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Ruošiasi Panaikinti 8 Valandų Darbo Dieną
VOKIETIJOS NACIAI PARUOŠĖ NAUJA 

ĮSTATYMU DARBO VALANDOMS 
REGULIUOTI

Įstatymas “principe” pripažįsta 8 valandų 
darbo dieną, bet įvairios išimtys įveda 

10 valandų darbą
BERLYNAS, Vokietija, gr. pildyti nepilnai išdirbtą darbo 

28. — Nacių vyriausybė paruo- laiką. Ji gali būti įvesta tikslu 
še naują įstatymą darbo va-' papildyti darbo laiką išeikvo- 
landoms Vokietijoj reguliuoti.: tą ryšium su nacionaliomis 

šventėmis, valstybės iškilmėmis 
ir dirbtuvių celebracijomis. 
Tikslu papildyti laiką, sugaištą 
valant ir taisant darbavietes.

Tačiau daromos išimtys Kai pasitaiko opus reikalas 
tam tikriems atvejams, kurios daugiau darbo padirbti. Kai pa
reikalauja dešimties valandų' sitaiko reikalas užbaigti dirba - 
darbo dienos. “Išimčių” naujas 
įstatymas numato tiek, kad jos 
faktinai žada panaikinti 8 
landų darbo dieną.

štai keletas tų išimčių: 
Dešimties valandų darbo 

na gali būti įvesta tikslu

Įstatymas įeina galion sausio 
mėn. 1 d. 1939 m.

Naujas įstatymas pripažįsta 
“principe” 8 valandų darbo die
ną.

va-

die-
pa-

mą darbų, etc.
Aukščiau suminėta tik kele

tas galimumų pakeisti 8 valan
dų darbo dieną Vokietijoj į 10 
valandų dieną. Naujasis įstaty
mas tokių galimumų numato 
kur kas daugiau.

i
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Acme-Naujienų Telephoto
Harry Hopkins (po kairei), kuris liko paskirtas pre

kybos sekretorium, ir pulkininkas F. G. Harrington, ku
ris užims Hopkinso vietą kaipo WPA administratorius.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

ISPANIJOS SUKILĖLIŲ NUOSTOLIAI 
SUNKUS

BET SUKILĖLIAI SLENKA PIRMYN
pas■ • NEW YORK, N. Y., gr. 

28. — Bethlehem plieno kom
panija paskelbė trečiadienį, kad 
ji kovos teismuose Nacionalios 
Darbo Santykių Tarybos atsto
vo- rekomendaciją likviduoti 
kompanijos uniją, jei bus rei
kalas.

yra va- 
kaip ir 
iš Šiau-

stoliai dideli, sako lojalistų 
pranešimai.

Sukilėlių kariuomenės šiau
rės sparnas, Tremp sektore, 
atrodo turįs didesnio pasiseki
mo, nors jis slenka pirmyn po
vai. Sukilėliai sakosi paėmę 
tūkstančius lojalistų nelaisvėn 
kalnuose Montsech apylinkėje. 
Trečiadienio rytą sukilėliai pa
ėmę dar Clua, Vali de Riet, 
Carsola, Boada ir Argentera 
kaimus.

Ofensyvo planas, stebėtojai 
reples”

HENDAYE, Francuzija, gr. 
2*8. — Ispanijos sukilėlių ofen- 
syvas prieš Barceloną 
romas dviem sparnais, 
didelėmis replėmis — 
rėš ir iš pietų pusės.

Pietų pusėje lojalistai tre
čiadienį atrėmė pakartotinas 
italų atakas. Italų nuostoliai, 
sako lojalistų pranešimai, bu
vo sunkus. Paimti nelaisvėn 
italai painformavo respublikos 
gynėjus, kad ofensyve daly
vauja keturios italų divizijos.

Bendrai pietų sparne, kurs sako, esąs suspausti

• INDIANAPOLIS, Ind., gr.
28. — Federalė Jury rado kal
tus penkis Continental Credit 
Corporation ir keleto kitų fir
mų viršininkus. Valdžia kaltino 
juos pavartojus Jungt. Valsti- _____
jų paštą suktiems tikslams, dėl , briaujasi miestelio Bojas Blan - daugiau. Tuomet lojalistai pa-
kurių įvairios kompanijos ir 
paskyri asmenys turėjo $1,200,- 
000 nuostolių.

• NEW YORK, N. Y., gr. 
2Š.
P. Chrysler, žinomas automo
bilių magnatas.

Sunkiai serga Walter

cas link, sukilėlių laimėjimai tys trauksis, stengdamiesi iš- 
antradienį buvo maži, o nuo- sigelbėti iš spąstų.

Francuzija uždėjo 
cenzūrą žinioms apie 

laivų judėjimą
. i r.

Eden gal sugrįš į 
Britanijos mi

nisteriją
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

28. — Vyriausybė trečiadienį 
paskelbė, kad Francuzijos sau
sumos ir laivyno jėgos, sau
gančios Somaliu žemę, rytų Afr 
riko j e, nuo italų puolimo, bus 
padvigubintos.
• Tuo pačiu laiku vyriausybė 
pranešė, kad įvesta cenzūra ži
nioms apie karo laivyno judė
jimą. Cenzūros įvedimas skai
tomas kaipo ženklas, kad fran
cuzų-italų santykiai prastėja.

Vėliau cenzūra leido paskelb
ti, kad į Djibouti uostą išplau
kė karo laivai D’Iberlville ir 
Epervier. šeštadienį transporto 
laivai Sphinx ir Chantilly iš
veš į Djibouti dar 1,000 pasku
busių Senegalijos šaulių.

Francuzijos vyriausybė atsi
šaukė į spaudą, prašydama ne
talpinti alarmuojančių žinių 
apie italų-francuzų santykius. 
Antra vertus, pranešimai iš Ro
mos sako, buk Mussolini išsi
žadėjęs vilties gauti FrancuzF 
jos teritorijų.

LONDONAS, Anglija, gr. 28. 
— Gerbi informuotuose rate
liuose čia eina girdai, kad An- 
thony Eden, buvęs Britanijos 
užsienio ‘reikalų sekretorius,
sugrįš į ministeriją, vėl kaipo 
užsienio reikalų sekretorius,
jeigu Chamberlaino ir Musso- 
linio derybos ateinantį 
sį neduos patenkinančių 
ta tų.

mėne- 
rezul-

Rumunija atšaukė 
pasiuntini iš Vo

kietijos

Nepaisė ūkininkų 
reikalavimo

BUCHAREST, Rumunija, gr. 
28. — Neseniai karalius Karo
lis paskelbė įsakymus, kurie 
įvedė Rumunijon diktatūrą. 
Karolis paskelbė įsakymus vos 
keletui valandų praslinkus po 
to, kai jis gavo Ūkininkų Par
tijos (stipriausios Rumunijoj 
politinės partijos) reikalavimus 
atsteigti demokratinę santvarką 
Rumunijoj.

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
28. — Rumunija pasekė Jungt. 
Valstijų pavyzdžiu ir atšaukė 
savo pasiuntinį iš Vokietijos 
neribotam laikui.

Rumunijos pasiuntinys, Ba
du T. Djuvara, atšauktas, vie
na, dėl to, kad nacių spauda 
piktai atakavo karalių Karolį 
ir ypač jo meilužę Magdą Lu- 
pescu, o antra dėl to, kad Ru
munija nužiūri, jogei Vokieti
ja slaptai finansuoja Rumuni
jos nacių judėjimą.

'Atakos prieš Karolį ir Mag
dą Lupescu paskutiniuoju lai
ku nacių spaudoj buvo sustab
dytos.

Suėmė 3 kaipo juod 
rankius Coster-Mu 

sica byloje

CORDELL HULL VYKSTA NAMO
ĮSPĖJO, KAD TEKS BUDĖTI, NORINT PALAIKYTI 

LIMOS PAKTUS

LIMA, Peru,vgr. 28. — Pe- jas. Ir vykdant jas, gal teks 
reitą antradienį, pasibaigė aš- ypatingai budriai žiūrėti, ar 
tuntą Pan-Amerikos- konferen- prisilaikoma jų esmės. Svar- 
cija. Antradienį Jungt. Valsti- blausias visų, priimtų pareiški- 
jų užsienio reikalų sekretorius, mų, tai deklaracija Amerikos 
Cordell Hull, dhr kartą Pasa';reSpublikų bendro fronto prieš 
kė kalbą. Akcentavo, kad 21-' 
nai Amerikosrespublikai da- , 
bar teks praktikoj vykdyti kon
ferencijoj’, priimtas deklaraci-Vyko j Jungt. Valstijas.

e CHUNGKING, Kinija, gr. 
28. — Per Kalėdų šventes ja
ponų lėktuvai mėtė bombas į 
kinų miestus. Kinų apskaičia
vimu, dėl šių atakų žuvo 3,000 
civilių gyventojų.

, n L 1 1 f> —- X

e RICHMOND, Va., gr. 28. 
— Čia prasidėjo National Aca- 
demy of Science suvažiavimas.

