas į klausimą, 
duotą Geofrey Mander, liberalų 
nario, premjeras pareiškė:

“Herr Hitleris painformavo 
mane Berchtesgadene, kad jis 
su pasitenkinimu paliks Klai
pėdą kaip kad ji 
Lietuvos vyriausybė 
tūtą.”

Sakytas statutas 
imtas 192’4 metais.

Klaipėdos kraštui
tuoją ribotą autonomiją.

yra, jeigu 
pildys s ta--

buvo pri-

jis garan-

MAŽINA SUIRUTĖS REIKŠMĘ SUKI 
LĖLIŲ TERITORIJOJ

Trečiadienio vakare

žinių reikšmė

Tačiau lojalistų radijo sto
tis praneša, kad daug sukilė
lių areštuota Orense ir išga
benta į Salamanką.

Kai dėl pašalinimo nuo Fran
cuzijos pasienio civilių gyven
tojų, tai aiškinama, jogei jie 
perkelti į Ispanijos gilumą, kad

savaitę įvykę'sutrukdyti lojalistų agentų vei- 
tarp italų ir klą.

Nors mažinamos, šitos žinios

HENDAYE, Francuzija, gr.
22.
Ameriką pasiekė žinios, jogei 
sukilėlių Ispanijoj įvyko suki
limų prieš generolą Franco. 
Ketvirtadienį šių 
buvo mažinama.

Esą, pereitą 
tik susirėmimų
ispanų karininkų. Tik šeši su
kilėlių karininkai* buvę**arės- visgi rodo, kad sukilėlių Ispa 
tuoti Segovijoj. „ nijoj neramu. - — ■« k >

į ... ■, , — .1.... —

LOJALISTAI TURI PRITARĖJŲ SUKI 
LĖLIŲ ISPANIJOJ

LONDONAS, Anglija, gr. 22. 
— čia gaunamos žinios sako, 
kad Ispanijos sukilėliai plana
vo pradėti ofensyvą prieš lo- 
jalistus gruodžio 9 d. Bet loja- 
listai gavo smulkius ofensyvo
planus iš anksto. Gavo net tris Franco gi eilėse darosi vis sun- 
projektus. Tatai privertė suki~(kiau vienybę išlaikyti.

lėlius atidėti ofensyvą neribo
tam laikui.

Daroma išvadas, jogei loja- 
listai turi daug pritarėjų taip 
sukilėlių teritorijoj, taip ir su
kilėlių kariuomenės tarpe. Gen.

Vokietija turi 3,500 Italija atsisakė nuo
lėktuvų susitarimo su fran 

cuzais
LONDONAS, Anglija, gr. 22. 

— Britanijos ekspertai mano, 
kad Vokietija šiuo metu turi 
3,500 pirmos eilės karo lėktu
vų. Į tą skaičių neįeina antros 
eilės lėktuvai, nei rezervų lėk
tuvai.

Ispanai pakorė 
45 italus

ROMA, Italija, gr. 22. — Ita
lijos • vyriausybė painformavo 
Francuzijos ambasadorių Ro
moje, Francois-Poncet, kad ji 
atsisako nuo susitarimo, kurį 
1935 metais padarė Mussolini 
ir Francuzijos premjeras La
vai.

šitas susitarimas liečia Tu- 
nisiją ir Somaliu žemę, kurias 
kontroliuoja Francuzija. Abie-

LONDONAS, Anglija, gr. 22. J b šių. teritorijų dabar reika- 
— Gautas pranešimas, kad su- 'auja italai.
pykę ant italų ispanai kely nu
tvėrė ir pakorė 45 italus. Ki- tas niekuomet Lavalio-Mussoli- 
ti pranešimai sako, kad 1,000 Jiio susitarimo neratifikavo, 
žmonių areštuota, sukilėlių vy- visgi susitarimas skaityta kai- 
riausybei gaudant šnipus. t po veikiąs nuo to laiko, kai jis 

buvo pasirašytas sausio 7 d. 
1935 m.

Nors Francuzijos parlamen-

NAUJIENŲ 
KALĖDINIS 
NUMERIS

Šalčiai truputį at 
krito Europoj

LONDONAS, Anglija, gr. 22šeštadienį išeis labai gražus 
ir didelis NAUJIENŲ KALE- — Po penkių dienų šalčiausios 
DINIS

Bus 
įdomių

Bus 
dviem . __ .
dienį ir pirmadienį bus šventa Net Anglijoj dėl sniego ižo- 
ir Naujienos neišeis. liuota daug kaimų ir mieste-

Taigi visi laukite NAUJIE- lių. Vieškeliai ir mažesnieji ke- 
NŲ KALĖDINIO NUMERIO, liai užpustyti.

temperatūros, kurią teko Eu- 
Lietuvos, ropai pergyventi per eilę me- 

paveikslų. tų, ketvirtadieni šalčiai trupu- 
skaitymo t j palengvėjo., Vietoj šalčių da-

NUMERIS, 
daug žinių iš 
straipsnių ir 
pakankamai 

dienom — nes sekma- bar sniegas daro nesmagumų.

--------------------*

NAUJIENŲ-ACME Photo
STEVENSON, Conn. — Palocius, kuris priklauso Robert Dietrich (Musicai). Kaip 

* žinia, keturi Musica broliai dabar yra kal inami pasisavinimu keliolikos milijonų 
dolerių ir kitokių šmugelių

NEIŠPILDĖ NACIŲ REIKALAVIMO 
ATSIPRAŠYTI

JUNGT. VALSTIJŲ ATSAKYMAS PASMERKĖ NACIUS

CIO ieško balso de-

WASHINGTON, D. C., 
22. — Pereitą sekmadienį vi
daus reikalų departamento’ se
kretorius Harold Ickes, kalbė
damas Clevelande, griežtai pa
smerkė žydų pogromus Vokie
tijoje. Jisai pareiškė, kad Vo
kietija sugrįžo į tuos laikus, 
kai žmonės buvo gyvuliški. 
Ickes, be to, kritikavo Lind- 
berghą ir Fordą dėl to, kad jie 
priėmė medalius iš nacių.

Hitlerio vyriausybė įsižeidė 
Ickeso pastabomis. Vokietijos 
charge d’affaires Washingtone, 
Dr. Hans Thomsen, užprotes
tavo Ickeso kalbą Jungt. Val
stijų užsienio reikalų departa
mento veikiančiam sekretoriui, 
Sumner Welles. Jis 
kad Jungt. Valstijos 
tų.

Welles gi atsakė 
tai, aiškiai — kad
neturi pateisinimo statyti to
kį reikalavimą. Nes nacių kon-’dalykas, kuriuo Vokietijai vi- 
troliuojama Vokietijos spauda sai netenka rūpintis.

reikalavo, 
atsiprašy-

gr.| nepaliaujamai atakuoja Ameri
kos vadus, jų tarpe velionį pre
zidentą Wilsoną, prezidentą 
Rooseveltą ir dabartinius Jungt. 
Valstijų ministerių kabineto 
narius.

Welles pasakė, kad Ickes iš
reiškė jausmą didelės daugu
mos amerikiečių, kuriuos su
jaudino paskutinieji įvykiai 
Vokietijoje.

Vokietija iki šiam laikui jau 
galėjo suprasti amerikiečių 
jausmus, pasakė Welles. Jis 
įspėjo, kad pasipiktinimas na
cių žygiais, kaip kad jį pareiš
kė Ickes, Amerikoj yra neiš
vengiamas.

Dar Welles pridėjo, kad na
ciai, atakuodami Amerikos vy
riausybininkus, neturi teises ti- 

f Rėtis, jogei amerikiečiai tylės. 
O kai dėl Ickeso pastabų For-

mokratų konven 
cijoje

VVASHINGTON, D. C., gr.
22, — John Lewįs ir kiti CIO

programą, kad į demokratų 
partijos konvenciją 1940 me
tais, kurioj bus nominuotas 
partijos kandidatas į preziden
tus, patektų Nepartinės Sąjun
gos indors.uoti kandidatai. Ne
partines Sąjunga faktinai yra 
CIO politinė organizacija. 

, > i • . • y •

Numatoma, kad pietinių val
stijų demokratų vadai pasiro
dys griežtai priešingi CIO pla
nams. Antra vertus, kitų val
stijų demokratai, kaip pav. 
Pennsylvanijos, gali pritarti 
CIO taktikai/O jei CIO indor- 
suoti kandidatai pateks į de
mokratų konvenciją kandidatui 
į prezidentus nominuoti, tai nu 
matoma, kad jie ir nemažą įta
ką konvenciją turės.

Žada bausti naciu
organizatorius 

Anglijoj
gr. 22. 
reikalų 
Hoare,

LONDONAS, Anglija, 
— Britanijos vidaus 
ministeris, Sir Samuel 
ketvirtadienį davė atstovų rū
mams prižadą. Jis, būtent, baus 
tuos ašmenis, kurie nusikals 
pastangomis priversti vokie
čius gyvenančius Britanijoj 
įstoti į nacių darbo frontą. 
Hoare, be to, pareiškė, kad jis 
įsakė . padaryti tyrinėjimą ry
šium šu pranešimais, jogei vie
na Londono firma paleidžia iš 
darbo Visus žydus samdinius

Japonai planuoja at
imti svetimšaliu že- 

mes Kinijoj
TOKIO, Japonija, gr. 22. • 

Japonijos spauda praneša, kad 
vyriausybė planuoja atimti sve- 

nup 15.mėnesio tjmšąlių 4,^^iįęruas.... Kinijoj,.
Sovietų Rusija xpradės regis- Tarp kitų teritorijų mainoma 
truoti darbininkus'. Apie 30,- atimti Britanijds sosto koloni- 
000,000 registracijos kortų bus ją Hong Konge.
įvesta. Jose bus sužymėti dar-' 
bininkų rekordai/ Tikimasi re- 

-gistracijos priemone įvesti kie- 
tesnį režimą darbuose. *

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

e RIGA, Latvija, gr. 22. — 
čia gaunama pranešimų, kad

® ROMA, Italija, gr. 22. —

— griež- do ir Lindbergho adresu, tai 
Vokietija Welles nurodė, jogei tai yra 

grynai Jungt. Valstijų naminis

— Britų vyriausybė pa
taria daugiau vaikų 

gimdyti

Coster-Musica sako
si buvęs nekaltas
NEW YORK, N. Y., gr. 22’.

Italų žurnalas “Le Forze Ar- — Ketvirtadienį paskelbtas lai- 
mate”, skyriamas karo klausi- gkas 
mams, praneša, kad apie 1938 
metų vidurį Sovietų Rusija tu
rėjo 6,500 pirmos eilės ir 2,500 
antros eilės karo lėktuvu. 1

VOKIETIJA, gr. 22. —- 
buvo 

metų, 
tokių

1910 metais Vokietijoj 
žmonių, senesnių nei 65 
viso 3,300,000. šiandien 
senių esama 5,800,000.

LONDONAS, Anglija, gr. 22. 
— Iki šiol Hitleris ir Mussoli- 
ni pasižymėjo agitacija, kad. 
italai ir vokiečiai daugiau vai
kų gimdytų. Bet pereitą tre
čiadienį Britanijos dominijų 
sekretorius Malcolm MacDonald 
pareiškė atstovų rūmuose, jo
gei Britanija turi surasti prie
monių gimimų skaičiui padi
dinti. Gimimų skaičiaus padidi
nimo reikalaują aukščiausi 
tų imperijos sumetimai. ,

bri-

Priešai kovoja pa
skyrimą fondų WPA

Chamberlaino šali
ninkas laimėjo pa- 
pildomuosius rin

kimus

Coster-Musica, buvusio 
McKesson & Robbins vaistų 
kompanijoj prezidento, kurs 
nusižudė kai firma subankru
tavo ir kai išėjo aikštėn fak
tas, jogei jis tikrumoj buvo 
Musica, prieš eilę metų pasku
bęs sukčius.

Laiške Coster sako, kad jis 
firmos pinigų nevogė. Firma 
silpnai stovėjo. Ją reikėjo jau

• ST. JOSEPH, Mich., gr. seniai resyveriui paimti. Jis, 
22. — Teisėjas Mark D. Tay- Coster, mėgino firmą nuo ban- 
lor paskyrė bausmes Patricijai kroto išgelbėti. Tačiau bankai, 
Dūli kalėti ne mažiau, kaip 14 advokatai ir įvairus inspekto- 
metų., Ji buvo teisiama dėl to, riai spaudę, kiek galėdami, iš 
kad nušovė advokatą Wm. 
brook, su kuriuo turėjo 
miškų santykių.

Hol- firmos pinigus.
inti-| Jungt. Valstijų advokatas 

Gregory F. Noonan, tyrinėjąs 
Coster-Musica bylą, ketvirta- 

gr. dienį pareiškė, kad Coster mo- 
sumas pinigų

gr.
WPA atstovas trečia- 

vasario 
darbus 

kongre- 
fondų.

CRIEFF, Škotija, gr. 22. — 
Kinross ir West Perth apygar
dų atstovų buto narys, Atholo 
kunigaikštienė, prieš tūlą lai
ką rezignavo.

Po rczignavimo, papildomuo
se rinkimuose, ji vėl pastatė 
savo kandidatūrą. Rinkimų 
kampanijoj ji kritikavo Cham- 
berląino politiką užsienių rei
kalais. Prieš ją kandidatavo 
William McNair Snadden. Jis 
pilnai užgyrė Chamberlaino žy
gius.

Balsavimai įvyko trečiadienį. 
Pilnai suskaičius balsus, ket
virtadienį pasirodė, kad Snad
den laimėjo rinkimus. Jis ga
vo 11,808 balsus, o Atholo ku
nigaikštienė tegavo tik 10,495 
balsus.

VVASHINGTON, D.
22. — Penktadienį pasitraukia kėjo stambias
iš tarnybos prekybos departa- astuoniems asmenims, kad jie 
mento sekretorius Daniel Cal- j tylėtų, nes jie žinojo kas jis 
houn Roper. Pranešama, kad toks buvo. Noonan davė supra
to vietą užims Harry Hopkins, sti, kad ėmusieji iš Costerio 
buvęs iki šiol WPA adminis- pinigus bus susekti ir areš- 
tratorius. < tuoti.

WASHINGTON, D. 
22.
dienį įspėjo, kad nuo 
7 d. 1939 m. WPA 
teko sustabdyti, jeigu 
sas nepaskirs daugiau

Senatorius' King (demokra-' 
tas iš Utah valstijos) ir sena--! 
torius Wheeler (demokratas iš- 
Montana) pareiškė ketvirtadie-l 
nį, kad jie kovos paskyrimą' 
reikiamų fondų WPA. Jie rei-j 
kalauja, kad pašalpos teikimas 
bedarbiams pereitų į paskirų 
valstijų rankas.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

O

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

Sniegas arba apyšala; gal pa
sikeis į lietų; saulė teka 7:15c 
v. r., leidžiasi 4:22 v. v.

Šiandien—
GRUODŽIO 23 D. “NAUJIENŲ” 
SKAITYTOJAI GAUS PO GRAŽŲ 

SPALVOTĄ
NAUJIENŲ JUBILIEJINI
KALENDORIŲ

Kalendorius dalins dienraščio pardavėjai 
ir išnešiotojai.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA

Daladier laimėjo tik
7 balsų dauguma
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

22. — Francuzijos atstovų ru-' 
;mai ketvirtadienį užgyrė prem
jero Daladier bilių. Užgyrė 291 
4>alsu prieš 284 balsus. Dala
dier laimėjo tik 7 balsų dau
guma.

Išeidamas iš atstovų rūmų 
-posėdžio Daladier pareiškė, kad 
■jis butų tuojau pareikalavęs 
paleisti parlamentą, jeigu bal
savimas būtų pasirodęs nepa
lankus jo vyriausybei.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, niinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto

■’» iki 1 vai. popiet

t
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Linksmo turinio gazieta.
Įw

Paradoksinė valstybė

tų, 6 mieguistas PriiseiKa juos lydėtų...

Ntwaiktoji demokratija. -

'"K

v ii*:.. 1**.

Nepiau statar tia ms iš nešventi n to 
Stalino tvarto

NAUJIENOS, ChicagOĮ UI
O juk šiuodu vyrai dabar be|w

’ I ;

? musų pagalboš šprėridžia vals-
|wr , ■ a. ii ' * °°0 mėty- Prof. George A. Rei-
JVL arguttiy etai 'sner sako, kad Egiptas pirmas

r — Paradoksinė valstybė; — Kai 
Stalindš it VoroŠifovriš bsrttaiš arkliais į Bėllyną jo
tų, 6 mieguistas Prusėika juos lydėtų... — Pasakos 
it faktai apie sovietų geras intencijas kaimyninių 
valstybių atžvilgi#.
žmonės, kurie galvoja pagal Įsakymą.

• “ •/ i

(Musų spėeialattš Koresįftfndento LiėtttVtfje)

(fįsinysy
Štai kad ir Klaipėdos krašte, 

lame mažučiame žemės gahale- 
lyje hačiškahi jbdėjifhui vy
riausiai diriguoja buvusieji ko- 
munistai!

Taigi nuosakiai galvojantiems 
darbininkams atrodo, kad jūsų 
organizricijos svėtnr tik dirbti
nai sudarytos, kad jos nėra dr- 
gahiškas socialinis ir politinis 
judėjimas, bet tik dirbtinis pa-

tybių reikalus... Tai jau visai
nėra reikalo mums karšČiddtis, i v-t,. 4 L
nės musų /rimtys rėalioš Vertės KūrftttiS ItfetfiflliŠ ŽrttOnėS pifmiaiisiai pradėjo 

vartoti?
netiirl...