Psichiniai Nesveikiems Įvykiai Lumpėnuose ir 
Namai Jau Baigti. Šilutėje

KLAIPĖDA.—“Vakarai” pra-

agręsonus.; :
‘ ‘ \

!l Trečiadieni Cordell Hull iš-

BRITANIJA TAIKO ITALUS IR 
FRANCUZUS

• SAN QUENTIN, CaL, gr.
28. — Thomas Mooney pareiš-^ 
kė, kad paleistas iš kalėjimo 
jis pašvęs visas savo jėgas. 
Amerikos darbininkų judėjimui] 
suvienyti. Mooney tikisi, kad, 
jis bus paleistas iš kalėjimo 
naujų metų pradžioje. '

ŠIAULIAI — šiomis dieno
mis miesto s-bės komisija, su- neša, kad lapkričio 29 d. nak- 
daryta iš vicebur. Petuchaus- tį Lumpėnuose akmenimis bu- 
kio, miesto inž. Stulginskio Tr vo' apmėtyta valstybės saugumo 
ūkio ved. Motuzo apžiurėjo policijos būstinė, gerokai ap- 
Rekyvos dvare pastatytas na- daužytos sienos ir nutraukti 
mus psichiniai nesveikiems glo- telefono laidai.
boti. Statyba priimta ir jau 
įgyvendinti globotiniai. Ta pa
ti komisija apžiurėjo ties nau-

Šilutėje lapkričio 28 d. 15— 
18 vai. prie žydų krautuvių

jąją turgaviete pastatytas krau- sĮovčjo po 1 uniformuotą vai- 
tuves, kuriose rado įvairių kiną, kurie įspčdinėjo publiką 
teihniškų trukumų. Tiems Iru- /nepirkti^ pas žydus. Lapkričio 

u kūmams pašalinti duota laiko 29 d. šitokia sargyba stovėjo 
ūki gruodžio 31 d. i^uo pat ryto.

Lapkričio 27 d. dienos metu 
buvo išdaužytas pasienio poli
cininko langas Šilutėje.

LONDONAS, Anglija, gr. 28. 
— Britanijos vyriausybė susi-

be ramina publiką. Sako, 
malių žemei negręsia pavojus.

Be

Kinai nepriima ja
ponų taikos

rūpino dėl francuzų-italų kivir- spauda nurodo, kad rytų
čo, kurs gręsįa karo galimu
mais. Britanijos vyriausybė, 
trečiadieni stengėsi diplomati
nėmis priemonėmis taiką pa
laikyti.

Kitą vertus, 1,000 
jos šaulių pasiekė 
pakeliu į Djibouti, 
uostą rytų Afrikoj.

Viešai Francuzijos

Afrikoje franeuzai turi tik 1,- 
500 karių, kuomet Italija ry
tų Afrikoje turi 100,000 ka
riu.

Be to, tarp 400 ir 500 italų 
kareivių jau 18 mėnesių yra 

Senegali- apsistojusių Somaliu žemės pa- 
Marseille,' sieniu, Francuzijos teritorijoj, 
franeuzų Nežiūrint Francuzijos protes

tų, tie kareiviai nepasitraukia 
vyriausy- iš franeuzų teritorijos.

SHANGHAI, Kinija, gr. 28. 
— Kinų vyriausybės atstovai 
trečiadieni pareiškė, kad taika 
su japonais tokiu pagrindu, ko
kį paskelbė Japonijos premje
ras Konoye gruodžio 22 d., yra 
neįmanoma.

Kinai atsiėmė kele 
tą kaimų

Karo taryba suspau- Naciai vėl įvedė vai
dė Japoniją kų darbą

ORn

TOKIO, Japonija, gr. 28. — 
Tautai Mobilizuoti Taryba tre-i 
čiadienj išleido šešis naujus 
įsakymus, kurie įgalioja ją re
guliuoti darbininkų algas, dar 
bo valandas, dividendus ir pel-, 
nūs, o taipgi rekvizuoti dirb
tuves, ukius ir prekes karo 
reikalams.

BERLYNAS, Vokietija, 
28. — Nacių vyriausybė

gr- 
su- 

; spehdavo, iki kovo* 31 dienos, 
nuostatus, kurie draudžia jau
nuoliams nuo 14 iki 18 metų 

. dirbti naktines pakaitas gele
žies presavimo įmonėse, plieno 
liejyklose ir laivų kiemuose. 
Vokietijos vyriausybe nori: iš
vystyti šitose pramonės Šakose 
juo didžiausią produkciją.;

SHANGHAI, Kinija, gr. 28. 
— Kinų pranešimai trečiadienį 
sakė, kad jie atsiėmė keletą 
kaimų Fenglingtu apylinkėje ir 
pakrikdė japonų pastangas su
organizuoti ofensyvą į Shensi 
provinciją.

Algos Amerikoj di
desnės, negu dikta- 

■ • ■ ■ , t

turų šalyse
NEW YORK, N. Y., gr. 28. 

-r- Jungt. Valstijų Fabrikantų 
Asociacija paskelbė palygini
mus algų įvairiose šalyse. Pa-

Mussolini reikalau
siąs Tunisijos ne

priklausomybės
ROMA, Italija, gr. 28. — 

Fašistų spauda trečiadienį pra
neša, kad Mussolini gal būt

Statys Vandentekio 
Bokštą

ŠIAULIAI. — Inž. St. Kai
rys lankėsi Šiauliuose ir su 

reikalaus Tunisijos nepriklau-1 miesto burmistru tyrinėjo, kur 
somybės nuo Francuzijos. Iki statyti vandentiekio bokštą, 
šiol italai reikalavo, kad Fran-; Geriausia vieta atrodanti Cim- 
euzija atiduotų Tunisiją jiems.

. Užgyrė nutarimą 
mokėti už atimtą 

žemę

kauskio sklype, kurį ne per se
niai savivaldybė nuo jo nupir
ko projektuojamam viešbučiui 
statyti. Čia pakaksią vietos ir 
bokšto įrengimui.

NEW YORK, N. Y., gr. 28. 
— Policija trečiadienį suėmė 
.Joseph Brandino, 61 metų, jo 
seserį Mary Brandino; 37 me- 
>tų, ir netekusį teisės prakti
kuoti advokatą Walter H. 
Cragg. Visi trys yra kaltinami

Chicagai ir apielinkei lede- tuo, kad jie grūmojimais ėmė 
ralio oro biuras šiai dienai prar dideles pinigų sumas iš Coster- 
našauja:

Lengvas sniegas; truputį ’šil- Kesson vaistų firmos preziden- 
čiau; šalčiau naktį; vidutinio tas, mokėjo jiems pinigus, kad 
stiprumo ir smarkesni pietų jie tylėtų ir neiškeltų viešu- 
vėjai; saulė teka 7:18 v. r., mon jo tikrosios pavardės ir 
leidžiasi 4:26 v. v. jo kriminalios praeities.

Musica. Pastarasis, kaipo Mc

Prasideda J. Valsti
jų laivyno manievrai Banditaiį atėmė Ita

lijos bankui $250,000 a!Ocifi{?S Amerikos fa- 0 Y 7 bnkanto darbininkas gali pirk-
REVISO, Italija, gr. 28. — , : - -

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gr. 28. — Meksikos se
natas uždarytame posėdy už ' 
gyrė vyriausybės ir Jungt. Val
stijų susitarimą, pagal kurį su
tikta mokėti svetimšaliams už 
atimtą iš jų žemę. Žemę Mek
sikos valdžia atėmė tikslu iš
dalinti ją šalies bežemiams ar
ba mažažemiams ūkių 
tojams.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

gyven-

Paštas turėjo $43,-
811,566 nuostolių

WASHINGTON, D. C., gr. 
28.‘ — Generalus paštorius Far- 
ley paskelbė, kad Jungt. Val
stijų pastas per paskutinius 
.metus, kurie pasibaigė birželio 
30 d. š. m., turėjo nuostolių 
$43,811,566. Bendrai tais me
tais Jungt. Valstijų paštas pa- 
(iąrė rekordinį biznį, siekusį 

ro pratimams Panama kanalo pasišlavė 5,000,000 lirų (Ame-1 kiek Italijos darbininkas, ir[$728,684,051. Nuostoliai įvykę 
zonoje, Karibejų juroje jr At- rikos pinigais $250,000). Poli-[kuopė dvyliką kartų tiek, kiek Į dėl to, kad paštas teikė daug 
Janto Vandenyne.

SAN PEDRO, CaL, gr. 28.
— Trečiadienį Jungt. Valstijų 
karo laivai pradėjo plaukti iš 
pietų Kalifornijos laivyno ba
zių. Jie vyksta 5 mėnesių ka^ banko skyrių šiame mies|te išninkąs,

ti savo vienos valandos alga 
Būrys ginkluotu banditų antra-, keturis kartus tiek drabužių ir 
dieriio vakarą užpuolė Italijos maisto,- kiek Vokietijos darbi• 

devynis kartus tiek,

'Sovietų Rusijos darbininkas. Ipatarnavimų veltui.cija ieško piktądarių.
t .... . .1 . A-A,..- . ...

Paštu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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LIETUVIAI IR PASAULINĖ PARODA
1939 m. New Yorke įvyksta Tautai. Toji diena buš 1939 

Pasaulinė Paroda, kurioje da- iri. rugsėjo 10 d., sekmadienį, 
lyvaus ir Lietuva.
amerikiečiai

Lietuviai tuoj ari po Tautos šventės 
turi pdgrihdo (rugsėjo 8 d.). Šioje dienoje 

džiaugtis, kad musų Tėvynėj paskirta labai garbinga parei- 
vieninlėlė iš Baltijos vAlsty- ga ir mumis, lietuviams ameri- 
bių, priėmė Jungtinių AmėH-rkI‘ėčiam‘s. MUhiš patikėta su
kos Valstybių kvietimų daly-į ruošti milžiniška Dainų šven- 
vauti Pasaulinėje Parodoje tė, kuri minių minioms kita- 
drauge su keliomis dešimtimis taučių turės atverti gražiau* 
valstvbiu. Visiems miuris su-sias. dainės sukarusios *tatltos 
prantama, kad Lietuvos daly- sielos gelmes.
vavimo faktą galėjo žymiaij Lietuvos atsakingų įstaigų 
nulemti Lietuvos rūpinimasis įnįci^tyva šiomis dienomis 
savo gausinga išeivija. Lietu- New YoFkė įšVeiglds Pasauli- 
vos dalj vav imas, be abejones, ineį paro(jaį Remti Lietuvių 
pakels šioje šalyje visos lietu- Komįtetas (World’s Fair Lilh- 
vių tautos vardų, stistiprinsį čia.UAnian Committee), kurį su- 
lictuvių padėtį, sužadins jaii- daro lietuvių amerikiečių Celi
noje kartoje ištikimesnius jau- frajmių ideologinių, fraterna- 
smus Lietuvybei, tiksliau stĮ-jiujų jr profesinių organizaci- 
pažindins su Lietuvos praei-^ų atšlovdi. Komiteto Garbes 

Prezidiumo nariais pakviesti 
LietuVos Įgaliotas Ministeris ir

l ACME-NAUJIENŲ V’olol

NĖVV YORK. — Elnora 
llayes iš Chicagos. Ji liko 
i rinkta kaipo gražiausias 
hlodėlis. Birželio 14 d. ji iš
vyks į Pietų Ameriką.

ziastinga nuotaika, šio Kohii- 
teto tiesioginiu darbu bus su
ruošti sėkmingų Lietuvių Die
nų, tinkamai priimti į Parodų 
atvykstančius svečius iš Tėvy
nės ir visomis galimomis prie
monėmis pagelbėti busimam 
Lietuvos Skyriui Pasaulinėje 
■Parodoje.

Darbas jau pradėtas. Dainų 
Šventei keli tūkstančiai jau- 

................ ...... .......... ....... nuolių jau ruošiasi savo prity- 
Pavilijonų, bet ji pasirūpino, atlikti jam patikėtas pareigas, rusių muzikų vadovybėje, ku- 
kad viena diena parodoje spe- Jo darbui reikalinga Visų lic- rios priešakyje yra komp. J. 
cialiai butų paskirta Lietuvių tuviškų pajėgų talka ir entu- Žilevičius. Netrukus laukiame 

iš Lietuvos atvykstant prityru
sio dirigento, muz. N. Martino-

timi, Tautos atgimimu ir da
bartine nepriklausomos vals
tybes pažanga. Milijonai ame
rikiečių ir viso pasaulio turis- las žadeikis, Lietuvos Genera- 

lis Konsulas Jonas Budrys, 
Lietuvos Konsulas Petras Dau- 
žvardis, Lietuvos Garbės Kon
sulas Kanadoje pulk. Grant- 

puošiėnčias visŪOti-.Suttie ir Lietuvos Skyriaus Pa-

nių apie mažų, bet viėrių se
niausių pasaulio tautų, kiiri 
savo jėgomis kuria didžias 
vertybes, ]
nę žmonijos kultūrų. rodoje Generalinis Komisaras

Pasaulinėj Parodoje Lietu- Magdalena Avietenaite. Komi-
va ne tik turės savo Skyrių— tetas visu nuoširdumu nori

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lbrtg AVenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .................................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN tonas $Q.5t)

/46iicrimi v

AUCTION SALEI 
|| KETVIRTADIENĮ g 

GRUODŽIO 29 Q! . . . .     -. .   - •• . .
11 VAL. ItYtO

||Jeigu rakandų jums butų ir nerei 
□ | kalinga, vistiek jus turėtumėt atsi 
|Jlankyti į šį didelį išpardavimą.
Sj Virš $20,000 vertės rakandų bus iš

parduota kad ir už mažiausių jų 
vertę. Į
Rakandai susidedanti iš parlor setų,

petų, gesinių ir alivinių pečių, lempų, 
stalų ii* staliukų. Tie visi rankandai 
buvo nupirkti iš Kaitinus Corner Fur- 
niture Kompanijos ir Krause Furn. 
Mfg. Kompanijas. Dabar turi būt 
PARDUOTI į DVI DIENAS, nežiu-lPARDUOTI 
rint kokią kainą iųs pasiūlysit. Galį 
jus nupirksite puikų parlor setą už® 
doleri arba penkis. !

Nepamirškite laiko nei adreso | 
GRUODŽIO 29-tą dieną, 11 vai. rytoj 
iki 7. vai* vakaro* Ir paskutinis uždą-j 
rymas durų penktadieni, Gruodžio 30,| 
nuo 11 vai. ryto iki 7:00 Vai. vakaro. įROOSEVELT
FURNlTURE CO

OUTLET I
2301 W. ROOSEVELT RD. | 

(Skersai Gatves nuo Senosios Krautuvės) S
*iL* * * ♦ ♦ * 1

/A » MM

ISnętaŠ Keisčiausiai Mokslininkai mano, kad tua-
Pnsaiilvie (Svvis tir‘a #ra Jpalik¥onis baidy- y kliu, khrh tolimoje srovėje

ti^rSris AHstealijoš tyrinėto- gyveno visame musų žemės 
jas Kteftofiftk nėsėnial at^ėbe-paviršiuje.
no į Londono zoologijos sodų^ 
nepaprastų gyYį, klteį jis phvd- 
dino tuatara. Gyvis yra pus-!
antro metro ilgumo^ padeng-1 Bulgarų geležinkelietis Pav- 
tas šarvais, labai panašus į ioVfts, TirnOVb mitešto gyvento- 
kVOkodilų. Jis gali įįyVČnti įsau- jas-, vlėhą šaltų ĮteFėitų Metą 
snmojte ir vandehyjfe. Buda- grtfodžto friėft. vakėrą grįžęs iš 
mos vaMlenyje, ttiathFa plau- įaDiyifOs atšigul^ pailsėti, kaip 
kioja, irdamasis pelekais, o(tai daro po sunkaus darbo vi- 
sausumoje replioja šešiomis. sį
kojomis. Jo snukis panašus į numatė miegoti vos 7 valandas, 
milžinišką anties snapą* bet .^g j^įtoš dienos rytų turėjo 

niikšti keltis į tarnybą, h’ atsi
tiko fteįtikėtinas dalykas — 
Pavlovas kitos dienos tylų ne- 
pabWdo iV atsikėlė tik pereitų 
šaVailę, iniė^dj^š itei daugiau 
iiėi Hidžiėth kdip Ž12 diehų.

DeV visų tų laikų jokiomis 
priėmonėmiš įVėpavykO miegan
tį pažadinti. Tik ve {karčiais jis 
lyg atsipeikėdavo iš gilaus mie
go, ir tlids momentus gydyto
jas išnaudodavo ligoniui mais
to shteikti. Lėr sėplyiiiuš mė- 

| nesiūs, kUriUOš Pavlovas mie-

žmones. Atsiguldamas jis

jos p. Baronaitės. Mnsij jau
nimas atvyksiančių savo sri
ties specialistų rankose turės 
geriausios progos sėkmingai 
išmokti lietuviškos dainos ir 
tautiškų šokių. Bendromis — 

į Lietuvos ir išeivijos—jėgohlis 
Imusų jaunimai turės sužavėti 
|žiūrovų mases lietuviška dai
na, lietuvišku šokiu, lietuviš
ka elgsena.

Darbas prieš akis labai di
delis. Jis pareikalaus ne tik 
įtemptų dvasinių jėgų, bet ir 
nemažai lėšų. ' KAštiToJa cho
rams dainų gaidų pagamini
mais, jų išsiuniihėjimas, kaš
tuoja chorų lankyiUas, kaštuo
ja komiteto tiesioginis darbas, 
vedant susirašinėjimų ir visų 
organizacinį darbų. Kadangi 
Komitetas neturi jokių lėšų, 
todėl reikalinga skubi parauta. 
Lėšoms sukelti Komitetas nu
tarė išleisti Lietuvių Dienai 
Pasaulinėje Parodoje paminė
ti ženklelius — medali jonus, 
kurie .netrukus 
ir siuntinėjami 
jas platinti. Iš 
davimo gautos
sunaudotos tiktai Parodos rei
kalams.

Kad darbas butii sėkmingas, 
klihga kolonijose tuojau or

ganizuoti vietinius komitetus 
Pasaulinei Parodai remti. Vie
tinių komitetų darbas bus su
kelti finansinę paramų, orga
nizuoti gausingas ckskučsijas 
į Lietuvių Dienų, padėti savo 
chorams atkeliauti į New Yor- 
kų, priimti svečius iš Lietuvos 
ir t. t. Dabar dar negalima 
numatyti viso darbo iki did
žiausio tikslumo, bet jis nuo
lat ryškės, kai artinsis Paro
dos atidarymo laikas, kai at
vyks PaVodos Lietuvos Sky
riaus organizatoriai. Apie tai 
lietuvių visuomenė bus nuolat 
informuojama per spatidų, ra
dijų ir 
mis.