Nesu toksai paikelis, kad ma
nyčiau, joį fai, kdš čia parašy
ta, jus “Vilnies” vyrai, įtikintų.

Ne juiriš tas eilutės taikau, 

jusij ftakbj'ė yča ir vis ddr $d-

pradėjęs vartoti varį. Didelė 
revoliucija, jis sako įvyko, kai

iPenktadien., gruod. 23, 1938
■■ ■■■■■■ ■     ■ ■ 1

OflM TėL tarti M» 
DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

Cor. of 35th and Halsted Sts
us išrado būdų lydinti ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-8:3( 

” " - kai ^ad° tfe. ^’^^iG’ArkLVDbrorizą, 6 vėliau -.— 1 
būdų vartoti geležį ir plieną. 
Kaip buvo išrasta bronza, mes

Sophie
Barčus

RYTINE RADI0
VALANDA

iš Stoties

Jaras, panašus į svetimos vals
tybės darbų; svetimais pinigais 
varomas. Veik lygu svetimos! 
valstybės agentavfmui.

Skaludu taip manyti, bei fak
tai, gyvenimo faktai, lyg tai vi
sa patvirtina! O jei taip, tai 
geriau daiktus tikrais vardais 
pavadinti.

Na, suprantu jusn Tuoj saky
site, o ką gi socialistai yra ge
resnio nuveikę? Štai jau Švedi
jos sociąldeniokratamš pana
šius priekaištiis darote. Matote, 
socialistams tais sunkiais reale- 
ėijos laikais tenka labai daug 
politikuoti, tai nėra malonus 
net girtinas darbas. ; Dėt kas 
jiems lieka daryti, jei proleta
riato tarpe nėra vienybės, jei 
jus čia įnešėtč tą tikrai žalin
gą susiskaidymą, pajėgų s’udr- 
dyriią.

Jie norėdami išsaugoti lai, ką 
jau turi, priversti yra politikuo
ti. Yra jie tos nuomones, kad 
gėriau ištaikyti tai, kas įgyta,

i ai^ uj-NAUDĖNU Foto!

NILES, TEX. — Witoia 
Kertriėdy, kurių buvo pa
grobęs ffiėksikiėtiš Fraiit 
Salažar. Jus tėvus Saiazaė 
nužudė, o dvi seseris sun
kiai Sužalojo.

. ........... i.w«.rt

j Ii.
Tasai anarchistinis dėsnis — 

j juo blogiau, tai geriau, jati yra 
i seniai gyvenimo palaidotas ir 
i visai neprfiintinas! Ir jušų Mas- 
! kvūš vadai šitai taip pat pri
pažino, bet tik pripažino gero
kai suvėlavę!

Jie pripažino tik tada, kuo-

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

$9-50

KALENDORIUS
SPALVOTAS

GRANE COAL COMPANY 
5332 So., Long Avenue

4 Ą Tet Portsmouth 9022 
P'OCAHONTAS Mine Run 
(Screened^ Tonas ....................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BIjACK BAN Tonas 
Perkant toną ar daugiau

Lt •

$7-50

?rd¥eš6riuš 6. Elliot Smith 
, aiškina, kad pirmiausiai žmo- bet rašau tik tiems, kurie dar r •

jušiį įtakbjČ to vis dar ^id- vay£įja'nf papuošimams,
voja, kad jus esate suradę tikrą 
receptą pasaulio gyvenimą tvar- i
kyli .Nesuk du l(>k'11 ,snlint 111 ranKes, ausKiirus -— is i ūks ui, 
B /t ą žvė^iį dW ir žf^iės kaūių;
toris, tik imiitiims dalinuosi. » “■ 

Matote, neturiti tokio vyro
kaip Stalinas, kurio mintis jus 
nevykusiai galite kartoti, aš į- 
prates savarankiau galvoti. Tai j

bet del J0S
’to raštuosė Sėrgatė. O tokia iš 
terika — tai tiltodš bruto liur

■ nes. pradėjo vartoti auksų. Prieš 
. _ _ ? 

senovės žmones dirbdavę sau 
! papuošimus —- kamblius, apy
rankes-^ auskarus -į- iš lukštų,

diridiUo jie sari paįitioŠimiis 
ir iš korneliano. Medžiagos pa- 

i puošimam^ savumą žmonės 
'spręsdavo ne dėl tos medžiagos

(dabalr nežinome. Manoma, kad 
brorizą gaminti pradėjo šiaurės 
Persijoje, Mešed mieste.

magiškos jėgos. Atradus auk
sų, iš jD buvo dirbami viso
kių papuošim^ daiktai — to 
metalo žvilgesys, kaip atrodė 
senovės žmogtiį turėjęs tani 
tikrų magiškų savumų. Antras 
fhėtataš, po aukšD, tdrėjęs bū
ti varis j Vrifid daiktu randama 
Egipto šįflęty&i katį>u6'se; jų 

; ribotos; feto apAąiČiiibja se- 
žiribyrii/ siekiąs bent 4,

MEKUOMtt M 
KRUTINO!

KAD

MIKANKINO PtRJalIMIS 1 
$ MUSKULUS IA1P SKAUDA. 
tiNurei palengvinimo

JNAU KO JUMS RUKIA
am i u muskulu skauoUimo 

. iUlRlS*G4#Ai |J$|tRiNm 
LIMMENTUiRNUSlSTtelSlli 
OMai SKAUSMAS PAUNGVtS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 melų

mot iiitlctrš VbfcifetijbjČ įšfįsiė- 
jo. Juk prieš jU įsigąiėjihnų Vb- 
kietijus' S*bcial(iėiihiukratiį' įj/tidelį 
koiiHiiiis'tai tiktai šibikitib, riėt 
kartais kartu žėiiįė p'i’iėŠ sd- 
eialdefnbkratliš su riacidiiaišb- 
cialistais, nes tikėjosi, kad 
jiertis įsigaiėjus btišią lengviau 
kovoti, bet šhii gyvėiiinfas 
sai ką kitą pasako.

Taigi Maskva buvo pasišovu
si po šios skaudžios painokdš 
kaip kur demokratijos padėtį 
gelbėti, o pirmoje eilėje Pran
cūzijoje, bet gelbėjo ir gelbsti 
tikrai nevykusiai, ne nuošir
džiai ir štai toje pasėkoje jau 
sudarytas bendras frontas pa
laidotas. Prancūzijoje nuosai
kioji demokratija vos kvėpuo
ja.

lendis santvarka kad ir pasiliks 
demokratiška, bet be pajėgios 
dfeniokratijoš, kąįp lūriiįie Ang
lijoje. 7‘ A ‘ v

Juk nesakys i f^TJ^d Anglija 
h’č demokratijos santvarkos 
kraštas, bet nuosaikioji deino- 
kratija lenais bejėge ir kraštą 
valdo sukti reakcingi konserva
toriai. Taigi, jūsų, neprausta
burnių iš nešventinto Stalino 
tvarto, įtaka Europos darbinin
kijoje visai susmuko 
lika gyvcniino yra 
siiierkla.

Maskvos valstybes

jūsų lak- 
visai pa-

interesai

iyystčš pdd^i'flš. V j^bio liurby- 
šie visi yra tie a^fet-ėtę, kučię 1 
Šfėtiibb nėŠvčfihtttaiiiė Karte 
duiilžjiid^ yfef įįijį;

Tat hėp^ii^bdrždį nMvklc.
Dėjtf/ fb’ąfi ifelėltd jbš

Jt. M šito W
(J idihš taip’ įiat ri^ydžid.

Viėfta tolu jųfftš pMltyti,' 
kad jįisij taktika,' jbštj kbvoš 
metodai, jtišį ei^ėšėtia, jdštį 
D'roto litirbystė tai yfa toštiį rė- 
akcijbs ačkliidtos,,kitoj Įiašifeai- 
hpję jto l/tnfciai dafadi’ Ėiifd'p‘6- 
jė jbdiii^į . 4 r

Jus ešiito tašai MįšįTns ne
kaltas ašiliukaš, ktiriš akis kraii- pašuktų, nieš susiprastu n 
p'o1, aiišiifiiš kitototo liėlšrrisiii'o ką Intiuriiė viėrio darbo tikrai
daryti; ir viėtojč stovėdamas 
baubia.

To asitčiio balsė' dabrit jati 
niekas neklattšoj

rfik šušiihildami riėmtonykite, 
fed dėt šito , rięfeirito įvykio 

SĮašltva darfrdr galė- 
iiį btoti titadi reyoliuciriio pro- 

; lęfafiafo avah^ėtčdu, dvPiokra- 
j tij6š tvirtove to jėi ji ta linkme 

la^uktų', nieš susiprastume ir 
i nuo- 

Sirdvįš bendradarbiai. Linkiu, 
kad taip įvyktų!

-^•f’afa Bellujv 
(GALAS)

įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS
fcNTGA APIE

SIFILI
Kad Žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galimai gauti NAUJIENOSE-

Kaina 25 Centai.

SU

Advokatai

j

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBŪLANCĖ-
. „ DIENĄ IR NAKTĮ

Yia Teutonai 1M&Š l7g-Ū42 

46Q5;ot So. Avė.
4447 South Fairflėld Avenue
J'. .. felefonas LAFAVETTE 0727 .

i. Wyčios visošė
JL-J’ <11 Chicagos dalyse

?•

r

x

^Jausyklie' miisų Lietuviiį radio programų Šeštadienio vakarais 
i vat vakaro U f- (k stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

f. saltimieHas.
i • m į i </ J * ■1' z ■ 1

■

Tel. Kenwood 5107
*, y » • « « • » »

Ofiso TeL Virginta 6036
R^idence Tel. BEVERJLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos -9—10 A. M. 
Nedėlioį pagal sutarti.

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 šauk 

MIDWAY 0001

St

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Kėtvirtadiėriiaiš ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Teiephęne: Yąrds 1001 
4031 SO. AŠĖLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Šo. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARCTSKY
LIETUVIAI advokatai

6322 So. W< sterh Avė.
VALANDOS: .

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

Sėredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v
Šubątoj ąuo 12 iki ,6 v.v.

Tel. Prošpečt 1012

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damėn Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTIŠTAS

Pirm., trečiadienį, šeštadienį
4631 Šo. Ashland Avė.

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

i Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930 ; ,

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI
lai lodei ir tos’ 
tiiiis svoris tarp

tautinėje politikoje yra stipriai 
sLim’ažėjęš ir buržuazine Euro
pa ryžtasi Maskvos įtakos visai 
atšipalaidoli. Juk visa, kris da
bar Europojė dėdasi; trii kitaip 
begalimu įvertinti, kaip norą 
Maskvos Politiką višaii palaido
ti ir nuo j&s įtakos gjJiitirrai 
niišikratyli. Toji modėrn'ihe 
buržuazija pavidale fašizmo 
noi’l imti į rankas visų Europos 
gyvenimą tvarkyti. JieifYS jau 
šėkdši.’ Jie ttiri didžiulius laimė
jimus. Tos buržuazijos kovbs 
metodai visai panašus į Mask
vos metodus. Daug gimihingu- 
dtb tame pastebipina.

^Vilnies” vyručiai, pritoeti- 
toms Aiaii fašizmo neprilips, bet 
kad yra galimas Maskvos ir 
Berlyno politinis susitarimas, 
tai yra visai realus daik
tas. Sakoma ir tvirtinama; kad 
kraštutinumai visuomet sueina, 
jėi tik tarp jų kas nors yra 
bendro, o tarp Maskvos ir Ber
lyno yra daug bendro.

Pažiūrėsime, kaip ttiortiet jus 
rašysite to kas kain galės fa
šizmą primesti! Pdgyverišiiiie, 
pamatysime!

O dabar nėra reikalo karš
čiuotis, juo liibihu nėtonka 
karščiuotis, kad mes esaųie la
bai mažos tautos atstovai, ku
rios balsas šiuO brutualižtob 
laikotarpiu mrižd. kų sakb.

Tikras, kad iš jūsų straipsnių 
nesimoko Stalinas, o juo labiau 
mano raštų neskaito Hitleris.

Laidotuvių Direktoriaituos neturi,

KITATAUČIAI

SU PAVEIKSLAIS

r

Tel. Office \Ventworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterą ir vaikų ligų gydytoja 

. 6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

LiETŪVtAi

Arhblilarice 
dm

GYDYTOJAI IR DĘNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Seredomis ir nedėk pagal, sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

TMeftmav RnnubUc 7«av

PhOtiė CANAL 6122

DR. S. BIEŽIŠ 
GVUTTIĮJAS fa CHIEtteGAS 

2201 West 22nd Street

NARIAI

sto

ANTHONY b. PETKUS
68Š4 Šo; \Wėstferh Avė. 
1410 South 49th Court

3354 So. Halsted Strefet YARDS 1419

Chic'a^oš,

NAUJIENŲ
JUBILtėJIfllS

Mes pasiųsime jūsų gimitiėriiš ir draugains į * ■ ’ •
Lietuvą ir kitur mūšų gražų Kalendorių už—

15 ČĖNTV
Prisiųskite savo užsakymui tuojdtis. Ras užsi
rašyk NAUJIENAS—gaus šį mūšų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St ChicagO, III.

Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Koplyčias

J. IAULEVIČIŪS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

------------ ----------

P. j. RIDIKAS

L J. ZOLP Phone Yards 0781

DR. VAITUSH, OPT
• LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jlišų garantavimas.

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių. įtempimą, kuris 

esti priežaistimi galvos skaudėjimo, 
svąigiipo, akių aptemimo/ nervuotu- 
mp, siaučiamą akių karštį, atitaiso 
trum’paregyslę ir tolirėgystę. Pri
rengia tėįsingai akinius. V įsuose at
sitikimuose egžamiriavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas., Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisofnoš.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

’ 1646 West 46111 Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yardš 0782

Yards 1139
Yardš 1138

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 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

LACHAVVICŽ IR ŠŪNW
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42.44 East 108th Štreėt

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

ALBE^T V. PETKUS IR EUDEIKIS
47*04 So. Wėstėrn Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rec Telenhane plaza S466

3307 Lituanica Avėnue
i. ■  .n ,■1^,1 t m  .................... .......

Phone Yards 4908

Cicero
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109

DRj BRE1VO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VAMNDPS: 2-4 popiet ir 7—• 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadte- 

hiais pagal 8Ūsiūrlma~ 
Telefonas HEMLOCK 6111
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KORESPONDENCIJOS
Kalėdinis 
Išpardavimas

Brooklyn, N. Y Liko ap- 
jog turi

Kalėdinis išpardavimas Mid- 
west Stores krautuvėse yra 
vienas iš didžiausiųjų. Šis iš
pardavimas yra toks, kuris pa-

SLA 152 kuopos susirinki
mas. — Diskriminacija.— 
Nelabai kultūringa išdai
ga. — šiurpus įvykis. — 
Daktaras nukrito nuo 
penkiolikto aukšto ir išli
ko gyvas. — Kai kuriems 
teks didelius smutkus per
gyventi.
šiomis dienomis įvyko SLA 

152 kuopos susirinkimas. Se
kretorius daug visokių laiškų, 
kurie buvo perskaityti ir vien
balsiai priimti. Nariai taip pat 
baliotais turėjo pasisakyti, kur 
jie nori SLA centrą kelti. De-. 
ši m t balsavo už Philadelpliiją, 
du už Pittsburghą ir tik vienas . . s . . .y ~* X/ v i- • • . įklos: neseniai iš Europos alvy-liz N. Y. Vadinasi, net vietos 1 J
nariai nenori, kad pasiliktų čia - , , . , .
centras ' Pasam(,yta Jos darbui.1

Kuopa turi 26 narius, o į su
sirinkimą tik pusė (13) teatsi-, 
lankė. Labai gaila, kad nariai 
nesidomi savo organizacijos 
reikalais. Į kuopą buvo prirašy-* 
tas naujas narys, tačiau jis Ii-, 
ko daktaro kvotėjo atmestas. 
Sako, esąs nesveikas. Liko pri
duota visai jauno vyro aplika
cija. Reikia manyti, kad su jo 
priėmimu keblumų nesusidarys

siūlomam ^en^-ns kiekvieną šeimininkę, 
jnes per jį ji gaus tai ko ji r.o- 
ri.

Pirma, kad čia ji ras pilną

gerai, kol 
lietuvaite.

bimą vienos firmos, 
klausinėta. Pasirodė, 
visas kvalifikacijas 
darbui. Viskas buvo 
ji nepasisakė esanti
Tautybe čia sudarė nenugalimą 
kliūtį darbui gauti, 
pasakyta, jog tas 
atiduotas tik žydclkaitei.

O štai kitas atsitikimas. Vie; 
na lietuvaite dirbo 'žydų krau
tuvėje už pardavėją. Dirbo ji 
gerai ir jai nieko negalėjo pri-jgtorės‘"pilnai užtikrina’ 
kišti. Bet štai be niekur nieko 
ji iš darbo lieka paleista. Eina 
pas bosą. Pastarasis aiškina, 
kad jos darbas visais atžvilgiais 
buvo patenkinantis, tačiau dėl 
susidėjusių aplinkybių prisiėjo

Jai buvo 
darbas bus pasirinkimą, kad prekės švie

žios, tik ką gautos. Antra, pre
kių kokybė yra puikiausi. O 
tatai yra labai svarbu, nes ne
galima padaryti gero valgio iš 
senų, netikrų daiktų. Midwest 

kad. 
prekes kurias nusipirksite yra 
geriausios ir visos šeimininkės 
tikrai bus patenkintos, arba su
grąžins pinigus.