Šiuo 
viškos 
tautai 
jų vadovybes pradėti steigti 
savo kolonijose skyrius Pa
saulinei Parodai Remti ir pa-

niilžihfškų dhties __
aprupihtas stipriais daritiinis.i 
Savo dantifilis tuatara gali per
kasti dUšihitiėS cehtimetrų Sto
rumo lazdų. Moksliilinkus ypa
tingai stebiiio šio žvėries akySį 
kojos ir kVepavirUa^. Jis bubi 
ne dvi akis,, kaip kiti žvėrys, 
bčt tris, sustatytas kuktoje tie
sia eile. Jo kojos pasibaigia aš
triais nagais, kuriose yra sky
lutės, pilnos nuodų. Tuatara 
gtobį vistioinet gritebia pirmu
tinėmis kojomis ir suleidžia į 
jį iluodingUs nagus. Nuo UUo- 
dų, pateįikailčių kun$, įlėi-| 
dus nagus, bematant dvesia 
net arklio didUmo žvėrys. Tua
tara kvėpuoja labai tetai, maž
daug potų kartų per minutę, 
o kai. nori pailsėti, nekvė
puoja net visų valandų, šis gy
vis veisiasi iš kiaušinių, ku
riuos motiha deda raisto pa
kraštyje ir peri ištisus įlietus. 
Kertonas šių gyvių gaujų už
tiko centralinėje Australijoje.

KUft YRA PAšTO žĖNK-
LŲ NAMAI? |

Tokie namai yra Anglijoje, 
vadinasi “Rising Sun’\ North 
Bersttede, Susse* apskrityje. Tdi 
yra Vieninteliai tos rųšiėš hai 
mai pasaulyje: viduje visi kam- 

i bariai išttekOHioti D&štd žfenk- 
leliais, ftUo lubų ligi grindų; 
baldai taip pat ‘aplipyti ženkle
liais. Tai yra vieša užeiga, ku- ’ 
rios savininkas Richard Shar- 
pas pradėjb Hnkli pašto ženk
li VlktdrijOS jubiliejėtis iškil
mių metu 1887 m. ApSkaičiu'o- 
j'atnh, khd jis sunaudojęs bėhl i 
8 milijonus ženklų sienoms ir 
luboms. Jo kolekcija butų la
bai vertinga, jei ženklai nebū
tų sulipdyti ir užtepti politū
ros laku.

gOjO, jis gttvO nė daugi dU kaip 
penktadalį iYoVmalatiš maisto.

Kai p*o 212 diebų miego Pav
lovas staiga pabudo, jis buvo 
besirengiąs ėiti Į tarnybų ir jo
kit! btidU nenorėjo patikėti, kad 
jis taip ilgai butų miegojęs.

šis įvykis labai sudomino 
mokslininkus, miego ligos ty
rinėtojus.

LAlDOTŪVlV DIREKTORllTS

Jota F. Eudeikis
. • 4. <

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENA IR NAKTĮ
VisiTelef onaiYARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitag’e A Ve. 
4447 South Fairtield Aveiiue

■ L 
Telefonas LAFAYETTE 0727

—A 1 4 koplyčios višoše
Chicagos dalyse

bus pagaminti 
į visas koloni- 
ženklelių par- 

pajamos bus

rei

kitokiomis priemonė

metu kviečiame lietu- 
visuomenes veikčjUs, 

ištikimų lietuviškų dr-

Komitetu New Yorke, kurio 
dabattinis adresas yra toks: 
World’s Fair Lithuaniah Com- 
initee, 16 W. 75th St, &ew
York

Komiteto Valdyba*
Pirm. Juozas B. Ldučka.
Vice-pirHi. Dr. Aid. Slitipčti'tė. 
Vicfe-pirm. Kazys J. KrūŠinskas 
’Sekr. Inž. A. j. Mažeika.
Ižd. Inž. P. M. Baržilduskas.
Iždo Glob. Alk. Š. Trečiokas.
IžtfO Ulob. Dr. A. Pelrikd.

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

P. ŠALThftfeRAS.

Laidotuvių Direktoriai
NAitlAi
Uhičag'08,
Cicero

»

Lietuvi^ ( 
bitektotiiį 
Asociacijos

Ambulanfce 
Patafnavi- 
ttiaš Ditiiil 
it ftaktį.

tukime 
,«»O 

DALYSE

aNTHonY h. PETKŪS
6834 So. West'ėrn Avė
1410 Sėhth 49th G’oūri

Phone Grovehill 0142
Giėė’ro Ph'drie Cicero 2109

J. LIULEVIČIŪS
434'8'8. CaliforniA Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZDLP Photiė Yards 0781
1646 West 461h Street Yards 0782

S. i\ Mažeika
3319 Lituanica Avenue

Yarėta 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Cahal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBĖRT V. PETKŪS IR EŪDEIK1S
4704 'So. įVeslern Avė. Phonė Lafayėtte 80Ž4

i ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituaniča Avenue Phone Yards 4908

Ohi» TeL tiriu iHl
DR. BERTAS11
756 VVesf 35th St

...Cor. bf 36th and Halsted Sts
Ofiso valandos i uo 1-3 nuo 6:30-6 3i

Nedelioftite patai sutartį
Rrt 4910 SO. MICHIGAN BLVp

Tel. Kenwood 5107

Offtb Tfei. Yligmia 0636 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo i—4 Ii nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

SOtith ChARfcMOkt AVt 
taflbHddi —9—10 A. M. 

bhka) sutarti.

Ramink
Raumenų 

Sustyrima lt 
Škaddijifliliš

fcąstebfekit Ralidohą Kryžių
Aiit PlAsterib kada pirksit

'Padarytas Johtisbn Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalukų išdirbėjų 
ĖARbUObAMAŠ VAISTINĖSE

A . M t I > 1

Marųuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700 
. Rezidencija PROSPECT 6232 
Dt. Walter M. Eisih 
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS
Ž-4 ir 6-4.F. Ui Antfad. 3-4 ir 6-7 

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

Df. F. Pūlsucki Le Van 
'GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAV 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen flemlock 6691

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

AbVOkATAŠ
idiėsto ofisas—127 N. bearborn St. 
Kateb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted ši 
Valandos vikšrais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
ketvirtadieniais, ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A* MontvitL M. D.
Y?est Town Štate Bank Bldg.

WfcsT HiAbišON štreėi
Vai. 1 ik! 3 po pietų, 6 iki 8 ak

TeL Beėtey 7330 .
Namu telefonas Brunswick 0597

pffice ąnd Res. Phone Calttmet 7472 
Officė Holirs: 2-4 p. m. 7-8:39 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Physiciah and Stargeon 

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1

JOSEPH J. GRISU
UETUVIS ADVOKATAS 

Teiephonė: Yards 1001 
1631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

dentistAs
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

46Š1 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 0994.

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

Tel. Lafayette 3650

A* A. SLAKIS
ADVOkATAB

7 Sd. Dearbofrft St
1230

. Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Na’mų Tel.—įlydė Park 3395

KAL & ZARETSKY 
.. LIETUSIAI ADVOKATAI 
6322 So. Western Avė*

VALANDOS:
Panedčlį, Utarninke ir Ketvergė 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Jeredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Subėlpj ndd 12 iki 6 v.v. 
Tėl. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

MAho 20 metų praktikavimas, 
jiisų fcaraftta'vimas.

Optometrically Akių Specialistas
Lalengviųa akių įtempimą, kuris 

esti priežastinli galvos skaudėjimo, 
■sVaigijno, akių aptemimo, nervuotii- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
tt5uriipa1regystę ir toliregVstę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromės 
su 'elektra, parodaričia mažiausias 
klaidas. Speciali ėtyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
ątitaigomos..
VALANDOS: fiub 16 ryto iki 8 v. 
.Nedalioj tiktai pagal sdšitarimą. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bft akinių. KaihoS pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373
■ i m iii i i imiii i,—

LIETUVIAI
GYDfTdjĄĮ IR DENTISTA1 
Amerikos Lietavių Daktarų 

D raugi j os .Nariai 
Phonė CANAL 6122 

DR. Š. BIĖŽIS 
ta^DYTOJAŠ IR CHIRURGAS 

Ž2DI West Ž2hd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

SerėabMlš ir hvdfcl. pakai sutarti 
Rėi «&31 So. Califotnia AWuė 

Tnlefnna* Remihllr 7889

DR. BRŪND 1 
ZŪBRTCKaS 

Gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: Ž—4 pdpiet ir 7—4 
vakaro, tiiečiadlimtais ir šekfai&e

DR. STRIKOVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
OfisaxJ84S;SO. ASHLAND AVį. - 

Ofiso- vaLų Nuo 2 iki 4 4r nuo 6 iki I 
Vak. NedMroi pagal s u si ta rite a 

O’flso TeJ.: YARDS 45«7
Namų Tel. Prospect 1930

DR. €. 2. VEZELTS
DENTTSTAS

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

Valandos niio 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

.fem. Lietuviai ..pajktąyaį. ^. ,

Dr* Margeriš
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
- Phone YARDS 7299

Tel. Office Wenftrorth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr* Susanna Slakis
Motetą ir vaiką ligų gydytoja 

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

išskyhis seredomis ir subatomlS
......... ..  ,GT ii............. . ■a.iiiMh*—

KITATAUČIAI
DR. IIĖRZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviąms žinomas per 31 

ftietus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisus if Labotatoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan fct

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

Tel. DanUl 3110
. Rezidencijos telefonai: 

Bdpferlor 0454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega)
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 iki 12 vai. ryt 
4 vai. po piet h nuo 7
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY X88«

nuo 2 iki 
i 6:30 vr.l

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauričė Kahn
SOUtft ASHLAND AVK

OfiSfo valandos
Nuo te iki 12 ėiehų, 2 iki 3 p<

pI22l7
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Clevelando ir Ohio Žinios Ką Žmonės Mano
Kam laikoma Lietuvos kariuomenė?