Trečias dalykas ir tai svar-
ją paleisti. O tos aplinkybės to- blausias, kad geriausios prekes 

įkios: neseniai iš Europos alvy- '----------- — -
i kusi jauna žydelkaitė, kuri liko galima. O tai yra tikra pagel

ia šeimininkei, nes ir be to 
T . . . prieš Kalėdas kiekvienai tenkaLietuvaite pasiskundė vai-,

džios biurui, ...... .v . . .. . v .. moms. lai padės jai geriau irpasalinta be jokios priežasties. Į ,T„i
Biuras

Į paėmė 
mokėti atleistai darbininkei al
gą tol, kol ji nesusiras sau ki- nių sąrašus dabar ir nusineš
to darbo. Lietuvaitė jau gavo kitę į Midwest Stores krautu- 

Įdu šimtus dolerių. 'vę. Midvvest Stores yra didžiau-
| Žinoma, kitos tautos žmonės šia valgomų prekių krautuvių 
i irgi panašiai elgiasi. O tai reiš- ! grupė, kuri perka prekes tie - 

’|kia, kad diskriminacija ir Ame-isiai iš gamintojų ir dirbtuvių. 
Amerikos Lietuvių Kongreso rikoje yra pusėtinai įsigalėjusi.'Perka jas stambmenomis, vago- 

pakvietimas liko priimtas. Kuo- Jei ta diskriminacija yra krei- 
pai atstovauti buvo išrinkti trys piaina ir prieš šioje šalyje gi- 
delegatai. Kuopos valdyba pa-.musius, tai ką jau bekalbėti 
likta senoji, išėmus vice-nirmi-'apie ateivius. > 
įlinką Kraučiuką. — > —

žemiausia kaina kokia tik be-

ĮKtr)lr>KUlHlC Veli'*; . - . v -i

kad liko iš darbo labal dau« ^.dova,-
... . .. . Irioms, lai nanoR tai geriau ir

. Kaičių švenčiu vai- krautuves savininkus . ..v . . gius pagaminti.už pakarpos: privertė
Tad, paruoškite savo pirki-

Brooklyne lietuvių gyvena- 
rašomafinoje vietoje yra žydų sinago- 
Vokieti- ga. Ji yra netoli nuo Lietuvių

Laikraščiuose daug 
apie tai, kaip Hitlerio 
joje yra persekiojami 
kuriems tiesiog yra atimama kokie pajotžargos iškirto išdai- 
galimybe sau pragyvenimą pa- gą: kelis labai didelius ir sim- 
sidaryti. Ten ta rasinė diskri- kilis akmenis įvertė į sinagogą 
minacija yra pasiekusi aukš-! pro langą. Tą darbą galėjo at- 
čiausį laipsnį. Tačiau negalima likti tik keli stiprus vyrai, nes 
pasakyti, jog tos diskriifiinaci-( keturi žydai turėjo paprakai; 
jos nebūtų Amerikoje. Ir kai tuoti, kol jie vieną akmenį iš- 
kuriais atvejais ją praktikuoja nešė, 
kaip tik tie, kuriems Europos. Rabinas 
kraštuose dėl to daugiausia ten-, prašydamas apsaugos, 
ka nukentėti. | — e —

Iš vienos lietuvaitės patyriau Prieš kiek laiko įvyko labai 
tokį dalyką. Ji atsiliepė į skel- šiurpi tragedija: motina ir du

nais, kas leidžia labai daug su
taupyti nuo apdraudos, nuo pri 
statymo išlaidų ir kitokių iš
laidų. Ir visa tai, kas perkant 
sutaupoma, pereina pirkėjams 
žemų kainų formoj.

Pasinaudokite Midvvest skel
bimu, kuris šiandien 
pe telpa. Tai geras 
prekėms pirkti.

Naujieno- 
vadovėlis

(Skelb.)

vaikai žuvo nuo šviečiamųjų 
dujų. Vienas vaikutis itiaųdčsi, 
o paskui beveik visai nuogas 
nuėjo į virtuvę ir atsuko švie-

kreipėsi į policiją čiamųjų dujų vamzdžius. Visi 
trys taip ir žuvo. Visos pastan
gos juos atgaivinti nuėjo nie

kais. ***

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted Str

DYKAI!!]
Kalėdoms

DOVANU
I MUSŲ

Permodeliavimo Batų Išpardavime

Visiškai Dykai
24 Karatų Paauksuotas

GOLD CREST CRYSTAL SETAS
Vertės $1.00 ir $2.00 ir daugiau 

su kiekviena pora

BOSTON’S BETTER SHOES

žiūrėk į 
musų 

langus

žiūrėk į 
musų 
langus

Nuo ir aukšč.

vyriškų batųmoteriškų ar

ATEIK ir GAUK SAVO DOVANA

T Dovanas gausite perkant ir Red Cross ir Florshehn~batus Į
Turime Pilną Pasirinkimą 

vaikams pigiai kaip už $1.00 ir aukšč., taipgi berniukams ir mer
gaitėms pigiai kaip už $1.99 ir aukšč. Visi tvirtos odos.

BOSTON SHOE 
STORE

3435 SOUTH HALSTED STREET

New Yorke neseniai įvyko 
labai keistas dalykas: daktaras 
nukrito nuo penkiolikto, aukšto 
ir tiesiog stebuklingai išliko gy
vas.

Štai kaip tai atsitiko: dakta
ras su motina atvyko iš pro
vincijos į New Yorką pasisve
čiuoti. Nuvyko į kažkokį nobu- 
vį, kuris buvo laikomas pen
kioliktame aukšte. Kai viskas 
pasibaigė, tai abu apleido ba
liuką. Priėjo prie keltuvo ir ati
darė duris. Daktaras nė nepa
stebėjo, kad keltuvas buvo nu
sileidęs žemyn. Jis žengė ir kri
to nuo penkiolikto aukšto. Ta
čiau bekrisdamas dar spėjo su
griebti virvę, kuria ir nuslinko 
žemyn. Slinko vis dėlto tiek 
smarkiai, kad nusilaužė koją. 
Nuo laikymosi už virvės nuo 
delnų visa mėsa liko nutrinta 
iki kaulų. Po tos nelaimės dak
taras tuoj liko į ligoninę nuga
bentas.

Musų broliai tautininkai jau
čiasi labai nusiminę, kadangi 
jie pradeda įsitikinti, jog SLA 
centras visvien bus iš New Yor- 
ko iškeltas. Kaip tik tyčia, na
riai už New Yorką mažiausiai 
balsuoja.

Nieko nepadarysi, — tokia 
jau “narodo” valia.

Šia proga noriu palinkėti vi
siems linksmų žiemos švenčių!

—Frank Lavinskas

Klausykite Boston Shoe Store Radio Programų šeštadieniais iš 
ryto 10:15 iš stoties W. H. F. C/

GERE. Naujienų įkaityto
jo* ir tkaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
ta* krautuve*, kuri o* 
*kelbia*i Naujieno*e.

PUU

- A. I.
PIRKITE VALGIUS 1 

GERESNŲ KOI

, Išpardavimas! Penk
“MIDVVEST”

GERIAUSIOS KOKYBĖS GRYNO SMETONO

SVIESTAS
Vyniotas *1 / Gaunama

ar y */O šviežus .
Liuosas " Kasdien

Svaras

KESNI VALGIAI

,EDOMS
Š MIDWEST: STORES! JUS GAUSITE
KYBŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

t. ir šešt;, Gruodžio 23 ir 24 d.d.
“CERESOTA”

GRYNI PUIKUS

MILTAI
24^ sv. 5 sv.

maišelis maišelis

“MIDWEST” 
Puikiausi GOLDEN SANTOS 

K A V A
3V. E pi šviežiai

mąiš. spraginta
“SNIDER’S” Tomatu

CATSUP
■. būt. 15c

“MILNUT”
SO RIŲH IT WIIIPS 

aukš- R r ken. O V

Rinktino Naujo Derliaus
Maišyti Riešutai

sv 23c
“DIAMOND” Puikus Dideli 

walnuTs
sv 27c

: . “PILLSBURY’S” i
FARINA

2 1 k 17c

M. J. B.
Puikiausi Amerikoj

KAVA
sv" ^10 f* Vacuum

kėn. Packed
“LIPTON’S” Yellow Label 
JUODA ARBATA

1/4 .sv- 
CbCiv pak.

Mažas pakelis 9c
“ S P R Y ”

£n19C
3sv. ken. 51c

“UPPER-DECK” 4 Ears
Corn on Cob No. 2 ken 2už 25c 
“TASTEWELL”
Spinakai No. 2 ken. 2 už 19c
“MIDVVEST” Maišytos
Daržovės No. 2 ken. 2 už 25c

“RED TAG” Šviežus
Slyvai No. 1 aukš ken. 2 už 17c 
“TASTEWELL” Pusės ar Griežiniai
Pyčiai No. 1 aukš. ken. 2 už 19c
“DOLE’S” Griežiniai
Pineapple 15 unc. ken 2 už 27c

“LINCOLNSHIRE” 
Piaustyti Lašiniai 

1/2 sv- 15c pak. i
“RICHTER’S” Rūkytas
Galas Kumpiai

sv- 19V2C 
“PAUL SCHULZE” 
Soda Crackers

paJ 6C

“KRE-MEL” :
DEZERTAI
3 pak 10c

. “SWEETHEART”
' MUILAS

3 už 17c
IVORY MUILAS

2 did 19c 2 maž 1V

“OCTAGON”
Prausiamas Muilas

3 už 14c
CLEANSER 3 ken. 14c

“OCTAGON”
Soap Chips did. pak 200

Super Suds
Red

Did. -1 70 O reg.
pak. w pakCOY

FLORIDA :
Grandžiai did. 176dydž. tuz. 19 c 
Obuoliai ekstra puikus 3 sv. 20 C 
Bose Kriaušės eks. puikios 4 sv. 230
Grapefruit sSO mieros 8 už 25lB

Morkai did. bunčius 5 C
Heart Scleriai 2 bunčiai 150
Brussels Sprouts baks. 170
“NANCY HALL” Saldžios
BULVĖS _______________ 4 sv. 130

“POP-O” PIRK NUO ĮMjMVVEŠti NES PIGIAU, * “WELCH’S”

=3®? MIDWEST® STORES
abu už . pamt’ 2 3 C
29C 400' kvort. 41c. •: ‘S . 1, _ _____ •_

Prekiaukite hs Tuos, Kone Garsinasi “Naujienose”
'i ■ 1 ... i I

NEPADĖJUS
1 •

nėra ko rasti

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų •.. ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 

—pasitarti. Jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 
pasidėk... čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras. 
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau
nuoli I. ., tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.

INSUREDk

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną 

INDELIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CAVAL 8500

. ' .............—.............................................. -■■■.... .....p... . I........ —z . ■ =

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

K

$ ; , ĘtĄLĖDŲ DOVANAS 
Krautuvėse Kurios 

Garsinasi
| NAUJIENOSE

Visos tos krautuvės turi di- 
R delį pasirinkimą dovanų ir 

jums draugiškai ir maloniai 
patarnaus. Už jūsų koope- 

ravimą busime dėkingi.......

AR JIESKAI 
DARBO?

“REIKIA BARBINim"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Snlk Halsted Sinti, CIICAGO. ILL

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

. ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

$8.00
. 4.00
- 2.00
.. 1.50
. ,75 1 ,'iur1 "'uiij .................... ..

“RAUDONOJI” KUNIGAIKš- munistų organas bando tą savo 
TIENĖ PRALAIMĖJO juokingą *li4ėją”

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje paštu: ‘

Metams ---------------------
Pusei metu .....________
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ___ _
Vienam mėnesiui —.....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ~—--- -------------  3c
Savaitei ............   18c
Mėnesiui  ..........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

(Atpiginta)
Metams ________
Pusei mėty --------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams __________   $8.00
Pusei metu .............................. 4.00
Trims mėnesiams .....................2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu, i

$5.00 
2.75 
|.5O 
1.00

paremti ne- 
----------- gražioms atakojms prieš savo 

Nuostabu,* kad .trečiadienio oponentus.
balsavimuose viename Škotijos Jisai drįsta prikaišioti “Nau- 
distrikte, kur įvyko perrinki- jienoms” ir Grigaičiui “simpą- 
mai į parlamentą, laimėjo tijas Hitleriui” ir “atsisėdiųią į 
Chamberlaiųo šalininkas prieš Berlyno vežimėlį”. Kritikuoti 
“raudonąją” Athol’o kųnigaikš- tokius priekaištus nėra jokio 
tienę, kuri .rezignavo iš parla- reikalo, nes kiekvienas galį su- 

prieš prasti, jogei jie yra grynas me
las.

Bet kuomet laikraštis vartoja

Klaipėdos apgynimui
Vokietijos nacių propąganda klaidiną pasaulio opi

niją, skelbdama, kad Klaipėdos kraštas “yra ir visuomet 
buvo vokiškas” ir kad jisai be jokio rimto pagrindo bu
vęs atskirtas nuo Vokietijos ir “padovanotas” Lietuvai. 
Šita klaidinanti propaganda yra skleidžiama net ir per 
angliškus Amerikos laikraščius, kurių korespondentai 
Europoje savo pranešimuose kartoją nacių melus, ar tai 
nežinodami tiesos, ar pasiduodami nacių įtakai.

Lietuvai gali būt padaryta neatitaisoma skriauda, 
jeigu Amerikos visuomenė nebus teisingai apie Klaipėdos 
kraštą painformuota. Taigi “Naujienos” ragina visus A- 
merikos lietuvius sukrusti, kad ta vokiečių propaganda 
butų atremta. Mes siūlome štai ką daryti:

1. Daugelyje lietuvių šeimų yra Amerikoje gimę jau
nuoliai, kurie moka gražiai ir taisyklingai rašyti angliš
kai. Tegu tėvai tuos jaunuolius paragina rašyti straips
nelius ir laiškus vietinei anglų spaudai, pateikiant jai 
TIKRŲ FAKTŲ apie Klaipėdos kraštą, atseit:

mento, protestuodama 
“Miuncheno taiką”.

Liberalų kandidatas buvo ty
čia ištraukęs savo kandidatūrą, tokią žioplą demagogiją, ginda- 
kad Chamberlaino priešų bal- mas savo poziciją, tai yra aiš- 
sai nesusįskaldytų. Tokiu budu 
kova ėjo .tarp dviejų srovių 
konservatorių; ir* “Miunqheno 
itaikos” pritarėjai paėmė viršų.

Iš to nuomanu, kad Britani
jos sodžiuje Chamberlainas dar 
turi daugumą.

ku, kad jisai įklimpo ir nebeži 
no, kaip išsikapanoti.

TA.UTINjė VĘIKLA?

ŽIOPLA DEMAGOGIJA

Vietinis komunistų organas, 
kaip užsuktas gramafonas, tę
sia V. Andrulio litaniją apie 
lenkų, rusų ir rumanų “bloką”, 
kuris išgelbėsiąs Lietuvą. Tame 
nieko keisto nebūtų, nes juk, 
anot tos patarlės, “kaip kas iš
mano, taip save gano”. Bet ko-

Gindamas savo pašėnavote 
medalį, gantą iš pašėnavoto 
Smetonas, p. Vitaitis prirašė be
veik dvi Špaltas ‘^laikraštinių 
banditizmų” ir kitokių plūdi
mų. O kitą dieną jisai pagami
no vėl tokio pat ilgio rašinį' 
apie “išgamas”, “niekšus” ir t.t.

Tur būt, p. Vitaitis mano, 
kad šitokiais piktžodžiavimais 
jisai stiprina “tautinę veiklą”. 
Jeigu taip, tai ji turi būt labai 
nešvanki.

V. Kauneckas

Vokietija ir kolonijos
(Musų specialaus korespondento)

raiboje 1937 m. gale reikalavo, 
kad Vokietijai butų duota “vie
ta po Afrikos saule”, jis gerai 
žinojo, ko jis nori pasiekti. Jo 
svajonė--- sujungti Libiją šiau
rinėj Afrikoj, su Abisinija, už
grobiant jų tarpe esantį anglų 
Sudaną, visai netikėtai priar
tintų prie realybės ’ Vokietiją, 
kai, atgavusi Tanganyką, ji ga
lėtų daryti spaudimą į kaimy
ninę anglų Kenya ir kontro
liuoti susisiekimą pro visą ryti
nės Afrikos pakraštį. Bet jei 
anglai ir negrąžintų Hitleriui 
kolonijų rytinėj ir pietvakarių 
Afrikoj, Kamerūno ir Togo 
grąžininiąs (Vakaruose, prie 
Gvinėjos įlankos), apie kurį, 
atrodo, rimtai .galvojama, irgi 
jau nutęstų BerlynoJ^omos ašį 
iki pat belgiškojo Kongo ir 
portugalų Angolos, išgriaunant 
prancūzų kolonijinį bloką ir 
atskiriant jį nuo anglų koloni
jų. “Ašis” galėtų tuomet gręsti 
ne tik visiems pranzucų ir ang
lų laivams, einantiems pro va
karinį Afrikos pakraštį, bet su
darytų pavojų ir Pietų Ameri
kai, nuo kurios Vokietija butų 
dabar jau ne už 6,400 km., bet 
maždaug už 3,000. Tai kelia 
nerimą ir U. S. A. vyriausybei...

Hitleris' siekia ne tiktai at
gauti kas jam “prieš Dievą ir 
žmones” priklauso; jis siekia 
daugiau. Kai lik bus patogi 
proga, jis su savo ašies part
neriu pasistengs atitaisyti tai, 
ką jie vadina “neteisingu že
mės gėrybių padalinimu”.

Vokietijos jau buvo oficiališ- 
<kai pasiūlytas toks projektas: 
imamais už atsisakymą nuo sa
vo tariamųjų <eiąių į Tangaųy- 
ką ir vokiškąją pietvakarių Af
riką, Vokietija gauna Kamerū
ną, Togo, Ruąndos-Urundi te
ritorijas, prancūzų atogrąžinę 
belgų Kongo ir portugalų An
golą. Tas projektas įgalintų 
“ašį” plačiai kontroliuoti visą 
Afriką 
Dėl jo 
didelis 
giama 
kas visai panašų į tą projektą? 
Sakoma, kad Miunchene /Čem
berleno su Hitleriu jau princi
pe susitarta dėl kolonijų. Bel
gų, olandų, portugalų vyriau
sybės dėl visa ko pareiškė dėl 
:tų dalykų savo protestą. Jei 
įbutų patenkinti Hitlerio koloni
jiniai reikalavimai, 70% nuo
stolių tektų čia pakelti, mano
ma, Prancūzijai, Belgijai ir

• Olandijai; anglai vakarinę Af
riką pasiliktų. Jie butų laimėję 
dalybose tam kartui.

Marselio kongrese Daladje, 
kai buvo kalbama apie koloni
jas, prasitarė taip: “Diskusijos 
dėl kolonijų yra be objekto. Iš 
musų reikalauja ne kolonijų, 
bet kolonijų mandatų”. Iš to 
galima spręsti, kad ir prancū
zų vyriausybė jau susitaikė su 

kad vokiečiams bus 
kas jiems tariamai

Kur

ir iš juros, ir iš oro. 
buvo kilęs Prancūzijoj 
aliarmas. Bet .ar neren- 
dabar įgyvendinti kaž

mintimi,
grąžinta,
Versalio buvo “pavogta”.
visa lai nuves?

(GALAS)

Vidgirių kaimo seniūnas 
daug kartų slėpėsi nuo žmonių; 
.tad nereikėtų rodyti sąrašo ar 
priimti skundo. O kada lietu
viai norėjo patikrinti sąrašą ir 
matyti, tai seniūnas užkėlė var
tus ir uždarė duris, kad niekas 
negalėtų užeiti. Lapkričio 22 d. 
du vokiečiai iš Klaipėdos lankė
si Smalininkuose ir Viešvilėje ir 
aiškino seniūnams, kad jie iš
brauktų Is rinkikų sąrašų vi
sus lietuvius. Ir taip be galo —

vo neprileisti prie balsavimo.
Lietuvos darbininkai ir tar

nautojai bei tie, kurie kaip nors 
susirišę su vokiečiais darbda
viais arba jų įstaigomis buvo 
priversti balsuoti už vokišką 
sąrašą.

Tokio terorizavimo lietuviai 
dar niekados nebuvo susilaukę. 
Buvo visaip gąsdinami ir per
sekiojami ne tik lietuviai darbi
ninkai, bet ir įvairių organiza
cijų veikėjai ir valdybų nariai.

Karlu su tuo buvo daroma 
propaganda per Vokietijos ra
dijo stotis; skaitlingi agentai 
vaikščiojo po žmones grąsinda- 
mi vėliau nužudyti tuos, kas ne
balsuos už vokiečių sąrašus. 
Rinkimų punktai buvo susmul
kinti, kad kariais vienas dvaras 
sudarė rinkimų apylinkę. Tai, 
be abejo, padaryta tam, kad vo
kietis dvarininkas galėtų kon
troliuoti savo tarnus b°; darbi
ninkus. Iš viso to matyti ko
kioj atmosferoj ir kokį darant 
spaudimą įvyko rinkimai. Tcn-

<i

Lietuvių padėtis Klaipėdos krašte
a) kad Klaipėdos kraštas nuo neatmenamų amžių 
buvo lietuvių .apgyventas ir, nežiūrint to, kad vidur
amžiuose jį buvo užkariavę vokiečių riteriai (Teuto- 
nic Order), jisai iki šiol paliko lietuviškas;
b) kad Klaipėdos kraštas ne tik etnografiniai (pagal 
gyventojų tautybę), bet ir geografiniai ir ekonomi
niai yra Lietuvos teritorijos dalis — todėl Santara 
vės valstybės;}(Ąllied Powers) Versalės sutartim aį- 
skyrė jį nuo Vokietijos ir priskyrė prie Lietuvos, pa
sirašydamos 1923 m. Klaipėdos Sutarti (Memel Con- 
vention), kurios autorius buvo žymus Amerikos pi
lietis, Norman Davis;
c) kad pagal tą Klaipėdos sutartį, Klaipėdos kraš
tas sudaro autonominę sritį Lietuvos valstybės ribo
se, taip kad savo vietinės administracijos ir kultū
ros reikaluose Klaipėdos gyventojai gali tvarkytis 
laisvai, atsižvelgiant į tai, kad pas juos, ilgą laiką 
būnant po vokiečių valdžia, išsivystė kitokie, negu 
Lietuvoje papročiai, paėmė viršų kitokia religija 
(evangelikų-liuteronų, o ne Romos katalikų), ir t.t.
d) kad nuo prisijungimo prie Lietuvos Klaipėdos* 
kraštas labai atkuto ekonominiai ir sparčiai kyla 
kultūriniai, o Klaipėdos uostas, kuris vokiečių val
dymo laikais buvo apleistas, dabar pasidarė visais

s atžvilgiais moderniškas ir svarbus Europos preky
boje; ir tas Klaipėdos .uostas yra vienintelis Lietu
vos išėjimas jūron;
e) kad 1925 metų gyventojų surašymas (census), 
pro-vokiškos krašto adaiinistracijos padarytas Klai
pėdos krašte, rodo, jogei iš 141,645 visų gyventojų 
tenai buvo 59,337 vokiečiai, o kiti lietuviai ir keletas 
tūkstančių žydų arba nepažymėtos tautybės žmonių. 
Šitos skaitlinės aiškiai pasako, kad vokiečiai Klai
pėdos krašte tesudaro tiktai tarp 30 ir 40 nuošim
čių gyventojų.

2. Prieš nacių užsimojimus atplėšti Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos reikia kelti protestus draugijų susirinki
muose ir masiniuose mitinguose, priimant atatinkamas 
revoliucijos ir siunčiant jas Valstybės departamentui 
Washingtone ir Didžiosios ©ritanijos, Francuzijos, Itali
jos ir Japonijos ambasadoriams.

3. Kartu reikia siųsti rezoliucijas į Kauną, reikalau
jant, kad Lietuvos valdžia visomis jėgomis gintų Klaipė
dos kraštą nuo Vokietijos pasikėsinimų. ‘

Dabar kaip tik yra laikas veikti, nes Hitlerio agen
tai įsidrąsino, kai vokietininkai laimėjo linkimus į Klai

pėdos krašto seimelį. Prieš atsidarant seimelio sesijai, 
naciai darys planus (jau, veikiausia, daro) ir tarsis sū 
Berlynu, kaip tą įstaigą panaudoti “pučui” prieš Lietu
vą.

Taigi “Naujienos” kviečia visus sukrusti, kol dar ne 
vėlu. '

(Tęsinys)

Kaip iš tikrųjų Berlyno-Ro- 
mos ašis rengiąsi pasinau

doti “Afrikos saule”?
Hitlerio kolonijinių reikala

vimų priešginumus suprasime 
tįk tuomet, kai pažvelgsime į 
juos vienu požiūriu: karinės 
ekspedicijas. Jjau t ir “Meili 
Kampf išdpp|yį^ yra tokia kon
cesija: Anglijai ir Prancūzijai 
Vokietija turi visom priemo
nėm uždėti neutralumą, laikyti 
jas nustumus anapus Reino, 
garantuojant visišką laisvę Vo
kietijos ekspansijai vidurinėj ir 
rytinėj Europoj. Išgauti tą va
karų neutralumą butų žymiai 
lengviau, jei Vokietija turėtų 
kolonijas Afrikoje: Vokietija 
turėtų tuomet savo malonėje 
Anglijos ir Prancūzijos “impe
rinius kelius.”

Sutrumpintą kelią į Indiją, 
pro Sueso kanalą, ir į Artimuo
sius Rytus, kuriuose anglai ir 
prancūzai imasi didžiąją dalį 
savo naftos, jau senai padarė 
nesaugiu Berlyno-Romos ašies 
dominavimas Viduržemio juro
je. Atsarginis kelias Indijon, 
pro Gerosios Vilties kyšulį, ap
link Afriką, Anglijai yra būti
nybė. Tas kelias yra smarkiu 
tempu ruošiamas; jis jau dide
le dalimi sutvarkytas. Vakari
niam Afrikos pakrašty įrengta 
visa eilė sustiprintų sustojimo 
punktų anglų ir prancūzų lai- 
varus; svarbiausias jų bus 
Freelown miestas, anglų Siena 
Leone kolonijoje. Anglų Pietų 
Afrikos Sąjungos karinis pa
ruošimas taip pat smarkiai pa
varytas pirmyn: įrengta sustip
rinimai aplink Kapštatą ir kt., 
ruošiami milicininkų kadrai ir 
t. t. Tą papildomąjį kelią Indi-

rytų Afrikon, o
Afrikon pa-

pietinei! ir 
prancūzų vakarų 
darytų vėl nesaugiu gręsianti 
dabar Vokietijos kaimynystė.

Jau ir dabar Vokietija yra 
įkėlusi koją vakarų Afrikon: 
vokiečiai yra stipriai įsisėdę is
paniškoje Marokos zonoje, is
panų Kanarių salyne ir Rio dėl 
Oro; be to, ispaniškoj Gvinė
joj, kuri įsirėžia kyliu { buvusį 
vokišką Kamerūną, sudarantį 
dabar prancūzų “Atogrąžų Af
rikos” dalį. Čia valdo, pasikai- 
tydami, tranko įgaliotiniai ir 
visagalis vokiečių konsulas.

Reichsvero karininkai pastatė 
čia didelį ąeroclromą (Batoje) 
ir povandeninių laivų bazę ir 
sustiprinimus sunkiai prieina
mose Fernando Poo salose, pa
čioj Gvinėjos įlankos gilumoj, 
maždaug, pusiaukely į Gerosios 
Vilties kyšulį. Vokiečiai savo 
intęryenęija Ispanijoje pasinau
dojo ganą plačiu mastu!
t Bet pavojus Vakarų valsty
bėms dar keleriųpai padidėtų, 
jei reichas atgautų savo buvu
sias kolonijas Afrikoje,

Labai įdomus ir plačiai Pran
cūzijos komentuojamas yra 
tuo atžvilgiu generolo Tilho, 
Prancūzijos Mokslų Akademi
jos nario ir vieno geriausių 
Afrikos ir jos resursų žinovo 
pranešimas, padarytas jo 1937 
m. pradžioje. Paremdamas sa
vo išvedžiojimus žemėlapio da
viniais, generolas Tilho įrodė, 
kad, jei butų grąžintas Vokieti
jai Kamerūnas ir Tq1io (vaka
rinėj Afrikoj) Berlyno-Ronios 
ašis galėtų visiškai valdyti Af
rikos padanges ir jai butų duo
tas galimumas paversti niekais 
visus Anglijos ir Prancūzijos 
“imperinius kelius” tiek Vidur
žemio juroje, tiek Atlanto van
denyne. i lš tikrųjų, kolonijos 
šiandien nėra tik žaliavų šalti
niai, juros kelių sustojiųio 
punktai, bet kartu ir lėktuvų 
bazės. Kuomet Vokietija bandė 
1914-18 metais išvien su Tuidci- 
ja įgyvendinti garsųjį savo “Vi
durinės Afrikos” (Mittel-Afri- 
ka) projektą: vienas vokišRai- 
turkiškas (faktinai: vokiškas) 
blokas su Egiptu, Libija, Su
danu ir didžiąja vakarinės ir 
pietinės (Afrikos dalimi — jo 
vykdymą sustabdė tuomet ne
galėjimas peržygiuoti didelio 
dykumų ploto, šiandien moder
niniai lėk, tu vai, su savo dideliu 
veikimo spinduliu tą kįiutį 
lengvai pašalina. Įkėlusi stip
riau koją Afrikon, hitlerinę 
Vokietiją galėtų šiandien Įde
ginti yydyti drauge su Italija 
tai, kas (kaizerinei Vokietįjąi 
nepavyko, didžiojo karo metu 
įvykdyti ; drauge su Turkija. 
Pastatyti .fašistinę sieną, kuri 
eįtų nuo Tripplio iki Kapstąto, 
yrą viena didžiųjų Berlyno (ir 
Romos valdovų svajonių. At
kakli kova, kurią jie dabar ve
da dėl Viduržemio juros, xodo 
visą jų projektų rimtiųųą. 
Kuomet Mussolini; vienbje sąvo

Priskiriant Klaipėdos kraštą 
prie Lietuvos jam buvo suteik
ta autonomija, kuri yra garan
tavusi abiem ten gyvenančiom 
tautom (lietuviams ir vokie
čiams) visišką lygybę visose 
srityse. Tiek pati Lietuva, tiek 
lietuviškai kalbą krašto gyven
tojai norėjo ir nori taikiai su
gyventi su vokiškai kalbančiais. 
Bet kaip vertina tas lietuvių 
pastangas vadovauja vokiečių 
sluoksniai ir autonominė kraš
to valdžia?

Nuo pat pradžios, vokiečiai 
visą laiką stengėsi autonomijos 
statulą taikinti taip, kad visiš
kai apeiti lietuvių teises. Jie vi
siškai neatsižvelgė. į lietuviškai 
kalbančių gyventojų interesus. 
Pagal statutą, abi kalbos, vo
kiečių ir lietuvių, turėtų naudo
tis lygiomis teisėmis, kaip ofi- 
cialės kalbos. Bet šilas nuosta
tas nuo pat pradžios sistema- 
tingąi laužomas, nes į aulono- 
jnines įstaigas skiriami valdi
ninkai .verčiami kalbėti tik vo
kiškai.

Kad taip Reicho propaganda 
diktuoja štai propagandos mi- 
iiistcris .GoCbbels Tilžėje pasa
kė: “nacionalsocialistų užsienių 
politikos tikslas yra atstatyti 
prieškarines Vokietijos sienas, 
ir ypačiai atplėšti nuo Lietuvos 
Kląįpėdos kraštą ir jį prijungti 
prie Vokietijos.”

Vokietija žiuri į Lietuvos pa
jūrį kaip į vieną Vokietijos ver- 
ržinąosi į Rytus etapų. Vokietijai 
rupi trukdyti teigiamas kūry
binis darbas Klaipėdos krašte, 
kelti nesantaiką krašto gyven
tojų tarpe, slopinti lietuvybę, 
sukelti ekonominę ir finansinę 
suirutę, kad tuo budu paruošti 
dirvą Klaipėdos krašto alplėši- 
jnui nuo Lietuvos. Visa lai ypa
tingai ryškiai pasirodė atšaukus 
Klaipėdos ^krašte karo stovi. 
Nors krašto šeimininkas yra 
Direktorija, tačiau ji yra nu
stumta į šalį ir faktinai dabar 
viską lemia vokiečių “fiureris” 
.Neymąųn, kurį Amerikos kores
pondentai vadina arklių fiure
riu. Jis organizuoja manifesta
cijas, sako ugningas kalbas ir 
drumsčia ramų piliečių gyveni
mą. Pažymėtina, Lad į tas ma- 
ųtfcafcinijaą an^Kilųsuojaini jąu- 
nuųlįąi įr yąį^ąi, Jcurje prisi
klausę kurstančių kalbų, burtais 
puldm^ja lietuvių mokinius ,ir 
net mergaites. Yra užregisliąio-

ta kelias-dešimts šitų užpuoli
mų. Kas dar blogiau, kad vo
kiečiai paskui kaltę už tuos lie
tuvių vaikų sumušimus, apmin- 
džiojimus ir sukruvinimą ver
čia lietuviams, nes lietuviukams 
besiginant nukenčia ir vienas 
kitas vokietukas. Manifestantai

Tai nerimtų ir jaunų žmonių 
darbas, bet darbas pavojingas. 
Klaipėdiečiai nori ramiai gy
venti ir gyvena, bet naciški vo
kiečiai jų tą gyvenimą drumz- 
džia.

Karštagalvių pasielgimai rin
kimų laiku galėjo privesti prie 
didelių ekscesų, bet dėl lietuvių 
šaltumo ir budo lėtumo jų bu
vo išvengta. Lietuviai, yra dide
li lolerantai ir nori taikos, su
tarimo, Kokie lietuviai toleran- 
tai, vaizduoja ir tOKS pavyzdys. 
Duonelaičio gimnazijos vienas 
mokinys per vokiečių demons
tracijas nešė vėliavą ir kartu 
su kitais šaukė “Juden und 
Žemaitei! raus’ ” ir nors kai ku
rie mokytojai taip pat yra že
maičiai, betgi tas mokinys ir 
šiandien toj gųnnazijoj tebesi
moko. Lietuviai1 kenčia ir prieš 
savo norus balsuoja, bet prie 
ekscesų ncdasįleidžia.

Kad laimėti daugiau balsų 
per rinkimus į Seimelį, triukš
madariai nesidrovėjo griebtis 
pačių šlykščiausių .smurto prie
monių. Valsčių seniūnams ir 
viršaičiams buvo duota negir
dėta teisė spręsti apie krašto 
gyventojų požymį. Tuo remda
mies seniūnai yra atėmę dau
giau kaip iš 3,000 lietuvių Klai
pėdos krašto pasus, kad tuo bū
du lietuviai negalėtų balsuoti. 
Daugelį lietuvių, iš kurių nebu
vo patogu atimti tą požymį, ne
įtraukė į balsuotojų sąrašus. J 
nuskriaustųjų skundus visiškai 
nea tsižvelgiama.