SENUOSIUS METUS PALYDINT. — KŪČIŲ POBŪ
VIS. — ORGANIZACIJOMS YRA REIKALINGA 
DRAUSMĖ. — LAISVANORIŲ KLUBAS. — DI
DELI UŽSAKYMAI.

Senuosius metus jau baigia- gauti darbo. Pereitų metų kri- 
me ir pradėsime Naujuosius, zė neaplenkė ne vieno žmogaus. 
Kokį skirtumą padarys musų Darbo žmonės negalėjo gauti 
gyvenime Naujieji metai iš ank- darbų, o biznieriai nepardavė 
sto spręsti sunku. Gerai žino- užtektinai prekių, kad galėtų 
mc, kad senieji metai ne vi- sau tinkamą pragyvenimą pasi- 
siems buvo geri. Daugelis nu- daryti. Nedarbo krizė atsiliepė 
kentėjo dėl nedarbo, kuris mus ir į moksleivius. Didelis daugu- 
jau kankina per keletą metų, mas jų nebegalėjo grįžti į mo- 
Milionai darbo žmonių turėjo kyklas ir baigti tenai mokslą, 
kęsti skurdą dėl negalėjimo O tai dėl to, kad pereitą vasa

rą negalėjo gauti darbo ir už
sidirbti vieną kitą dolerį žiemos 
sezoną grįžti į mokyklą. O tie, 
kurie norėjo jiems padėti baigti 
mokslus, taipgi negalėjo gauti 
darbo ir negalėjo jokios pagal
bos suteikti.

Pereitais metais krizė apėmė 
visą pasaidį nepalikdama r. ė 
vieno kampelio, kur tik žmonių 
yra. Vienur nedarbas, o kitur 
karai. Vienoje šalyje kapitalas 
kankina žmones, o kitoje dik
tatoriai laiko pavergę darbo 
žmones.

Fašizmas bando vis daugiau 
prasiplėšti ir panaikinti demo 
kratiją. Fašizmui pasisekė pa
vergti vieną kitą demokratišką 
šalį, o kur dar pasekmių nebu
vo, tai daro bandymus. Per tai 
visoj žmonijoj kilo daug įvai
rių nesusipratimų; vienas kito 
neapken timas, nepasi tikėjimas 
ir pavydas. Artimo meilė liko 
visai atmesta, kada žmogus yra 
alkanas ir jam visko trūksta. 
Tačiau kaip jau pradėjo reikš
tis pabaigoje 1938 m. viskas 
šiek tiek jau* pasijudino į ge- 

• resnę pusę ir, kaip išrodo, gal 
eis geryn.

BB Iš Roosevelto administracijos
S 18 S » H B lt S" ir valdžios puses dedamos visos 

B^ V B^m«BwB pastangos, kad viską butų gali
ma sutvarkyti. Galima manyti, 
kad prez. Rooseveltas yra žmo
gus kuriam rupi šalies likimas, 
ir jis nori išvesti šalį iš krizės. 
Tik reikia pasitikėti juo ir jahi

(ACME-NAUJ1ENŲ U oto l

DONDON. —- Joyce Grif- 
fith, kuri liko išrinkta “gro
žio karalaite.”

galvoja, kad Lietuvai karino 
menė nereikalinga, bet pagal 
jo žodžiais tai galvoja tik tię, 

i kurie yra išgamos ir nori būti 
kitų vergais.

* *
Bet faktas, kad Lietuvoj ka

riuomenė laikoma tik fašisti
niam režimui išlaikyti, ir viso

liškumu, draugiškumu ir arti
mo meile. Paduokime vienas 
kitam ranką ir kovokime už ge
resnį, žmoniškesnį pragyvenimą 
ir pasaulio demokratiją.

1

CCM

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel.-ARDMORE 6975

T

P-nų Brazauskų rezidencijoje 
buvo surengtos kūčios, kuriose 
dalyvavo gaižus būrelis drau
gų, taipgi buvo svečias iš Pitts- 
burgho p. Petraitis su dukrele. 
Visi svečiai buvo patenkinti žu
vies ir silkių vakariene, taipgi 
r Kalėdų plotkeliais. Po vaka

rienės visi šnekučiavo ir links
minosi iki vėlumos. Kai kurie 
grįžo namo apie rytmetį. P-ai 
Brazauskai yra linksnio budo ir 
moka svečius gražiai priimti.RAŠOMAS

MAŠINĖLĖS 
VISŲ ISDIRBYSCIŲ 

Parduoda, 
Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles
515.00

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE 
3712 S. Western Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

PINIGUS!
Jeigu reikia atnaujin

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

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

Association

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

Butų gerai, jeigu darbo žmo
nes susiprastų ir stotų į vienų 
didelę organizaciją kovoti prieš 
savo išnaudotojus, o nedarytų 
taip, kaip dabar daro — dvi 
unijos kovoja viena prieš kitą. 
Toks darbas lik priduoda dau
giau jėgų ir energijos musų iš
naudotojams. Darbo žmones ne
gali laimėti, kol visi nesustos į 
vieną eilę ir vieningai pareika
laus žmoniškesnio pragyvenimo.

Toks darbininkų nesusiprati
mas yra apgailėtinas ir skau
dus smūgis.

Taigi, pradėdami naujus me
tus pradėkime su nauja ener
gija, nauju upu ir nauja idėja, 
kad galėtumėme veikti su bro-

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $___ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas _________
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija

N

kurie pri- 
ar didelių 
nusiskun-

be

yra

Daugelis musų, 
klausome prie mažų 
organizacijų, dažnai 
džiame, kad vienoj ar kitoj or
ganizacijoj esanti perstipri 
drausmė: tą ir tą mes negali
me kalbėti, tą ir tą mes negali
me daryti. Bet ar kada nprs pa
galvojame, kas yra stipriausias 
organizacijos pagrindas ir 
ko ji negalėtų išsilaikyti?

Stipriausiu pagrindu
drausmė ir jokia organizacija, 
nežiūrint kokia ji nebūtų ir iš 
kokių asmenų ji nesusjdėtų, ne
galėjų ^yvuoti. Ir tai dėl to, kad 
nevisi yra geros valios. Vieni 
priklauso organizacijai, nes ti
kisi gauti pagalbą nelaimei išti
kus, o kiti priklauso tik dėl to, 
kad nori politikauti. Čia kaip 
tik ir yra reikalinga drausmė.

Įsivaizduokime sau tokią pa
dėtį: kada drausmė organizaci
joj bent kiek atslūgsta — kas 
ką nori daro, kas ką nori kal
ba, eina kur nori ir organizaci
ja visiškai pakrinka. ' Išnyksta 
drausmė ir tuoj pasireiškia mir
tis organizacijai. Ji yra tas, kas 
širdis žmogaus kūne. Kol šir
dis gerai veikia, tol žmogus ge
rai jaučiasi. Širdis apsistoja ir 
žmogaus gyvenimas pasibaigia. 
Drausmę prašalinus, tuoj kiltų 
bereikalingi ginčai,
visoki nesupratimai, dėl kurių 
organizacija turėtų griūti. Nie
kas negali būti organizacijai 
kenksmingesnis, kaip barniai, 
ginčai ir neapykanta, piovynės 
tarpe savųjų, nepaklusnumas ir 
negerbimas vienas kito, niekini
mas autoriteto. O visa tai vyks
ta ten, kur narių protas ir jaus
mai yra atpalaidoti nuo draus
mės.

Tai dėlei to mes negalime da
ryti priekaištų, jeigu vienoj ar 
kitoj organizacijoj yra uždėta 
drausmė, nes tai yra pagrindi
nis organizacijos įrankis, be ku
rio ji negalėtų gyvuoti. Mes ga
lime sumažinti politikavimus, 
bet drausmė turi pasilikti, nes 
be drausmės niekas negalėtų iš
silaikyti.

barniai ir

Cleveland Plain Dealer suda
rė klubą iš laisvanorių, kurie 
žiurėjo, kad kaip nors galėtų 
aprūpinti Kalėdų dieną valgiais 
tas šeimas, kurios neturi nei 
darbo, nei pinigų. Laisvanoriai 
darbininkai surinko daug mais
to ir pinigų įr iš viso aprūpino 
per penkis tūkstančius šeimynų 
maistu ir kitokiomis dovano
mis. Keletas Šeimynų pareiškė, 
kad joms net perdaug visko da
vė; esą, galėjo nutraukę duoti 
dar ir toms Šeimoms, kurios vi-

A-,

Dabar matome, kas išėjo!
O jei pastatė kokią: Vilniaus neatkariavo, — atvirk- 

kariuomenės mokyklą ar tiltą, tai pusę metų ščiai, užmiršo, su lenkais susi
bičiuliavo; Klaipėdą, tur būt, 
taip pat velnias ant uodegos 
nuneš, dar ko gero ir laisvę 
praras, ir tuo metu kariuome- 

____ r L---- ---------------  nė stovėjo Lietuvos sargyboje, 
vadas gener. Raštikis savo kai-! kai visi tie dalykai dėjosi, 

boję minėjo, kad daug kas Harold B.

ap- 
už- 
ka-

laikraščiuose rašo lyg didžiau
sią naujieną pirmuose pusla
piuose.