Stumbragių kaimo seniūnas 
neleido .patilęrniti rinkikų sąra
šų ir neįrašė į sąrašus vietos 
gyventojus, kurie yra lietuviško 
nusistatymo.

Trakininkų kaimo seniūnas 
neįrašė nė vieno į rinkikų sąra
šą, kurie, jo manymu, galėjo 
nebalsuoti už vokišką sąrašą.

Bardėnų kaimo seniūnas vi
sai neleido kai kuriems rinki
kams pasitikrinti ar jie yrą įra
šyti.

teroro lietuviai surinko net 
268,658 balsus.

Vokiečiai .visom priemonėm 
stengiasi sustabdyti Klaipėdos 
miesto augimą ir lietuviško ele
mento įsigalėjimą. Tačiau Klai
pėda auga ir lietuviškas elemen
tas didėja nesustabdomai.

Klaipėdai prisijungus prie 
Lietuvos labai sparčiai išsivystė 
joje pramonė. Įsikūrė daug 
naujų fabrikų Ir dabartiniu me
tu juose dirba virš 21,000 dar
bininkų. Kadangi krašte nėra 
pakankamai darbininkų, tai 
daugelis vyksta į Klaipėdą iš 
Lietuvos ir ten randa darbo, 
bet vokiečiai visokiom priemo
nėm stengiasi jų apsigyvenimą 
krašte suvaržyti, mat bijo kad 
tuo budu jie nesulicluvintų 

• miesto. Ilgus metus apsigyvenu
siems Klaipėdoje neduoda jo
kių teisių ir kaip įmanydami 
trukdo jiems ramiai gyventi ir 
dirbti.

Tai tokia liūdna yra lietuvių 
padėtis autonominiam Klaipė
dos krašte. Tuo tarpu vokiečiai 
visam pasauly garsiai šaukia 
kad jie esą skriąudžiami, per
sekiojami. Čia kaip jau vokic- 
tys muša, vokietys rėkia. Vo
kietijos oficialus asmens sako 
esą susirūpinę teisingu ir loja
liu Klaipėdos statuto vykdymu. 
Jeigu tai butų l\esa, tai Klai
pėdos krašte viešpatautų ramy
bė, nes Lietuva lojaliai vykdė 
ir vykdo statutą, ką parodė ir 
Lietuvos laimėtoji Haagos 
Tarptautiniame Teisine byla 
dėl jo vykdymo. Deja, reikia 
konstatuoti, kad Klaipėdos vo
kiečiams rupi kiti, nei lojalus 
statuto vykdymas, tikslai.

Margumynai
AR TOLI JUROSE GA

LI NUKELIAUTI 
BUTELIS?

Prieš koletų metų Jurų Bio
logine Draugija (Marine Bioio- 
gical Association) įmetė į ju
rą, ties Edystone švyturiu, 500 
butelių, kad sužinojus, kuria

koks yra jurų tekėjimo kelias.
Keletas butelių plaukė apie 

1,500 kilometrų prieš užklys- 
dami prie krantų. Vienas buvo 
surastas po 259 dienų prie Nor 
vogi jos pajūrio, nukeliavęs ten, 
apie 1,800 kilopietrų, po 7 maž
daug kilometrus per dieną.
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DIDELI NESUSIPRA
TIMAI SV. JURGIO 

DRAUGIJOJE
DETROIT, MICH. — Tie ne

susipratimai, kurie kilo liepos 
28 d. šv. Jurgio Draugijoje, vis 
dar tebesitęsia. Ir kiek galima 
spręsti, jie dar negreit bus lik
viduoti. ~ /

Visas dalykas buvo štai koks. 
Kalbamoji .draugija “Birutės” 
darže laikė pikniką. Prie už
kandžių ir gėrimų dirbo narys 
J. N. Jis pastebėjo, kad nėra 
perini to, kaip tai paprastai rei
kalaujama tokiais atsitikimais. 
Kad kartais neįvyktų nemalo
numų, jis tuo reikalu kreipėsi 
į rengėjus. Pastarieji pareiškė 
jam, jog viskas esą sutvarkyta 
ir tegul jam gaivos neskauda. 
Girdi, daržo savininkas turįs 
permitą visiems metams, ir tas 
permitas padengiąs šį pikniką. 
Esą, jokių kilų permilų nėra 
reikalo turėti.

Tokiu paaiškinimu J. N. tu
rėjo pasitenkinti. Po pikniko,- 
liepos 31 d., įvyko draugijos su
sirinkimas. Raportuojama apie 
pikniko išlaidas. Štai čia, kaip 
sakoma, iš maišo išspruko ka

tinas. Rengėjai pareikalavo 7 
dolerių už permitą. J. N. papra
šė balso ir paaiškino, kas atsi
tiko piknike. Jis pareiškė, jog 
jokiu budu negalįs suprasti, ko
dėl reikalaujama septynių dole
rių už permitą, kada piknike 
jam buvo tvirtinama, jog per
imto nebuvo reikalo pirkti, ka
dangi daržo savininkas juo bu
vo apsirūpinęs. Pagaliau, jei 
reikalaujama sumokėti už per
mitą, tai turi būti pristatyta 
originali bila. O kol to nebus 
padaryta, tai septynių dolerių 
išmokėjimą sulaikyti.

Rengėjai ėmė išsisukinėti ir 
aiškintis, jog permitas buvęs iš
imtas. Klausiami, kur jis yra, 
atsakė, kad jį turįs daržo sa
vininkas, nes tai esąs jo reika
las.

Nemažas skaičius susipratu
sių narių J. N. išvedžiojimams 
pritarė ir pasisakė už tai, kad 
originali bila turi būti prista
tyta. Tuo tarpu rengėjai, val
dyba ir dar keli kiti ėmė tam 
priešintis. Jie rėkė, kad J. N. 
perdaug kišąsis ne į savo rei
kalus. Pastarasis jiems atkerta, 
jog čia visų draugijos ru.r.iii rei
kalas ir todėl jis turįs žinoti, 
kas dedasi organizacijoje ir 
kaip tos organizacijos reikalai" 
yra tvarkomi.

S P Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra -di-
f džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių

• [ apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
(brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- • Tjr H ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš-
■ kais ryšiais vienon didelen ir gražion šciiny- M Bnon. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau-

. ' (Kjiems nariams priimti.
L Susivienijimas iš apdraųdos nedaro sau pel- 
Pno, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.

o r Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
$negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

visa

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusu rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kąina metams 16 litų, pusm. 8 litai. 
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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SKAITOT Naujaja Gadynę”? Į
‘^NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis ląikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

ji liks.
J “NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpįldyt Rėmiau einančią 

bjąukų ar būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brocrklyn, N. Y..
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ______..__ _______________________ ___ ___ ’•
* • • ' .

Numeris ir gatvė ...--------------------------------------------
_ _ r‘
Miestas ir valstiją _____________________ .________ 3
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Susirinkimas pasibaigė visai 

nekokioje nuotaikoje, kadangi 
nariai išsiskirstė skersomis vie
ni į kitus žiūrėdami.

J. N. Nusitarė, kaip sakoma, 
visą reikalą iš pat šaknų patir
ti. Jis nuėjo į tą Įstaigą, kuri 
perinitus išduoda, kad ten galė
tų patikrinti, kokios organiząci- 
jos yra permitus gavusios. Pa
aiškėjo, jog permitas buvo iš
imtas Av. Jurgio parapijos. Ta
čiau niekur rekorduose nesura
do, kad to vardo draugija bu
tų permitą gavusi.

Vėliau liko pašauktas “Biru
tės” daržo savininkas į kalba
mą įstaigą, kadangi paaiškėjo, 
jog su pcrmitąis .Buvusi kažko
kia netvarka.

Rugpiučio draugijas susirin
kime jau dalyvavo ir daržo sa
vininkas. Jis labai karščiavosi 
ir pyko. Girdi, J. N. jam tikrai 
biaurų šposą iškirtęs. Esą, jis 
draugijai stengęsis kuo geriau
siai pasitarnauti, o čia toks 
kiauliškumas: jis likęs valdžiai 
įskųstas.

Daržo savininkui buvo atsa
kyta, jog permitas buvęs kitos 
organizacijos vardų išimtas. Ir 
yėl prasidėjo triukšpias. Vieni 
smerkė J. N., o kiti jį teisino.

Rugsėjo mėnesio susirinki
mas irgi gana Jriukąmingai 
praėjo. Tik čia jau liko prista
tyta ir bila. Ir vėl prasidėjo 
pekla. Valdyba ir jos šalmiukai 
ėmė pulti J. N., kad jisai daug 
nemalonumų organizacijai pa
daręs. Pastarasis teisinasi, jog 
jis visą laiką stojąs už tai, kad 
organizacijos reikalai bųlų at- 
atliekami tinkamai ir tvarkin
gai. Kai kurie karščiuojasi ir 
reikalauja, kad J. N. but^ų nu
baustas. Vienas rėkia, kad rei
kia jam balsą suspenduoti še
šis mėnesius, o kitas prideda, 
jog suspendavimas turi tęstis 
per yisus metus. ,

Pirmininkas dairosi ir vis 
klausia, kas reikia daryli. Pa
galiau jis išneša ir “sprendi
mą”: J. N. esąs nusikaltęs drau
gijai ir turįs būti nubaustas. 
Bausmę jam paskyręs tokią: 
sumokėti septynis dolerius. O 
jei kitame susirinkime atsipra
šysiąs, lai busią galima ir visą 
reikalą likviduoti. Po to pasi
girsta “pūkšt” į stalą, ir baig
ta. Apie suspendavimą balso 
taip nieko ir nebuvo prisimin
ta.

Bet kitame susirinkime (ket
virtame iš eilės) liko patiektas 
didžiausias siurprizas. Protoko
le skambėjo, jog J. N. nubaus
tas septyniais doleriais ir dar 
iš jo balsas atimtas visiems 
metams! Nariai žiuri vienas į 
kitą ir negali suprasti, koks 
čia reikalas: tarimo suspenduo“ 
ti balsą nebuvo, o į protokolą 
toks tarimas įtrauktas. Prasidė
jo ,iš naujo triukšmas. Valdyba 
užsispyrusi tvirtino, jog toks ta
rimas buvo, nes kitaip jis ne
būtų į protokolą patekęs. Dau
gelis narių neigė, kad tokio ta
rimo nebuvo. Kadangi to klau
simo nebuvo galima tinkamai 
išspręsti, tai liko paliktas ki
tam susirinkimui, kuriame bus 
bandoma besiginčijančias puses 
sutaikyti.

Šia proga bus pravartu pa
žymėli, jog spalio mėnesio su
sirinkime J. N. bandė paskirtą 
bausmę sumokėti. Tačiau jis 
pareikalavo, kad už sumokėtus 
pinigus jam pirmininkas išduo
tų pakvitavimą. Pastarasis atsi
sakė tatai padaryti.

Nejaugi tai nėra “durnių ieš
kojimas”: uždeda bausmę, o 
paskui bijosi už los bausmės iš- 
kolektavimą imli ant savęs at
sakomybę !

šv. Jurgio Draugijos nariai 
pagaliau visam tam turėtų pa
daryti galą, nes tokia netvarka 
ir nesantaika tik demoralizuo
ja narius ir pačią organizaciją.

—Visų narių draugai
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ŽYMI DETROITO

AR RADIUMAS 
ATPINGA?

RAŠOMAS
MAŠINĖLES 

VISŲ I&DIRBYSCMLV 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėlės

VEIKĖJA
Neseniai Detroite Oną Akso- 

.mąitienė kalbėjo viešai iš The 
Detroit News radio stoties 
W8XWJ.

The Detroit News yrą .vie
nas iš didžiausių anglų dien
raščių Amerikoje ir jo virši
ninkai pakvietė O. Aksomai- 
tienę pakalbėti per jų radio 
stotį.

Detroit Ne.ws radio skelbė
jas pristatė O. Aksomaitierię 
klausytojams, kaipo lietuvių ir 
anglų laikraščių korespondentę, 
ir pažymėjo, kad ji yra pirma 
lietuvė Detroite, kuri rašo į 
jų JaiŲraštį ir teikia žinių apie 
lietuvius ir jų tautą. Skelbėjas 
taip pat -pažymėjo, kad p. Ak- 
spmąiiienė .dabar mini 25 pie
tų visuomeninio .ir literatūros 
veikimo sukaktį.

Jis toliau davė užklausimus, 
į kurios p. Aksomaitienė atsa
kinėjo per radio. Ji aiškino 
apie lietuvių .draugijas, organi
zacijas, apie lietuvių laikraš
čius, laikraštininkus, informavo 
apie lietuvių laikraščių vąrdus 
ir kur jie spausdinami. Taip 
pat kalbėjo apie jaunimą.

Ona Žilinskaitė-Aksomaitienė 
yra Amerikoje gimus ir augus. 
Gimė Plymouth, Pa. Jos tėvai 
ąt'vyko iš Lietuvos prieš 50 
metų į Plymouth, Pa. Čia mi
rė ir buvo palaidotas Motiejus 
Žilinskas, jos tėvas (dar prieš 
kunigo klebono Burbos mirtį).

O. Aksomaitienęs .tėvelis M. 
Žilinskas, Lietuvoje buvo .paš
tininku ir kartu buvo uolus 
knygnešys, ' Suvalkuose, Vilka
višky j, Natimiestyj.

.0. Aksomaitienes molina, 
Petronėlė Shipailiutė iš Vilka
viškio, Suvalkijos, apsivedė su 
M. Žilinsku; Lietuvoje.

' Detroito žiedas.

Detroit. Midi.
Ir vėl turėsime didelį būrį 

svečiu:*;. atvykstą Naujo
sios Gadynės choras
Dar neišdilo gražus atsimini

mai apie Chicagos Pirmyn cho
rą, kuris čia koncertavo, kaip 
žaibo greitumu aplėkė detroi- 
tiečius žinia, kad iš Chicagos 
atvažiuoja Naujosios Gadynės 
choras fiu operete “Mikado1’. 
Tąi įvyks ne šiais, bet jau ki
tais melais. Būtent, sausio 1 d. 
1939 m. Suomių (Finų) svetai
nėje, McGrąw ir 14th St. Spek
taklis prasidės 4 vai. po pietų.

Kiek Pirmyn choras gerai 
dainuoja, tiek Naujos Gadynės 
gerai vaidina. Su operete Mika
do tas choras jau keliose vie
lose pasirodė, ir atsiliepimai 
buvo kuo puikiausi. Net ir la
bai išlepinta ir kritiška publi
ka nieko negalėjo prikišti.

Operetė “Mikądo” vaizduoja 
japonų gyvenimą ir papročius 
senesniais laikais. Naujų Mct,ų 
dieną neturėtų nė vienas De
troito lietuvis pasilikti nąmup- 
se, bet eiti “Mikado” pažiyrėtįi. 
Juo labiau; Į<ad tokių progų 
mųnis gana retai tepasitaiko.

Naujosios Gadynės choras 
taip pat dauginusią susideda iš 
Amerikoje z gimusio jaunimo. 
Tačiąu tarp vaidintojų yra ir 
tokių scenos veteranų, kaip Vir
bickas ir Valentą. Iš kitų dai
nininkų ir yaidintojų čia ten
ka priminti p-les Grigoniutę, 
Balsiutę, Joną Romaną ir 1.1.

Šia proga reikia priminti, jog, 
detroitiečiams suteikia progą 
operetę “Mikado” pamatyti Lię- 
tiiyių Vyrų Choras ir Demokra
tinė Sąjungai Mat, tos; organi
zacijos susitarė su Naujosios 
Gadynės choru, kad tąsai čia 
atvyktų. Chorui, kaip žinia, va- 
.ęlovąuja p. Jurgis Steponavi
čius, patyręs muzikas.

lakštutė

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

BR0NWLLĘ, n. y. — 
Murdei (Honey) Johnson, 
kuri esanti susižiedavusi su 
priųcu Dąviiįl Mdivani.

Prieš keletą metų vienas ra
di ūmo gramas buvo apie 450,- 
000 litų, kitaip sakant viena? 
kilogramas radiumo kaštuotų 
apie 45,000,000 litų. Nelabai 
seniai Kanadoje, tolimoje šiau
rėje, buvo rastos naujos kasy
klos ir radiumo gamyba žy
miai padidėjo 1937 m. radiu
mo kaina buvo jau 150,000 li
tų už gramą, arba 15 milijonų 
už kilogramą. Medžiaga, kurio
je randamas radiumas šiaurė
je, turi būti atgabenta laivais 
Maękenzie upe, apie 2,250 ki
lometrų. JP° t° aeroplanais ji 
gabenama į refiueriją Port 
Hope,. Onląrio provincijoje

Kasyklos, iš kurių gaunamas 
iTadiūmas, yra prie Didžiosios 
Mekos Ežero, apie 2,250 kilo
metrų nuo artimiausios gele
žinkelio stoties. 150 kasėjų, 
dirbančių kasyklose, vasaro? 
metu turi dieną per pustrečio 
mėnesio, o žiemos metu per 
šešias savaites nemato saulės.

1937 metais Kanados vyriau
sybės nariai puotoje Otawoje 
šventė svarbų įvykį: iškasamą 

IKanadoje pirmųjų kelių gra
mų rądijumo!

tauir aukse;
25 metų
WAGNER

TXPEWRITER SALES 
AND SERVICE 

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue 

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

Xel. LAfAYETTE 3534. 
!*■ 1 .! tl

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujiem 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

Personai Service Liquor Mari 
3223-25 W. 63rd St.

PRISTATOME GREITAI — 25c ar $10.00 
Tel.: Republic 6502 |

Crab Orchard
Kentucky -Bourbon /Tv

PVĖJŲ METŲ 
SENUMO 
90 Proof ’ll.

$ | .09 iUm
Didelis
Butelis

Apollo Brandy
15 Metų 

BOTTLED 
IN BOND

Paintė 9

SENDINTI CELLARIZED 
VYNAI

Port ar Muscatel
Galionas

87c
Rock and Rye

Kummel O Į A
GO Trdof5 U ff ' U

Pilna Kvorta

Senovinis Bohemian Alus ..........  19c '/i gal.
Rock Island .......   19c !4 gal.
Rhinebrau Wis. Lager............ 29c '/z gal. .

Extra Specialus 
Keisas iš 24 Steinies / C

Prašome Prisiminti Apie šį Skelbimą Perkant Pas Mus

K L A U S Y K L T Ė S
š a lt l mie r o

ĮDOMIU IR NUOLATINIŲ
rTdio programų

• PENKTADIENI— „ —1 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

" ..........Į"..............  ........ .. " 1 N I »'< 11 ....................................... ,, i
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠELMYNA—žipių Skyrių?

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
, paįvairintos.

NTAUJJENOS duoda .daugiausia žinių iš Chicagos, 
;|<Jtų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus koręspondentąi praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie- j 
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug jstraipąpjų .bčgąučjąifi ..gy- 
yepimo klausimais, mokslinio turinio raštų, ’ 
ęįlęrašęių ir ąpysąįcų.

NAUJIENOS kasdien deda daug įgrisių payeikfilų ir f 
atvaizdų. ‘

r
NAUJIENOS yr.a .visuomeųės organas — jūsų dien- •* 

rąštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE. t

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

chicago, Illinois

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonirns draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Kasdien skaitydami 
“Naujienas’" lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa- 
~~Linimų.

Rudeninių Madų 
Knyga

likiką gavome naują madų 
Jęiygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit pavo 
jOrdęjrius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

Vardas..

Adresas.

^eątas........

Valstija.



Diena Iš Dienos

Shim-
kuris

Jonas Shimkus 
Grjžo Namo iš 
Ligoninės

ROSELAND — Jonas 
kus, senas roselandietis,
kurį laiką gulėjo Roselando 
Community ligoninėj, dabar su
grįžo namo. Gyvena adresu 
10225 South Perry Avenue. Li
goninėj jam buvo padaryta ka
klo operacija.

Jonas Shimkus yra Roselando 
Scenos Mylėtojų Ratelio narys 
ir veiklus žmogus kitose orga
nizacijose.

Eva Kelnar atidarė 
grožio salioną

Eva Kelnar ir jos duktė Con- 
nie jau atidarė grožio salioną 
Beverly Hills, rezidencinėj Chi- 
cagos dalyj, ir pavadino jį Be-

5 ir Paskutinė Savaitė 
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
' veikalas.

Professor Mamlock 
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas. 
Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St.

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

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

Ra

Šokiai Šeštadienį 
KŪČIŲ VAKARĄ IR PRIEŠ 

NAUJUS METUS
Midway Temple 

Ballroom
6115 Cottage Grove Avenue 
Muzika BILL RACINE ir jo 

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

Veda TERESA DOLAN. 
Privačių pamokų studija.

1545 E. 63 St. Tel. Hyde Park 3080

verly Hills Beauty Salon. Kal
bamą salioną Eva ir Connie ga
na puošniai ir moderniškai 
įrengė. Galima sakyti, kad toj 
apylinkėj tai vienintelė kosme
tikos įstaiga taip šauniai įreng
ta.

Beverly Hills Beauty Salon 
randasi adresu 1348 W. 99 St.

N.

Eva ir Connie Kelnar pir
miau laikė Unity Beauty Shop, 
kuri vėliau perėjo į Mary Bu- 
law rankas.

NAUJIENOS, Chfcago, ftl

pačiunegu tuo

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikėm elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

Banką Apyvarta 
Padidėjo 20% j
$391,000,000 Per Vieną Savaitę

Linksmų Žiemos Šven
čių ir Laimingų 1939 
Naujų Metų!

Sveikinu “Naujienų” Redak
ciją, Administraciją ir visus 
“Naujienų” bendradarbius ir 
darbininkus. Sveikinu visus lie
tuvius, kuriems turėjau progą j 
vienu ar kitu bildu patarnauti. I

Linksmų žiemos švenčių ir 
laimingų Naujų Metų!

Steponas Narkis,
4353 So. Talman avė.

IACME-NAUJ1ENV Foto

Walter Pippel, kuris iš 
Minnesota valstijos išvyko 
farmeriauti į Alaską. Ka
dangi jis atsisako savo pro
duktus parduoti per val
džios įsteigtą kooperatyvą, 
tai teismo pagalba bus ban
doma iš jo atimti jam pa
vestą farmą.

F. A. Mason’as 
Kritiškoj Padėtyj

Penktadien., gruod. 23, 1938

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Stanley Logay, 24, 
phine Kavalauskas, 20

Frank Plekavic, 22, 
rie Springman, 19

Andrew Fisher, 21, 
Šeške, 18

Mažai Tėra Vilties, Kad 
Pasveiks

su

su

su

Jose-

Che-

Užvakar, gruodžio 21 dieną 
staiga susirgo Frank A. Mason, 
kuris gyvena adresu 4117 N. 
Long Avė. Iš ryto Mason gerai 
jautėsi ir išėjo į darbą. Bet nu
vykęs į Oxford Tailor dirbtuvę,

Rose apie H vai., jis pradėjo jausti 
rankos skaudėjimą. Skausmas 
sparčiai didėjo ir pasišaukęs 
John I). Bendokaitį pradėjo ro-Reikalauja 

Perskirų
Mary Venchus nuo 

Venchus.
Frank

Gavo
Perskiras

John Posko nuo Antoinette 
Posko

Lillian Govvgiel nuo William 
Gowgiel.

jis ją slinkiai valdyti begali. Po 
(o greit nusiskubino į vyrų 
kambarį ir pradėjo , ranką su 
šiltu vandeniu šildyti. Bešildant 
jis, po kelių minučių, ten pat 
sukrito.

Chicagos bankai džiaugiasi, 
kad šį mėnesi žymiai padidėjo 
i U apyvarta. Per vieną savai
tę pasibaigusia su gruodžio 21 
d., pinigų per' bankus perėjo «»tabli»hED _ iį
apie $391 milionas, arba apie 
20% daugiau, 
laiku pernai.

Prie bankų 
dėjimo žymiai 
tinis padidėjęs

Telefonas
CANAL 4738

t

padi- 
šįme-

apyvartos 
prisideda 
Kalėdų biznis.

Automobilių
Nelaimės

• Pereitą antradienį Chica
gos detektyvas I. H. Pearson 
suvažinėjo 50 metų žmogų 
Charles Mayfing, nuo 17215 
67th avenue, Tinley Park. Va-i 
kar Mayfing pasimirė apskri
čio ligoninėj.

© Oak Park ligoninėj pasi
mirė 59 metų John R. Waters, 
nuo 946 VVilliam street, sužei
stas automobilio - nelaimėj prie 
North avenue ir Thatcher Road, 
Thanksgiving Dieną. I

» » »
© Prie Central ir Belmont 

gatvių gatvekaris sudaužė au
tomobilį ir užmušė jame va
žiavusią 66 metų moteriškę 
Esther Levy, 3606 Leland avė.

Kam Vargti Virtu 
vėj, — Kreipkitės 
Pas Grinienę

Ambulansas skubiai Masoną 
nuvežė į Belmont Hospital, prie 

i Belmont ir Karlov gatvių. Tuo
met ligonis jau buvo be sąmo
nės. Ligoninėj Dr. Richter kon
statavo, kad dalis Masono sma- 
genų yra užlieta krauju. Dakta
ras dar turėjo vilties, kad iš
buvo v
ligonis pradės eiti geryn, 
pagerėjimo 
i o. Jis dar 
sąmonės.

Ji Viską Parucįš Kučioms.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Žagariečių Kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks šį sekmadie

nį, gruodžio 25 d. 1-mą valandą po pietų, Holyvvood Inu, 
2417 W. 43 g-ve. Malonėkite visi atsilankyti^ Bus renkama 

valdyba ir kiti svarbus reikalai. Valdyba
Marquette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo priešmetinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, gruodžio 26 d. 2 vai. p.p. 
Parapijos Auditorijoj 68-ta ir S. Washtenaw. Visi kviečia
mi neatbūtinai atsilankyti, nes turėsime daug dalykų apkal
bėti, bus raportų iš komisijų. Susirinkimas šaukiamas pir
madienį, vietoj sekmadienio, dėl Kalėdų švenčių. Valdyba

21 valandas be sąmonės 
bet 

žymių dar nesima- 
iki dabar neatgavo

Jeigu esat užverstos darbu 
ir “nespejat apsisukti”, tai 
kreipkitės pas p. M. Grinienę. 
Ji visoms šeimininkėms mielai 
sutiks pagelbėti 
gti.

Kūčias priren--

kų”, 
kės, 
čių

visiems “šliži-
parūpins sil-

DYKAI
ž PRISTATYMAS 7WEXBERG'sp= ! ĄluOUOĮBy 

j 35 Metų Sukakties ir Kalėdų-Naujų Metų— l IŠPARDAVIMAS
į Minėdami dar vienų savo pasekmingos tarnybos šiai apylinkei me- 
ž tų galą, su dėkingumo mintimi geriems musų krašto darbams, 
g pastangoms ir draugiškos dvasios viltimi žengiame į kitus metus, 
g PORT IR MUSCATEL 
S Seno rezervinio Brand, gryno 
ta California, pilno stiprumo VY- 
g NAS 65c >/2 gal. C <4 O O 
g Galionas I ■C.tS
| BOTTLED IN BOND 
| 4 metų senumo, 100% proof, 
g puikios kokybės degtinė. Verta 
» kur kas daugiau

BIG SPRINGS
$1.89 kv. 95c 

KENTUCKY SEAL
90 proof, 18 mėnesių senumo, 
turtinga ir švelni Bourbon Deg- 
tinė .....Kv. ggc
Lietuvos Valstybinės Degtinės 

Distributorius-

Pt.

| WEXBERG’S s
S KALfiDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ g
I 1908 So. Halsted St. |

IRj

<RAN»
Cfose-Maver
ęjRe Sftooen. tfiat reaiių SKaveo

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

A
J-TR'AVEtlNG J 
k CASE -Jfl

110-120 VOLTS AO

Budriko krautuvėje jus rasite visokių dova
nų dėl Kalėdų.

Gražus kalendorius visiems DYKAI.

Lietuvis Plumberis
— Laišnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

DUODAME
PINIGUS!

u

i

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

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

Tel. YARds 3088

pagamins
kisieliaus,

grybus ir visus kitus Ku- 
skanumynus. O. Kalėdoms

turės ir skanių dešrų, visokiau
sių lietuviškų saldainių iš Lie
tuvos importuotos 
nu žodžiu, visko, 
ninkei reikalinga 
Kalėdoms parengti.

Kreipkitės i p.
New Life Delicalessen 
vę, adresu 3331 South 
street. Kainos žemos, 
tas kuo geriausias.

V:Nykstant vilčiai, kad Frank 
A. Mason vargu apgalės tą sun
kią ligą, jo žmona vakar pa
šaukė telefonu savo sūnų Holly- 
vvoode Califronijoj, grįžti Chi- 
cagon ir jis su žmona jau yra 
kelyj. Buvo duota žinia ir ki
tiems jo giminėms.

Platesnių informacijų “Nau
jienų” skaitytojams bus praneš
ta rytoj. —F. Bulaw

mėsos—vie
kas šeimi- 
gerą stalą

v

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.

Grinienės 
krautu• 
Halsted 
o mals-,

Spausdinam Rei

pą-

FOTOGRAFAS

Vėl Trys Bankai Moka 
Dividendus

Lalais Eiti į tas Krautuves, 
kartos Skelbiasi Naujienose.

iki sausio 6 d.
ir sveikinimų teks- 
gauti “Naujienose”.

ADM.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeZ. Canal 8500

NAUJIENOSE

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

Del Geresnio pasirinkimo ir Didesnės Vertės Paskutinės
Minutės Kalėdinius Pirkinius Pirk , g

Reid’s Specialiam Išpardavime |
IKI GRUODŽIO 25 d. |

Reid’s Pharmacy 1
A. W. Reid. R. Ph. S

2801 W. 63rd g. Californijos kampas b
Tel. Prospcct 7060 B

Kalėdų Dovana 
Depozitoriams

Boston Avalynės
Krautuvė Dalina 
Dovanas JUSU KALĖDŲ

Trys užsidarę Chicagos ban
kai vakar išsiuntinėjo savo de
pozitoriams dividendų čekius. 
Tai “Kalėdų dovana”.

Devon Trust and Savings 
Bank atmoka $36,281; Bryn 
Mawr State — $25,574, o Com- 
mercial Bank of Chicago 
ghts — $22’,960.

Jei rengiesi kam nors dova
ną suteikti Kalėdų švenčių pro
ga, tai nieko nerasi vertinges
nio ir taip branginamo kaip 
BOSTON, taip vadinamus —• 
Better Shoes — batelius. Tai 
niekad neužmirštama dovana.

-Re to, Boston avalynės krau
tuvės draugai dar ir siain vra;

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

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

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

šios specialus telegramos kai
nos galios

Blankas 
tus galima

krautuvę per šias prieš šven
čių dienas, nes su pirkiniais 
duodamos ir kalėdinės dova
nos, būtent, 24 karatų aukso 
kristalinis setas. Tai puiki na
mams arba draugams dovana. 
O kadangi dabar eina krautu
vės pertaisymo išpardavimas, 
tai ta proga kiekvienas pirkė
jas turės progos dar ir pigiau 
nusipirkti.

Tad, dykai teikiamos dova
nos kartu su tomis santaupo
mis, kurias kiekvienas sutau
pys pifkdamas Boston krautu
vėje, be malonumo iš Kalėdų 
švenčių, turės dar ir pelno. Bet 
laikas trumpas, tad, raginame į 
BOSTON SI IDE STORE, 3435 
S. Halsted St. be atidėliojimo. 
Tėmykite šiandien musų skel
bimus Naujienose. (Skelb.)

GIMINES
DRAUGUS 
KOSTUMERIUS

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ........................... ■ "
GYDYMAS $£n.00

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

diena Ligoninėje   $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... fc
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS iš CICERO IR APIE 
cicero liete virs

NAUJIENOS, Chicago, Ui

Karrė Le Baron Trio Apleidžia Chicago

Biznierių Laimėjimai. Eglaitės, 
ledų Ruoša. — Iš Draugijų

CICERO. — Apie viską trum 
pai — aiškiai. Kalėdų dovanos 
Businessmeh’s League savo 
klientams duoda tikietuš lai
mėjimui dovaną vertes $5.00. 
Atrodo menkniekis, bet, tikė
site ar ne, žmūhių sueina šim
tais. štai, praeito trečiadienio 
vakare, p. Shameto užeiga ir 
svetainė pilnutėlė. Dovaną lai
mėjo svetimtautis. Vakar lai 
mėjimas įvyko pas T. Brazį. 
Tai rūbų meistras Liuosybes 
name. Kam teks jo dovana, tas 
pasidžiaugs.

Eglaitės
Kalėdų eglaitės čia pardavi

nėjamos pačių lietuvių. Arita- 
nukas Ignatavičius, 1514 So. 
48th Court, turi didėlį pasi
rinkimą ir nebrangiai. Antanas 
A. Mickevičius, S. Kielos na
me, 4843 W. 14th St. Visa 
krautuvė užversta. Trečias, J. 
F. Kimbark, IGth ir 5£*nd Avė. * z I
Prie gasolino stoties. Tikras 
miškas Wisconsino. Eglaičių 
yra didelių ir mažesnių, o kai
na labai prieinama.

P. Paliulis, 510 Tavern, 2320 
South Cicero Avė., švenčių pro
ga, kad visus kostumerius pa
tenkinti, įdėjo naują gerą alų 
— Schlitz. Tai gera dovana. 
Už savo mažą pinigą gauni ko 
nori. Good luck, Pete.

Po Operacijos
Mrs. II. Servilienei Kalėdos

Ka

nekokios, šiomis dienomis gri- 
£o iš ligoninės su skaudančia 
gerkle, 
išimti.

Torisulai ir adendidai 
Eina viskas ant gero, 

liauju metų dieną galės dai-
nuoti.

- . i » m • h.
Iš L. L. Namo Bendrovės
Linksma žinia L. L. N. Ben 

drovės dalininkams. Su pabai
ga šių metų atmokamas mor- 
gičius. Visi skolininkai gauna 
70% cash, o 30% Šerais. Vadi
nasi, dolerį už dolerį ir su nuo
šimčiais. O daug kas sako, kad 
lietuviškos įstaigos negyvuoja. 
Su naujais metais , L. L. N. 
Bendrovė turės skolos tik $17,- 
000. Tai menkniekis ant tokio 
namo. Tą visą finansinę tran
sakciją tvarko advokatas K. P. 
Gugis. Tai lietuvis, patyręs fi
nansiniuose reikaluose, o kai 
kurie šiatidfldušiai Sako, “Lietu
viai yra lepšiai”. Kas tą sako, 
tas neturi spratimo apie lietu
vius. LLN Bendroves dalininkų 
priešmetinis susirinkimas 28 d. 
šio mėnesio savoj svetainėj. 
Kiekvieno dalininko privalumas 
dalyvauti ir girdėti kaip jo 
įstaiga verčiasi. Bus atskaita 
už 11 tnėhėsių šių metų, taip
gi rinkimas direktorių ir kiti 
visi tariniai labui bendrovės.