Per 20 metų nepriklausomy
bės šventę pats kariuomenės

NEPABLOGINKITE VIDU
RIŲ Užkieffijimo su Netin

kamais Liuosuofojais!
Niekas negali uždrausti Žmogui imti 
kartų, nemalonų liuosuotoją. Bet ko
dėl? Kas sakė, kad jums reikalinga 
turėti nelaimingas patyrimas iš pa
prasto vidurių užkietėjimo?
Paimti liuosuotoją gali būti lygiai 
taip malonu, kaip ir suvalgyti gar- 
laus šokolado šmoteli—jeigu jus i- 
mat Ex-Lax. Jis išgauna visiškas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, be 
sukrėtimo jūsų vidurių, be pasibjau
rėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 80 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ. VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems! j

Papūtus stipresniems vėjams o dabar viską suėda ponai”. kiems paradams, ir per ją, ka- 
Lietuvos link, verta paminėti - Ir iš tiesų, ką vokiečiai pa- |riuomenę, dabartinė valdžia pa- 
apie Lietuvos kariuomenės pa- statė savo okupacijos laikais, darė savo tautą ir žmones ver- 
skirtį. Kokia yra Lietuvos ka- tai Lietuvos valdžia per 20 me- 
riuomenė, tai jau mes žinome; tų mažai ką daugiau sugebėjo I 
neseniai apie tai buvo rašyta padaryti, 
minint 20 metų
įkūrimo sukaktuves.

i Kariuomenė yra laikoma 
saugoti šalį nuo bet kokio 
puolimo. Deja, Lietuvos 
riuomenė daugiau taikomd val
džios išlaikymui, ką parodė pa
skutiniųjų metų ir dienų įvy- L 
kiai. Visi puikiai žino, kad ir 
geriausiai pamokyta ir 
luotą kariuomenė, turėdama fe ai ■ 4 A O BB 1
mažą skaičių žmonių negali at-,ęS N O II I 1 M 'C M NlOlll 
likti savo paskirties prieš ke- g|ldUjUO I JUU Iii U lŲ 
leriopai didesnes< jėgas, kaip 
antai prieš Vokietiją, Lenkiją 
ir kit. <

O jos išlaikymas ir apginkla- Jjg 
vilnas labai brangiai atsieina, Jg 
o ūkio kraštui dar tokiam kaip Jį 
Lietuva yra labai sunku išleis- Jį 
ti po kelis milijonus vėjais, 
kada galėtų tuos pinigus su-jJKĮ 
naudoti ūkio reikalams, ir ben- SS 
drai krašto kūlturinimui.

Jau 20 metų kaip Lietuva 
nepriklausoma, bet pažanga la
bai maža; tiesa, mieste mato
si, ypatingai Kaune, bet pažiu
rėjus į kaimą, į tą vargšą ūki
ninką, kuris dirba nuo tamsos 
ligi tamsos, ir pavalgyti kaip 
žmogus neturi, darosi liūdnas 
vaiždas.

Tos prieškarinės bakūžės jau 
griuva, sunku jas atitaisyti ar 
naujas pastatyti, T-^, nėra iš ko. 
Pagal ūkininkų žo&žiais: “Prie 
Rusų Ciecotiaus Ijuvo geriau,

apgink-;

■ Radiosl

Iš Lietuvos
Laisvamanių Susirin 

kimaš.
UKMERGĖ. lapkričio 20 

d. 13 vai. vietds JJacht-klubo 
patalposę įvyko Laisvamanių 
E. K. d-jos Ukmergės skyriaus 
steigiamasis susirinkimas. Be 
jokių skelbimų, o tik su pa
kvietimais Į susirinkimą atvy
ko apie 100 prijaučiančiųjų. 
Susirinkusieji buvo inteligen
tai, darbininkai ir iš aplinki- 
nų kaimų ūkininkai. Nariais 
prisirašė 46. Į valdybą išrink
ti: Deviatnikovas Jok., Biliū
nienė, Kulvietis E., Lazauskas 
J. ir Alseika L. Į revizijos ko
misiją — Dambrauskas FL, 
Babušis ir Petrikas.

Klaipėdą Pargabena
mas Nau jas Didelis 
Laivais ‘Tanevėžys”
KLAIPĖDA. —- ši šeštadie

nį į Norvegiją išvyksta musų 
jurininkai pargabenti naujai 
pirktą laivą, kuris pavadintas 
“Panevėžio” vardu. Naujojo 
laivo įgula yra kiek didesnė, 
negu musų laivų. Įgulą suda
rys 21 asmuo. Laivas “Pane
vėžys” yra 10% didesnis už 
dabartinį musų laivą “Kauną”. 
Šis laivas statytas 1928 m. Os
lo dokuose. Laivą, kaip jau 
anksčiau buvo pranešta, pirko 
“Lietuvos Baltijos Loydas”.

sai nieko negavo.

SS
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fe'Paveiksle parodoma graži 1939 m. Zenith Radio atpigin-gj 
fe ta iki $99.50 ir duodama didelė nuolaida už jūsų radio.ĮŽJ 
fe Jus galite pasirinkti sau radio kokią tiktai nori Budrikofšjf 
fe Krautuvėje — RCA Victor, Radionas, Pliilco.
fe Mažos Radios po $6.95
jjg RCA Victor Midget už $9-95’

lJos.F.Budrik,lsa
B 3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088SS

>

A:

88
88
88
88
88
88
88
88

kį RADIO PROGRAMA: WCFL—970 k. nedėlioj 5:30 P. M. I®
SS WAAF 920* k. pirmadieniais ir penktadienias 3:30 P. M.
JWWHFC 1420 k. ketvergas 7 P. M. Chicagos laiku Jgį

Kai kurios dirbtuvės praneša, 
kad gavo didelius užsakymus 
nuo valdžios pagaminimui įvai
rių daiktų. Mat, federalė val
džia rengiasi statyti daug lėktu
vų ir vandeninių laivų. Dėlei to, 
daugelis kompanijų ir gauna 
užsakymų padirbti įvairių daik
tų. Sako, kad Clevelando dirb
tuves gaus per šešis milionus 
dolerių, o tai suteiks daug dar
bų cleveląndiečiams.

—Jonas Jarus

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

ir 25 centu dėžutės yra pas 
Vaistininką.

10

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Rudeninių Madų 
Knyga

c>

Vardas

Adresas

Miestas.

Valstija

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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NAUJIENOS
The Llthnanian Daily Newa

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

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Mattel* 
March 7th 1914 at the Post Offlcb 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eiha kašdieh, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
iii. Telefonas Cana] 8500.

Neramumai Lietuvoj ir “voklemarininkai”
,i, r llttji...,,

Amerikos korespondentų pranešimuose apie įvykius 
Klaipėdos krašte ir Kaune buvo dažnai minimi “Volde- 
rnarininkai”. Kas atidžiai tuos pranešimus skaitė, tas ga
lėjo suprasti, jogei korespondentai arba buvo tyčia kiė; 
no nors klaidingai informuojami, arba jie, nepažindami 
įmonių ir srovių Lietuvoje, sumaišė “žirnius sU kopūs
tais”.

Bet tos telegramos apsuko galvas ir kai kuriems UiU- 
sų laikraščių redaktoriams bei “visuomenės švietėjams^ 
Pavyzdžiui, komunistų “Vilnis” gruodžio 14 d. didėliu 
antgalviu pirmame puslapyje pranešė, kad “Lietuva 
gė Hitlerio agentam”, suimdama “virš šimtų Voldemati- 
ninkų Kaune, besikėsinusių nuversti valdžių, Liėtuvų pa
vesti Hitleriui”. Tais “voldemarininkais” komuhistų Or
ganas pakrikštijo Lietuvos Universiteto studentus, ku- 
riuos Smetonos policija sumušė ir suareštavo*

Dabar jau žinome, kad Universiteto studentų de
monstracija nieko bendro su voldemarininkais neturėjo. 
Bet ir kitose vietose voldemarininkai, matyt, jokios žy
mesnės rolės nevaidino, nors kai kas stengėsi juos kaip 
galint labiau išreklamuoti. Štai “L. Žinios” gruodžio 12 
d. rašo, kad per rinkimus Klaipėdoje buvo provokacijos 
tikslais skleidžiami lapeliai, apgavingai išleisti neva “Vol
demaro šalininkų” vardu. Vai. liaudininkų dienraštis 
apie tai rašo:

“Naktį į gruodžio 11 d. Klaipėdoje buvo iškli
juoti lietuviškųjų visuomenę labai papiktinę atsišaU-. 
kimai. Jų turinys toks: ‘Lietuvos voldemaTininkai! 
Mes, Voldemaro šalininkai, nerinkime gruodžio 11 
d. dabartinių klastingų lietuvių sąrašų. šitos parti
jos nuvedė Lietuvų ir tautų į pražūtį? Lietuviškoji 
visuomenė juo labiau nustebinta tuo, kad šituos at
sišaukimus stropiai saugoja vokiečių vadinamosios 
tvarkos tarnybos nariai.”
Prieš tų apgayingų atsišaukimų viešai užprotestavo 

aktingas voldemarininkų veikėjas, Algirdas SliėSOraitts. 
Bet Sliesoraitis tuoj po to buvo suareštuotas!