Pag Klovairiiečiūš
Klovainiečių kliubas turėjo 

savo priešmetinį susirinkimą 
praeitą šeštadienį. Tai buvo ne
paprastas susirinkimas, vienok

Iš Žemaičių 
Kultūros Kliubo
Metinis susiritikifnas įVyks sau

sio 4 d. Koncertiniš “krišty- 
nų” parengimas įvyks saušio 
28 dieną';

classified ads. 1
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FOR RENT—IN GENERAL 

. . Rendai—Bendrai

Šiandien, po ilgų gastrolių Chicagoj, į Wisconsiną išva
žiuoja Karrė Le Baron šokėjų trio nariai—pp. J. Kręnčiuš, 
Krenčienė ir J. Tautkus.

Trio per kelis mėnesius su dideliu pasisekimu šoko gar
siam Ghicagos kabarete Cafe Royale. Šią vasarą lankėsi Lie
tuvoje ir ten ilgą laiką gatstroliavo Kaune ir Palangoj.

Praleidę šventes pas saviškius Wiscdnsine, pp. Krenčiai 
ir Tautkus vyks, turbūt, į rytus, bet vasario menesį vėl grįš 
Chicagon, šokti Oriental teatre.

KAZIMIERAS LOKUMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 21 d., 3:30 vai- po 
pietų, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž.i gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Antaniną, po tėvais 
Bildusaitę, 2 dukteris Oną ir 
Ketner ir žentą Peter, ir Ma
rijoną, 2 sūnūs: Antaną ir 
Kazimierą: ir marčią Rozali
ją, brolį Antaną, brolienę 
Victorią Lokumskius ir jų 
šeimyną, sesetį Barborą Vai
cekauskienę ir jos šeimyną, 
pusseserę Marijoną Juškienę 
pusbrolį Joną Lokumskį ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Gruodžio 24 
d., 8:00 vai. ryto iš J. F- Eu- 
deikio kopi., į šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Lo- 
kumskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nubudę liekame,

Moteris, Dukteris, Sunai ir 
kitos Gimiitėš.

ūd. Dir. J. F- Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

narių atsilankė nedaug.
Stasys Kazokaitis atvažiavo 

net iš Waukegano. Tai lyros 
dvasios klovainietis. Amerikoj 
gimęs, bet Klovainiuose augęs 
ir jų dvasia persiėmęs.

Kliubo reikalai aptarti iš pat 
pamatų. Padaryta kai kurie pa
keitimai. Nutarta dalyvauti 
grupėj R. R. kliubo Kalėdų pa
rengime.

Dalyvaus “N” Jubiliejuj
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turėjo priešmetinį susirinkimą 
praeitą, sekmadieni. Narių da
lyvavo gana skaitlingai. Nutar
ta turėti vajų naujų narių ga
vimui. Išrinkta komisija ir 3 
iš 3 atstovauti draugiją “Nau
jienų” 25 metų jubiliejuj.

Valdyba palikta visa senoji. 
Pasirodo, jog gerai dirba.

Draugijos narys Jonas Pau- 
ga yra vietos biznierius, gėri
mų išvežiotojas. Nor$ pats gu
li Idvoj; -bėt*hrišką ‘*kbfnundho- 
ja” ir’ visas biznio aparatas 
sukasi pilnoj tvarkoj.

9)

JUBILIEJINIAI
Piknikai~1939

Gegužės 21 Dieną 
BIRUTĖS DARŽE 
Rugpiučio 13 Dieną 

SUNSET DARŽE

parengimas įvyks 
vakare, sausio 28 

m. Kliubo laikinas
B. Armoška jau

CICERO KRAUTUVĖ dėl REN- 
DOS, 1410 So. 49th Avė. Tinka
ma tavern viskas naujai ištaisyta. 
Renda nebrangi. Atsišaukit pas sa
vininką K. ANDRIJAUSKĄ.

r fu iff 11 irfTim.r
BUSINESS—TO RENT 

Bizniai Rendai
TAVERNAS RENDON — su ba

rais- 1835 West North Avenue.

BUSINESS CHĄNCES 
Pardavimui Bizniai

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

4633 So. Rockwell St.

PAAUKOS SU VISKUO groser- 
nę ir delikatesų krautuvę ir fikče- 
rius. Stakas elektrikinė piaustymo 
mašina, pinigų registeris, elektriki- 
nis kavos malūnėlis, svarsčiai, de- 
daunė. Pilna kaina tiktai $275.00 
arba geriausias pasiūlymas. Turi 
būti parduota tuojau. 3465 So. Li- 
tuanica avė. 35-tos gatvės kampas 
arba telefonuoti Chas. H- Serum, 
3301 W. Chicago Avė., Van Buren 
7000.

Užitttišė Sargą Ir
Apiplėšė Degtinės
Sandėli

nežinomi 
sumušė 
Liberty

Vakar anksti rytą 
piktadariai mirtinai 
sargą Zuave Polin, 
Bottling Works, degtinės san
dely j, pavogė troką, daug ge
dimų ir seifą su $300. Sandė
lis randasi Hės 4401 Cermak 
Road.

Užmuštasis sargas buvo apie 
38 metų amžiaus ir gyveno 
adresu 1321 S. Roman avė.

i Jni h

CLOTHES AND FURS

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200.' 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi stik
liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $4000. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokaj Pardavimui

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

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

Carl Wainora—Phone Victory 1717

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai išdirbtas biznis aukos kaina. 
Priežastis—iš miesto išvykimas.

PETER GREEN, 
8200 Kean Avė. Willow Springs, III.

PARDAVIMUI TAVERN ir res- 
taurautas, biznis išdirbtas per 20 
metų. Prie dirbtuvių. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.
944 W. 37th PI., Tel. YARDS 4443

4890—Šiltas naktinis rūbas. Su
kirptos mieros 32, 34, 36, 38, 40, 
42, ir 44 solių per krutinę.

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

LEOPOLDAS 
domBrAlskis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 21 d., 11:00 vai. ryto 
1938 m., sulaukęs pusės amž-, 
gimęs Kuršėnų parap., Papei
kiu kaime, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Petrą, jo moterį Salomi- 
ją, brolio vaikus: Frank, jo 
moterį Florence ir šeimyną; 
Chester, jo moterį Stellą, 
Phyllis, Petrą jr jo moterį 
Tūry, sesers dukterų Julijoną, 
jos vyrą Petrą Nagrockį ir 
šeimyną, seserų sūnūs Juoza
pą Barankevičių ir Kastą Sas- 
nowskį ir šeimynas, gimines, 
ir draugus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 So. Cali
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
Šubatoj, Gruodžio ?4 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
Prasid- Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leopoldo Domb- 
rauskio giminės, draugai ir j 
pažįstami esat nuoširdžiai J 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti į am paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame, 

, Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, Tel. 

LAFAYETTE 3572.

JERONIMAS EINIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 21 d., 9:15 vai. ryto 
1938 m., sulaukęs pusės, amž., 
gimęs Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Kaltinėnų parap., Ru- 
slių kaime-

Palikti dideliame nuliudime 
moterį Alice, po tėvais Norei
kaitę, 3 sūnūs: Antaną, mar
čią Prancišką, Feliksą mar
čią Petronėlę, Bronislovą 
marčią Kazimierą, 2 dukteris 
Kazimierą Jankovec žentą 
Juozapą, ir Oną Martinkus. 
žentą Kazimierą, 5 anukus ir 
gimines..

Kūnas pašarvotas 4627 So. 
Marshfield Avė. Laidotuvč); 
įvyk? Pirmad., Gruodžio 26 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
šv. Kryžiaus parap, bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa-. 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapineą.

Visi a. a. Jeronimo Einikio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą- Nuliūdę lieka,

Moteris, Simai, Dukterys, 
Marčios, žentai, Anūkai ir 
Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARQS 0.781...

Footballminku 
Rinktine Važiuoja 
Californijon

n—---
Netrukus po Kalėdų į Cali

fornia išvažiuos Ghicagos aukš
tesniųjų mokyklų footballo ko
mandų rinktinė. Los Angeles 
frniėste komanda persiims su 
Čalifornijos rinktine.

Komandą išrinko, skaitytojų 
balsavimais, dienraštis Chicago 
American. Lošėjų tarpe, be
rods, yra ir vienas lietūvis, 
sprendžiant iš pavardės. Tai 
Edvardas Jankūs iš Fenwick 
mokyklos.

Kaip jau buvo rašyta, Žemai
čių Kulturbš Kliubas “gimė” 
lapkričio 2 d. 1938 m. Antras 
susirinkimas įvyko gruodžio 1 
d. 1938 iii. Pastarajame šusi- 
rinkimė tapo priimtas Žemaičių 
Kulftifo’š Kliudo kbiistitucijos 
projektas, čafterio aplikacija 
jau yra pasiųsta į atitinkainą 
valdžios įstaigą ir numatoma, 
kad jis bits gautas prieš metinį 
Žemaičių Kultūros Kliubo su
sirinkimu, kuris įvyks sausio 4 
dieną 1939, J. Yuškos svetai
nėj, 2417 W. 43rd St. 7:30 vai. 
vak.

Geistiiia, kad į šį susirinki
mą atsilankytų visi Žėm. Kult. 
Kl. naridi-ės. šiame susirinki
me b'iis rerikania pastovi kliubo 
valdyba 1939 metams.

Apart to, laikinoji valdyba 
jau yra paėmusi J. Yuškos sve
tainę dėl kliubo “krikštynų”. 
Kalbamas 
šeštadienio 
dieną 1939 
sekretorius
yra prirengęs koncertinę prog
ramą. Atrodo, kad programas 
bus įvairus ir įdomus, i

YTa pakviesta Raseinių Mag
dė ir Telšių Plumpis. Krikšto 
kūmai jau yra prisirengę. Kaip 
matote, laikinoji valdyba ne
snaudžia, bet dirba konstrukty- 
vį kliubo darbą pagal išgalės.

Dėl ginčų su laikina valdyba
“N-nų” nr. 286 ir 298 tūlas 

Narys atakuoja kliubo laikiną
ją valdybą. Aš nesuprantu ir 
negaliu permatyti iš kur tam 
Nariui atsirado tiek pagiežos ir 
keršto prieš žmones, kurie dir
ba kbn’struktyvį kultūros dar
bą. Ir kam panauduoti spaudą 
ir užimti bereikalingą vietą 
laikrašty*! i Juk i tie dalykai gali 
btiti išrišti kliubo susirinki
muose. Į ginčus per spaudą su 
Nariu aš neisiu, nes jam atsa
kė kitąs laik. vald. Narys “N.” 
nr. 291. Bekabėjo, pasisakys 
prieš jį ir sekantis Žcm. Kult. 
KI. susirinkimas.

Linkiu visiems Žem. Kultūros 
Kliubo nariams-ėms linksmų 
Kalėdų ir laimingą Naują 1939 
metą.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
kinas pirmininkas

Steponas Narkis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-že^^

$5,000 CASH NUPIRKS north 
sidėj 24 apartmentų, 12x14 ir 12x5. 
Rendos $9,000 
$37,000.
FIRST STATE 

4752 Fullerton

metams. Kaina
MORTGAGE CO.

Spaulding 1500

TIKTAI $400 rankpinigiai nuper
ka moderną 2 flatį plytinį, garu 
šildomą. Pilna kaina $4,000.

LĖWIS MORRIS and CO. 
4006 Division St.

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

1739 So. Halsted St. Box 913.

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

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

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

$5,000 cash nupirks kampinį 10 
apartmentų ir 2 krautuves prie Ci
cero avenue. Renda $6,000 metams. 
Kaina $26,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

KALĖDOMS. fprujupets .PUSĖ KAINOS t ] 
DOVANA.

Parsiduoda mūrinis garažas 50x- 
118 ant didelės bizniavos gatvės. 
Arti kryžkelio kampo (transfer 
corner). Dabar yra automobilių 
šapa taisymo ir malevojimo. Ren- 
daunikas tas pats per 12 
Renda vertės $125.00 į mėn., 
baigias. Savininkui mirus jo 
likviduoja visą turtą. Jam 
lingi cash pinigai. Kaina tik 
Reikia cash $6000. Kurie 
bargeno matykite tuoj J- NAMON 
and CO., 6755 So. Western Avė., 
Tel. Grovehill 1038.

metų, 
leasas 
sūnūs 
reika- 
$7000. 
ieškot

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE .

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
....A..... $15.00

Clarinets ................ $5.50
Drums ir Druin

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

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxvvell Si.

iki 
iki

iki

lai-
FURNITURE-Fl£TURE FOR SAU 

Rakandai ir {taisai Pardavimui

$65.00
$35.00

$65.00 
imsime į 

perdedame

STORE 
Canal 6114

WATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

Kodėl NesiibiiVti

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

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

CALumet 5269.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL— WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus

į»ta

LOVEIKIS 1=1"
KVIĖTKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankictams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308 _

GAUKIT NAUDOS maksimumą- 
iš aliejinio pečiaus, “Arrovv Stovo!’* 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri-. 
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

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

7126 So. Rockvvell St.Juk visą norai yra tiė patys
Leidžiant per rėtį visų Ame

rikos lietuvių srovių mintis bei 
pertis borus Lietuvos labui, al- 
rafidi vieną aiškų, bendrą grū
dą, būtent: įlai^ėidavimą, kad 
Liėtūvoj būtų atsčeigta demo
kratinė santvarka.

To reikalduja katalikai, to 
reikalauja bolševikai, to pagei
dauja kai kurie tautininkai, to 
griežtai reikalauja visa Ameri
kos progrešyvė ir liet dešinioji 
višūomenė.

Jeigu taip, tai kodėl negali- 
Ūia sukoncehtfūofi visas tas 
beiidi-as jėgas į viėrią milžiniš
ką kūną, tub taip opiū klaūsi- 

; riiii ir veikti išvien?
Mes jau turime labai gerą 

pradžią, tai yra, Ainerikos Lie- 
tuvią Korigrešą, kuris kaip tik 
tąfri tikslui būto stiofganizūo- 
tds keletą niėtiį atgal

Tai kodėl visoms 
piHė j6 iiė^risidėti?

žiūoimd, prisidėjūs priė A. 
Į L. Kongreso reikia pažaboti 
srovines ambicijas ir veikti šią 
korigfeso užsibrėžtose ribose.

' Kaip srovės, taip ir atskiri 
męnys, s tūri pamiršti, kad

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nauding-os.

VERONIKA GANZĘLIENĖ 
po tėvais Počaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 21 d., 8:40 vai. va
kare, 1938 m. sulaukus pusės' 
amž., gimus Ka’uno rėd., Tel
šių apskr. ir parap.

Amerikoj , Išgyveno 27 m-x 
Paliko didėliame nuliudime 

. vyr^ Juozapą, sūnų Juozapą, 
marčią Marijoną, 2 anukus: 
Juozapą ir Martiną, 4 švoge- 
rius.\ Leoną Garizelį, Vincą 
Darg'į, Juozapą PučkoriiĮ ir 
Henry Paskeivicz ir jų šeimy
nas. Apžiūrėto ją ir draugę 
Oną Simonaitis. Liet.—2 se
seris Oną Skradarjenę ir Juli- 

[ joną Pocienę ir jų šeimynas, 
I ir 3 brolius; Kastą, Antaną,

Domininką POOius.
Priklausė prie L. D. K. Vy

tauto No. 2, ChieagOs Liet. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas 10740 .So. 
State St-, Roselande. LaidO- 

| tūvėš įvyks Pirmad., Gtyiio- 
■

I riamų, bus nulydėta į Liet 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Veronikos Ganze- 
lienėš gimiflės, draugai ir pa- 

. žįštami esat .nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir» atsisveikinimą.

f. -Nuliūdę liekame,
Vyras. Sunūs, Marčios, Atlįr ( 
kai, S«serys, Broliai, Svotfe- 

riai, Draugė ir Giminės-
Laid. Dir. J. F. Eudeikis^Tel.

YARDS 1741. /

yra katalikai, komunistai, san- 
dariečiai bei kitokios rūšies tau
tininkai, socialistai, o tik jaus
tis vien lietuviais, kuriems ru
pi, kad Lietuva paliktų grynai 
deinokratiriė valstybė.

Butų be galo svarbu tuomi 
oūsidomėti.

J. Naujalis
"<—■ tuvės įvyks Pirmad., Gruo-I džio 26 d: 1:30 vai. popiet. Iš

srovėms

(Vardai Ir pavardė)

(Adresas)
išdau-

dalyvauti laidotuvės* 
ik t i jai paskutinį patar

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.atsiųsti man pavyzd} No.

Mieros -■ ' p<£

NAUJIENOS Pattern Dėpt, 
1789 S. Halsted St, Chicago, DL

11 D t) k Gėlės Mylintięms 
H K A Vestuvėms, Bari- 

įj Ji 0M kietams, La i do- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avertue

■ Phooe LĄFĄYĮi’prg.j5gąj>v||j.j

Rerrikite tuos, kurie 
. garsinasi.. 