Tokiu budu dabar visai aišku, kad naciai Klaipėdoje 
vartojo “voldemarininkų” vardų su . tikslu apgauti bal
suotojus; o Kaunas tų patį darė, stengdamasis ėUklaidin* 
ti visuomenę apie tuos neramumus, kurie buvo kilę prieš 
valdžių.

Kas tam judėjimui vadovavo?
“Naujienose” jau buvo nurodyta, kad judėjime prieš 

Smetonos valdžių veikliausi pasirodė “krikščionys demo* 
kratai, kas jau buvo galima pastebėti iš suareštuotųjų 
r.smenų vardų — Bistro ir Dielininkaičio, taip pat ir iš 
pavardžių tų profesorių, kurie buvo pasižadėję kalbėti 
studentų verslininkų šauktam (bet rektoriaus uždraus
tam) šUsirinkime — Pakšto ir Kolupailos. Dabar patiria
me ir daugiau vardų tų žmonių, kurie'buvo suimti. “L. 
žiniose” įdėta tokia žinia:

“ ‘M* D? praneša, kad esu sulaikyti dr. L. Bis- 
tras, p. Ambtožaitis, p. Ivanauskas. Musų žiniomis, 
dr* Ambrožaltiš ir dr. Karvelis paleisti* Paleista ir 
daugiau suimtųjų. Buvo paleistas ir dr. Bistras, bet 
Vakar apie 14 vai. vėl sulaikytas, šiandien esųs sU1* 
laikytas Dielininkaitis. Taip pat suimtas ats. kari
ninkas Stepas Kampaitis.”
Kadangi apie suėmimus tašo “Memeler Damfboot”, 

tai, matyt, tie areštai įvyko Klaipėdoje Veikiausia, po 
to didelio masinio mitingo, kuriame (kaip telegramose 
buvo sakoma) dalyvavo apie 2,500 žmonių.

Kauno propagandos biuras (VDV), “informuoda
mas” visuomenę apie tuos suėmimus, pridūrė dar Ve kų:

“Pas kai kuriuos sulaikytuosius, pav. pas Povi
lų Vladų Ivanauskų ir ats. karininkų Stepų Kompai- 
tj, rastos nemažos sumos pinigų.”
čia norima įrodyti, kad tie neramumų vadai buvę 

svetimų valstybių “papirkti”. Kas yra Povilas Ivanaus
kas ir Stepas Kompaitis, mes nežinome. Bet Karvelio ir 
Ambrozaičio vardai yra žinomi labai gerai. Abudu yra

Užaakytuo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams --------------------- ---  $8.00
Pusei meti) ----------------------  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui ------------- .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ..............   $5.00
Pusei metų ----    2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams ______ ...... 1.09
Vienam mėnesiui __  ./

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams .... ;....................... — $8.00
Pusei metų ........    4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Motiey

Orderiu kartu su užsakymu.

krikščionys demokratai. Karvelis buvo Lietuvos finansų 
ministeris, o Ambrozaitis buvo klerikalines “darbo fede
racijos” vadas ir seimo atstovas.

Šiaip ar taip kalbėsime, bet dabar yra aišku, kad 
prieš Smetonos vajdžią jau kyla ir Lietuvos kr.-demokra
tai, kurie 1926 m. padėjo tautininkams padaryti pervers
mų. Ber tuos 12 metų tautininkų diktatūra atnešė Lie
tuvai labai daug žalos. Jei demokratija nebus atsteigta, 
tai Lietuvoje gali kilti tikra suirutė.

DEMDBiLiŽACIJA — StALI- 
NIŠKO POBŪDŽIO

Kai valdžia bet kurioje šalyje 
‘nori demobilizuoti (sumažinti) 
armiją, tai ji pasiunčia dalį ka
reivių namo, o jų vadus, kari
ninkus; perkėlia į atsargą. Bet 
sovietų Rusijoje demobiližacija 
yra vykinama kitokiu budu. 
Londono laikraštyje “Time and 
Tide” įdėta toks laiškas:

“Pėf paskutinius 18 mėne- 
šOVfetų kariuomene nete

ko dėl SUšaudymų: 2 marša
lų, 3 iš b distriktų vadų, 10 
iš 13 armijų vadų, 57 iš 85 
kofpUšų Vadų, 110 iš 193 di- 
Vižijų vadų.

“Kitaip sakant, buvo su
šaudyta daugiau kaip 50 huo- 
šitngių aukštesniųjų karinin
kų. įsivaizduokite, kokia te
nai turi būt suirutė.”
Dabar bus aišku, kodėl taip 

nupuolė ĖUropoje sovietų Ru
sijos įtaka*

LATVIJA IR ESTIJA PASKEL
BĖ NEITRALITETĄ

Latvijos valdžia, kaip prane
ša “The Manchester Guardian”, 
priėmė dekretą, kuriuo Latvija 
yra paskelbiama neitralia vals
tybe. Estija ir Lietuva, kurios 
kartu su latviais, sudaro Pabal
tijo Sąjungą, išreiškė tam de
kretui (savo.|pritariiną. Praneša
ma taip pat, kad Latvija buvo 
iš anksto atsiklaususi Skandina
vijos šalių ir Lenkijos ir buvo 
gaVUši jų Sutikimą. Toliau ži
nioje sakohia:

“Sekdama Estijos pėdomis, 
kuri padarė tą pat prieš kele
tą mėnesių> Latvija yra an
troji Baltijos valstybė, pa
skelbusi savo neitralitetą. Tai 
Raiškia, kad kilus karui tarp 
ftUsljOs ii* Vokietijos, tos val
stybės paliktų neitralios. Lie
tuva tb dar nėra pareiškusi?’
BOt galima neabejoti, kad ir 

LiėtUVh pasielgs taip, kaip pasi
elgė Estija ir Latvija. Demo
kratinės srovės Lietuvoje (ypač 
vai. liaudininkai ir socialdemo
kratai) jau seniai stoja už Lie
tuvos neitralitetą.

Bet dabar gali kiekvienas su
prasti, kokią nesąmonę sugal
vojo musų komunistai, kUrifc 
siūlo Lietuvai dėtis į karo blo
ką su Lenkija bei Rusija ir kar
tu veikti išvien su Pabaltijo 
valstybėmis. Jeigu Lietuva dė
tųsi į tą bloką, tai ji turėtų pa
sitraukti iš Pabaltijo Sąjungos, 
nes du tos sąjungos nariai jau 
yra pasiskelbę iieitraliais.

Nupeikė rezoliucijų
“TA1ŠYTOJUS”

“Naujienose” buvo nurodyta, 
kad komunistai, patekę j rėžo- 
liucijų komisiją, savaip “perre
dagavo” ir net tiesiog iškreipė 
A. L. K. Mass. valstijos kohfe- 
rencijos teždliUčijas; ypatingai 
vieną, kurioje buvo kalbama 
apie spaudos santykius. Prieš 
tą komisijos darbą griežtai Už
protestavo “Keleivio” redakto
rius, S. Miehelsonas.

Įdomu, kad komisijos nepa
gyrė ir Brooklyno “Laisvė“. 
Įdėjusi komunisto J. Grybo pa
siteisinimą, ji sako:

“Jokios naudos niekam ne
neša tokios ‘komisijų patai
sytos arba suredaguotos* re
zoliucijos, dėl kurių paskui

kyla ginčai ir kurios gadina 
bendrai veikiančių grupių 
santykius.”
Be to, “Laisvė” pastebi, kad 

jfeigu liėnls rezoliucijų “patai
symams” ir butų pritarusi dau
guma, tai ir tuomet jie butų be 
vertės, nes A. L. Kongreso ir jo 
skyrių, konferencijose iki šiol 
hebdvo praktikuojama mecha
niška daugumos balsų taisyklė, 
bet — *

“Visuomet buvo bandoma 
rezoliucijas priimti vienbal
siai, arba bent jau pilnai su
tinkant komunistams ir so
cialistams. To reikėtų prisilai 
kyti ir ateityje.”
Kitaip galvoja Chicagos ko

munistai. Jie tą sufalsifikuotą 
Mass. , valstijos konferencijos 
rezoliuciją gynė, koliodami 
“Naujienas”, kurios prieš ją 
protestavo. Be to, gruodžio 18 
d. komunistų lyderis V. Andru
lis Užsispyrė įdėti į Chicagos 
skyriaus rezdliuciją sumanymą 
apie Lietuvos užsienių politiką, 
nors jisai gerai žinojo, kad ši
tame klausime musų srovių 
nuomonės žymiai skiriasi; ir 
kuomet tas jo pasiūlymas nebu
vo priimtas, tai jisai pasiprie
šino visai;rezoliucijai apie įvy
kius Lietuvoje. Tokiu budu 
konferencija pasiliko be rezo
liucijos! ,

Savo sialiru partyviškuhiu 
“vilniečiai” iššaukė bereikalin
gus ginčus Chicagos Kongreso 
skyriaus konferencijoje ir dau
geliui atėmė norą kartu su ko
munistais veikti.