NAUJIENOSE
as- 
jie

Karikatūros 
Nepatiko

Ar Ieškot
* PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

Krautuvės lange, ties 619 
N* Michigan avenue, viena Chi - 
cagos dailininkė išstatė parda
vimui Hitlerio ir Mussolinio ka
rikatūras. Nakties laiku neži
nomas piktadaris, kuriam pa
veikslai nepatiko, lahgą 
že ir juos supiauslė.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m n i 
duodame gerą nuolaidą.
========
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VISU ILLINOIS WPA DARBININKU 
DARBAI PAVOJUJ

Baigiasi Pašalpos Darbams Paskirti 
Pinigai

Ragina Draugijas 
Kelti Protestus 
Dėl Klaipėdos
Įdomios A. L. K. Prakalbos 

Trečiadieni.
Visi W.P.A. darbininkai Illi

nois valstijoj vasario mėnesį, 
kitais metais, gali netekti dar
bų.

Iš Washingtono atėjusios ži
nios pereitą trečiadienį, kad 
baigiasi W.P.A. pašalpos dar
bams skirti pinigai, visur su
kėlė didelį nerimą.

Mat, Aubrey Williams, W.P.A. 
administratorius pavaduotojas, 
pareiškė, kad visi pašalpos dar
bai bus sustabdyti vasario 7 
d., jeigu kongresas nepaskirs 
daugiau pinigų, kai susirinks 
sausio 3 d. Darbininkų atlei
dinėjimas prasidės apie sausio 

Valdžios apskaičiavi- 
palaikymui iki 
kada bus su- 

rei-
$750 milionų

W.F.A. vir- 
valstijoj, už-

pabaigą, 
mais, W.P.A. 
liepos mėnesio, 
darytas naujas biudžetas,
kės tarp $500 ir 
dolerių.

Charles Miner, 
šininkas Illinois
klaustas kas atsitiks su 'visais 
VV.P.A. darbininkais Chicagoj 
ir už Chicagos, atsakė, kad vi
si bus atleisti, jeigu fęderalė 
valdžia negaus pinigų. Bet da
lį arba beveik visus darbiniu 
kus gal bus galima palaikyti 
prie darbo, jeigu lokalės val
džios, kaip miestų valdybos, ap
skričiai ir valstijos administra
cija apsiims parūpinti pinigus 
W.P.A. darbų tęsimui.

Illinois valstijoj W.P.A. sam* 
da siekia apie 240,000 darbi-: 
ninku. Jie dirba prie beveik | 
2,000 įvairių projektų, kurie 
apima visokius darbus, prade
dant nuo gatvių taisymo ir 
baigiant rūbų 
šeimynoms.

Beveik visi 
kai Chicagoj
šeimynų galvos.

siuvimu bedarbių

W.P.A. darbiniu- 
ir valstijoj yra

Apkaltino Dar 7-is 
Už Darbų 
Pardavinėjimą

va-Apskričio “grand jury 
kar apkaltino aldermoną Frank 
E. Konkowski, iš 26 to wardo,t 
ir šešis kitus žmones. “parda
vinėjimu” policijos darbų. Trys 
žmonės buvo apkaltinti pana
šiu prasižengimu pereitą savai
tę.

Darbininkams
Nepalankus
Nuosprendis

Apeliacinis teismas Chicagoj 
(valstijos apeliacinio teismo 
pirmas skyrius) vakar nuspren
dė, kad unijos neturi teisės pi- 
kietuoti įstaigų, jeigu tų įstai
gų darbininkai nepriklauso prie 
unijos ir nestreikuoja. Ameri
kos Darbo Federacija, prieš

Dr. |P. Grigaitis, “Naujienų” 
vyriausias redaktorius, pereito 
trečiadienio vakare ragino vi
sas Chicagos lietuvių organi
zacijas susirūpinti Klaipėdos 
reikalu ir siųsti protesto rezo
liucijas Washingtonan ir Kau
nan.

Kalbėdamas A. L. K. prakal
bose apie Klaipėdą, Chicagos

NAUJIENOS; CMcago, M
——;--------------------—: ji—

nes pasirinko tą progą savo I 
nusistatymą parodyti. Po tų j- 
vykių Kaune Smetona paskel
bė Kauno apskrityj “sustiprin
tos apsaugos (“karo”) stovį.

Lietuvos valdžia sako, kad 
triukšmą kelią nacių kurstomi 
voldemariniiikai, bet ji nėpa- 
skelbfe karo stovio Klaipėdoj, 
kur naciai ištikrd dūksta, ir 
nepaduoda nei vieno areštuo-

Penktadien., gtuod. 23, 1938

gaitis priminė, kad Klaipėdai 
tebegręsia rimtas pavojus iš 
vokiečių pusės, nors krizė da
bar kiek atslugusi. Chicagos

V0 JI JU1. kJ\J JL Vž Vt vi C4v 4 J , I“''*’

kurią nuosprendis buvo atkreip- draugijos turi raginti
tas, apeliuos.

Nuosprendis reiškia daug
maž tą, kad unijos nebegalės 
pikietuoti neorganizuotų įmo
nių, kurios draudžia savo dar
bininkams rašytis į unijas.

rezoliucijomis Lietuvos vald
žią Klaipėdą ginti, o Washing- 
tonan reikia siųsti griežtus 
protestus prieš Hitlerio gro
buoniškus užsimojimus ir 
skleidimą melagingų žinių 
apie Klaipėdos gyventojus ir 
jų kilmę.

Mirė Žymi
Roselandietė

Veronika Ganzelienė

ROSELAND. — Po ilgos li
gos užvakar vakare pasimirė 
sena roselandietė Veronika 
Ganzelienė.

Ji buvo Roselande plačiai ži
noma moteriškė. Toj apylinkėj 
išgyveno apie 27 metus laiko 
ir aktyviai dalyvavo keliose or-, 
ganizacijose, kaip LDK Vytau
to Draugijoj, e te. Priklausė ir 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Velionės laidotuvės įvyks pir
madienį, gruodžio 26 d. Bus 
palaidota Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse. Kūnas pašarvotas 
adresu 10740 State Street.

Paliko vyras Juozapas Gan- 
zelis, sūnūs Juozapas, 
Juozapas ir Martinas, 
kitų giminių.

2 Dienos
Iki Kalėdų

ir
anūkai

daug

Kalė-

anksto ir be vargo pradė- 
supirkinėti kalėdines dova- 
Pirkite pas lietuvius biznie-

kad reikia Klaipėdos krizę ir 
neramumus Kaune atskirti

[Laikraštininkų 
Gildijos Masinis 
Mitingas
šįvakar Orchestra Hali Salėj;

Įžanga Nemokama
šįvakar įvyksta svarbus ma

sinis milingas, kuriame chica-
to “voldeinarininko” pavardės,piečiams bus pranešta kodėl 
nors šimtus areštų padarė ir prieš Hear$lo laikraščius Chi- 
net u n i versi tetą uždarė. L ”

Dr. Grigaitis toliau aiškino, j<ag
kad dabar, kol pats kritiškiau-1 Mitin šaukia Chi 
sias momentas dėl Klaipėdos • ■
nėra atėjęs, ręikia būtinai at- 
steigti Lietuvoje demokratiją.
Po Vilniaus ir Klaipėdos nepa
sisekimų Lietuvos žmonės nu- . _ .
stojo pasitikėjimo dabartine wobd Broun, American News- 
valdžia, ir tik nąuja, iš visų paper Gūild prezidentas; A. F. 
pažangių cleinentų sudaryta Whitney, Brotherhood of R. R. 
vyriausybė tegalės sujungti vi-

net universitetą uždare. cagoj buvo paskelbtas strei-

Laikraštininkų. Gildija (News- 
paper Gūild), kuri prieš kele
tą savaičių streiką paskelbė.

J Kalbės garsus rašytojas Hey-

Laiškas Nuo Nepaprasto Lietuvos 
“Edisono”

Šaukiasi Į “Naujienas” Pagalbos
šiomis dienomis “Naujienų” 

Laivakorčių Skyriaus vedėjas 
T. Rypkevičius gavo iš Lietu
vos sekamo turinio laišką:
“Naujienų” raštinėje, .............
P-nui A. Rypkėvičiui,
Amerikoje.
“Didžiai Gerinamas Tamsta!

“Drįstu aš tamsai kaipo sa
vo tautiečiui, parašyti laišką. 
Nors aš ir tamstos nepažįstu, 
bet tikiuos, kad tamsta, kaipo 
garbingas tarpe Amerikos lie
tuvių, suprasite mane ir už
jausite. Aš noriu pasitarnauti

spyna, 
vagių ir

reguliaci-

vyriausybė tegalės sujungti vi- Trainmen prezidentas; George
sus žmones Klaipėdą ir Lietu- 1 Axtelle, ♦ American, FederationĮ )UUOllc nUnU pusnuniuiiii 

|Of 4 eachers vice-prezidentas, ir žmonijai savo gabumais, bet 
daugelis kitų žymių žmonių iš 
unijų ir kitų pažangių organi-

“12. ‘Prietaisas, kuris sulai
ko balos taškymą važiuojan
čios mašinos, ant praeivių.*

“13. ‘Kišeninis lietsargis.’
“14. ‘Užkulnių-‘kablukų* ke- 

gula, kad nesunešioti ant šo
nų.’

“15. ‘Automatiška 
kuri apsaugoja nuo 
kelia aliarmą.’

“16. ‘Automatiška
ja nuo vagių ir šnipų palan
gėmis ar durimis ir viduje.’

“17. ‘Automatas prie kasų, 
kuris plėšiką pagauna spąs
tuose ir drožia nematomą 
smūgį.’

“18. ‘Prietaisas mašinose, 
kuris palieka pėdsakus vogtai 
mašinai rasti.’

“19. ‘Prietaisas, kuris paro
do kiek žmogus padarė eida
mas kilometrų ir metrų.’

“Tikiuos, kad tamstai, gal 
kuris dalykas užimponuos ir 
galėsime vieną iš tų dalykų 
realizuoti natūraliu didžiu; 
nes minėti dalykai yra mano 
išmėginti mažam maštabe ir 
gavau lauktų rezultatų. Ti
kiuos, kad tamsta savo popu
liarumu man padėsite kaipo 
savo tautiečiui, o nauda bus 
mums abiems ir garbė Lietu
vai, kurią kaip tamsta, taip ir 
aš mylime.

“Lieku tamstai dėkingas iš 
kalno ir tikiuos, kad tamstos 
globoje aš galiu likti.

“Tamstą gerbiąs lietuvis,
S.............

Kaunas, Lietuva.
Aušros gt....................................

P. S. Širdingiausių linkėji
mų broliams tautiečiams iš 
Laisvos Lietuvos.”

4 * ‘f
“Naujienose” yra šio laiško 

autoriaus pavardė ir adresas. 
Jei kam įdomu su juo susiži
noti, prašom atsišaukti pas

—T. RypkeviČių.
( 4

3

vos nepriklausomybę ginti.
. -Reikia šalinas Elokų:t

Pakartodamas, savo mintis, zacijų.
pareikštas A. L. K. konferen-

pereitą sekmadienį, Dr.1 gražus muzikalis programas. 
Grigaitis nurodė, kad Lietuvai Įžanga nemokama.
dabar reikia laikytis neutra-| “Herald Examiner” ir “Ame- 
lumo ir vengti blokų, kuriuos rįęan”, du Chicagos Hearsto 
siūlo viena frakcija A. L. Kon-, iaįkraščiąi, išeina, kasdien, nes 
grėsė. To ir Lietuva ir jos Amerikos Darbo Federacijos 

a1}1 nariai spaustuvėj atsisakė strei
ką remti, ir net kai kurie strei
kuojančios .unijos, nariai sugrį

sti į redakcijas.

Mitingui yra priruoštas ir

grėsė. To ir Lietuva 
žmonės pageidauja.

kaipo du visai skirtingus da-|bloku ncgajj aOėti, nes susi- ii_ a _• yi __ i i in - - i • ° ’
rišimas su Rusija ir Lenkija,lykus. Aišku, kad Klaipėdoj 

triukšmą kėlė ir kelia Hitlerio 
agentai ir vietiniai naciai, bet 
judėjimas prieš Smetonos val
džią Kaune ir kitose Lietuvos 
vietose yra rezultatas liaudies 
nepasitenkinimo Smetonos vy
riausybe ir noro grąžinti prie 
Lietuvos vairo 
koalicinę valdžią.

Smetonos valdžios pralai
mėjimas Vilniaus klausime ir

'netikusi politika Klaipėdos 
žvilgsniu sukėlė pas Lietuvos 
gyventojus pasipiktinimą, ir 
kaip Smetona buvo įvesdina- nei ta pati Rusija neatėjo jos Dr. A. Montvidaš, ' Kongreso 
mas naujam 7-nių metų pre- ginti.

demokratinę

y.“10 . Mciia> SąĘ žo dirbti į redakcijas.
Vokietiją tiktai išprovokuoti. 
O jeigu tarp blokų kiltų karas> 
tai Lietuva vištiek butų ište- .. .....—-
riota, išžudyta, išdeginta, 'ir H. Jagminas, “Vilnies 
amerikiečiams reiktų rinkti novas, vietoj, 
aukas ginklams pirkti, bet na- j Andrulio, 
šl.es ir našiai*”*"' ” ’v’ *
kai” : 
škiai parodo 
kuri buvo susirišus su viso
kiais blokais ir 
vienok kai pavojus atėjo, tai 
nei Anglija, nei Franci j a net

” atsto- 
redaktoriaus V. 

, kuris neatsilankė, 
ir našlaičius šelpti. “Blo- Jis aiškino, kad vienintelis 
Lietuvos neapgins, ką ai- Lietuvai išganymas—tai prisi-

» Čekoslovakija J dėjimas prie Rusijoš-Lcnkijos 
ir Rumunijos anti-Hitlerinio 

sąjungomis, bloko, kuris buk formuojasi 
», tai dabartiniu laiku. '

Prakalboms pirmininkavo

Chicagos Skyriaus, pirminiu- 
zidenturos Icrmifiui, tai žino- Prakalbose taipgi kalbėjo kas. Žmonių buvo nedaug. R.

deja, esu neturtingas. Aš esu 
lietuvis, vedęs, turiu porą vai
kučių 3 ir 5 metų amžiaus. Už
dirbu vos 200 litų mėn., kas 
pragyventi Kaune yra sunku, 
0 galvoti apie realizavimą sa
vo išradimų, aš negaliu. Pas 
mus, Lietuvoje, nėra žmogaus, 
kuris įdomautus! išradimais, 
ir valdžioje nėra tam lėšų.
\ “Iš duoto mano sąrašo išra
dimų, tamsta suprasite, kad 
reikalą turite ne su kokiu nors 
psichopatu, bet su žmogumi, 
kuris į gyvenimą žiuri atvirom 
akim, bet be kapitalo-lėšų jis 
pats lieka aklu:

“1. ‘Slaptas filmavimas’ — 
nuo vagių

“2. ‘Prietaisas, kurs apsaugo
ja žmogų nuo kišenvagių ar 
pametimų pinigų.’

“3. ‘Prietaisas, kuris apsaugo
ja automobilio griuvimą ant 
šono.’

“4. ‘Prietaisas, kuris suka 
kartu prožektorių į šalis kaipo 
ir priešakinius ratus.’

“5. ‘Budas išvengti kieto su
sitrenkime priešakinės dalies 
mašinos’. <

“6. ‘Tankas apkasams kasti.’
“7. ‘Sportiškas automobilis 

varomas žmogaus jėga iki 45 
khn. į valandą greičio ir 1 
min. (rankų da^bo1—važiuoja 
15 klmtr. kelio.’

“8. ‘Vagonuose rodyklė au
tomatiška, kuri rodo esančią 
Stotį ir sekančią, laiką ir nu
važiuotus kilometrus.’
„ “9. ‘Automatiškas traukinių 
surakinimas.’
v “10. ‘Vagonas-apsauga, trau
kiniams susidūrus 
iki 70

• • 5ciją.

i

sumažina
nuoš. susitrenkime iner-

LANKĖSI 
CHICAGOJ

Šios savaitės pradžioj Chica- 
goj lankėsi buvęs chicagietis ii 
mėgiamas dainininkas Povilas 
Stogis. Jisai dabar gyvena prie 
Benton Harbor, Mich.

P. Stogis dalyvavo sekmadie
nio Vyrų Choro koncerte. Jis 
buvo vienas to choro steigėjų.

Draugas.

Tik 2 dienos beliko iki 
du.

Iš 
kitę 
nas.
rius, nes jie gali parūpinti tas 
pačias prekes, kaip ir kiti, kar
tais net kiek žemesnėmis kai
nomis.

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

‘Automatiška kryžkc-

it

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

[ACMEJ-NĄUJIENŲ Photft]
Matanuska klonis, Alaska — Walter Pippel.savo kopūstų lauke. Jisai ir dar trys 

kiti kolonistai gal bus iš farmų iškraustyti, kadangi jie atsisako parduoti savo pro
duktus per valdžios įsteigtą korporaciją

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

SU JŪSŲ JSPAUSDINTU 
VARDU—UŽ SPAUDĄ:

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

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

čekį kartu su užsakymu.

i »

Lietuviškos ' |

Kalėdų |
pasveikinimo

liams

NAUJIENOS

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

$8.00 .
$500

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS GLENVIEW, Chicagos priemiestis — Autobusas, kuris susidūrė su traukiniu ir padarinyje keturis Uar 
tus apsirito. Nelaimėje du žmonės liko užmušti ir aštuoni sužeisti

yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

VARDAS .,

ADRESAS ..

IŠPILDYK1T ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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