Iš Lietuvos
Atsirado Katine Žydų 

Tikybos Mėgėjų.
KAUNAS. — Kauno žydų 

spauda rašo, kad šiuo metu 
Kauno rabinatas turi dažniau 
nežydų interesantų, kurie nori 
priimti žydų tikybą. Štai atsi 
rado toks lietuvis iš Anglijos, 
kuris jau seniau atvyko Kau
nan ir vertėsi anglų kalbos pa
mokomis. Jis įsimylėjo žydę 
merginą ir , nutarė pereiti į žy
dų tikybą. Iš karto rabinataš 
atsisakė išpildyti jo prašymą, 
tačiau kai jis ir jo mylimoji 
smarkiai reikalavo, tai rabi
natas įžiūrėjo, kad nėra pras
mės jų prašymo netohkihti ir 
tą hežydą priėmė žydų tikybon 
ir žydiškai siišliubavo. Dabai? 
dar yra vierios įmonės tarnau
tojo žydo prašymas priimti žy
dų tikyboh jo numylėtą nežy- 
dę ir taip pat kitų dviejų Kau
no ir Al'eksbto nežydų jaunų 
vyrą prašymai priimti žydų ti- 
kybOh. Tą visą prašymai rabi- 
ftatO dhr neišrišti, žydą visuo
menę labai stebina, kad dabar
tiniais laikais vis dėlto atsiran
da nežydą, kuHe nesivaržo pri
sidėti prie žydų.

Renka parašus, kad nu
pigintų elektrą

TELŠIAI. — Teko patirti, 
kad Telšių iniesto gyventojai 
rfeftka parašus, kad miešto sa
vivaldybe nupigintą elektros 
energiją. Prašyme nurodyta, 
kad Telšiuos elektra esanti per 
brangi ir todėl daug gyvento
ją* ypač biedhesniąjų negali 
jąja pasinatidbti. Taip pat jau> 
kai kas net ir iš pašitiirinčiųją 
ėmė pirktis žibalines lempas.

Tautininku šeimininkavimas 
žudo Lietuva

_____!____I_ i ••

(Amerikiečio Laiškas iš 
Kauno)

(Vienas inteligentiškas as
muo, gimęs it augęs Ameri
koje* nuvyko 1936 m. į Lie
tuvą ir tenai apsigyveno. 
Pradžioje jį buvo labai su
žavėję tie gražus dalykai, 
kuriuos valdžia parodo at
važiuojantiems paviešėti a- 
merikiečiams. Bet kai tas 
asmuo pagyveno Lietuvoje 
ilgiau ir pamatė “kitą me
dalio pusę”, tai jisai ėmė 
galvoti kritingiau. Ir štai ko
kį laišką jisai dabar parašė 
į Chicagą, po gruodžio 10 
dienos įvykių Kaune. —Re

dakcija.) .
KAUNAS, gruodžio 12 d., 

1938 m. — Liūdnos dienos atė
jo Lietuvai! Klaipėda jau, ga
lima sakyt, prarasta. Pirma dar 
šiek-tiek laikėsi, o dabar jeigu 
nešauksi “Heil Hitler”, tai bu- 
sį sumuštas ar kaip kitaip su- 
koneveiktas.

šiandie prasidėjo neva “su
stiprintos apsaugos” stovis 
Kaune, bet faktinai tai karo 
stovis\ ir priežastis yra ta, kad 
studentija susijaudino be galo 
Klaipėdos likimu ir, toliaus 
žiūrint, pačios Lietuvos atei- 
čia ir norėjo maršuoti per 
Kauną, dainuodami lietuviškas 
patriotiškas dainas. Buvo gau
tas leidimas iš Universiteto tai 
daryti, bet policija iššaukė re
zervą, eiseną sustabdė, stu
dentus sumušė, daugelį nuvedė 
į nuovadą — ir ant rytojaus 
“Aide” paskelbė, kad studenti
ja sukilo neva “antisemitiniais 
sumetimais”.

Kokia tai gyvenimo ironija! 
Kaip liūdna, kad tie jaunuo
liai praranda laisvę ir viltį 
dėl ateities! Koks bus jų liki
mas, ypač dabartinės jaunos 
kartos? Jau dabar sunku gy
venti, prasimušti (ypač, jeigu 
ne tautininkas!), o kas bus po 
vokiečiu? Atrodo, kad Lietu
vos likimas bus toks, koks ir 
Čekoslovakijos — tai tuomet 
kas daryti: arba piauti savo 
brolį, arba būti “neitraliu”— 
nei lietuviu, nei vokiečiu, ar
ba lietuviu ir tiesiog vokiečių 
vergu...

Kas Atlikta Per 20 Metų
Senieji tik galvoja, kaip ir 

kur daugiau litų pasigrobti, 
beviltiškai žiuri į ateitį, nein
vestuoja nė cento krašto pa
gerinimui bei kulturinimui, 
tik perkasi namus, kur jų li
teliai taip greit ir po vokiečių 
valdžia nepražus, o valstybė 
gali eiti pb Velnių.

Sako, kad 20 metų tai neil
gas laikotarpis. Kodėl neilgas? 
Juk per 20 metų buvo galima 
daug daugiau nuveikti, bet 
kiekvienas valdihinkelis žiuri 
tik į savo kišenę ir kaip įgyti 
pelnhigeSnę vietą. Čia pragyve
nimas mieste paprastam valdi
ninkėliui ar profesionalui, y- 
pač netautininkui, be galo 
brangus.

Pusę miliardo sukišo Klai
pėdoj, o kiek tų biednų žmo
nelių sunkiai uždirbtų litelių 
eina išlaikyti tą bereikalingą 
kariuomenę? Apsiginklavo iki 
kaklo — žinoma, kai kam ge
ras “biznis”, bet kažin ką jie 
su tais ginklais darys?. Tur
būt, naudos prieš savo sukilė
lius. Jeigu toks turtingas, di
delis (palyginant su Lietuva) 
ir gerai apsiginklavęs kraštas, 
kaip Čekoslovakija, galvą nu
lenkė prieš Vokietiją, tai ką 
mes lietuviai biedni darysim?

Neturhn net to paviršutinio 
biižgėjiifto, b ką jau Čia be
kalbėti apie kultūrą. Ką mes 
galim parodyti net tiems pa
prastiems vokiečiams, kurie 
apgyvenę Klaipėdos kraštą, ko 
thes juos galime pamokinti? 
Nofint ar nenorint, reikia pri
pažinti, kad vokiečiai yra kul- 
turihgbshh Jie datigldu krei-

pia dėmesio detaliams, dau
giau rūpinasi kultūros ir kraš
to gerinimo reikalais. O kas 
čia? Juk plentu negalima po 
lapkričio mėnesio nuvažiuoti 
iš Kauno į Šiaulius. Kodėl? 
Todėl, kad ministrai nemato 
reikalo važinėti daugiau, kaip 
6 mėnesius į metus* Kam čia 
tas susisiekimas?

Svetimi Išnaudoja
Kam, pavyzdžiui, išnaudoti 

savo gamtos jėgas elektros ga
minimui : geriau mokėti bel
gams neišpasakytai aukštas 
kainas už elektrą. Ir lai dėlto, 
kad beveik didžiausi tos fir
mos akcininkai yra aukšti Lie
tuvos ponai, kurie daugiau ne-

.............................................................................................................  liKlitkklHt.^ųthlttlUl.hlIKlIŪlkOlUloiail.hhHHIIK 
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I MARGUMYNAI
Kiekvieną Minutę 
Žemej Blyksteli 5000 

Žaibų
Perkūnija kasmet žmonėms 

padaro milžiniškų nuostolių, 
padegdama trobesius, fabrikus, 
miškus ir kt. Nuo įtrenkime ir 
pas mus, Lietuvoje, kasmet su
dega ne vieno ūkininko ūkis, o 
dažnai nuo perkūnijos į trenki
mo sudega ištisi kaimai. Apsi
saugoti nuo perkūno {trenkimo 
statomi perkūnsargiai, tačiau 
ne visuomet jie pajėgia nuo į- 
trenkimo apsaugoti. Daugelis 
žmonių gal mano, kad perkūn
sargis suima žaibą ir jį nuveda 
viela { žemę. Tai yra klaida, nes 
iki šiol pasauly dar nėra paga
minta tokio perkūnsargio, kuris 
pajėgtų surinkti visą žaibą. 
Reikia žinoti, kad vieno žaibo 
galimumas yra tiesiog milžiniš
kas. Apskaičiuota, kad vienas 
žaibas turi daugiau kaip 60 
kartų daugiau jėgos, negu visos 
Anglijos elektros stotys. Tiktai 
žaibo galingumas trunka labai 
trumpai, tik kelias tūkstantines 
sekundės dalis.

Jau senai žmonės galvojo, 
kaip čia įkinkyti žaibą darban. 
Daugelis mokslininkų buvo su
darę įvairiausių projektų, ta
čiau visi tie projektai prakti
koje pasirodė neįvykdomi. Nors 
žaibo jėga ir milžiniška, tačiau 
dėl savo neilgumo sunkiai iš
naudojama. Šiandien manoma, 
kad žaibo jėgos žmonijai dar 
greitai nepavyks išnaudoti, nes 
ilotinl išhaudoti žaibo jėgą, 
tektų surasti būdą, kaip milži
nišką, bet trumpai trunkančią 
jėgą paversti silpnesne, bet il
giau trunkančia jėga. O to 
sidhdien dar nepajėgiama pa
daryti.

Šiandien visas mokslininkų 
dėmesys daugiau yra nukreip
tas į tai, kaip apsisaugoti nuo 
perkūno {trenkimų. Bandymai 
daromi gamtoje ir. laboratori
jose su dirbtiniais žaibais.

Visiems suprantama, kad ne 
visose žemės vietose vienodai 
siaučia r audros su perkūnija. 
Patirta, kad dažniausiai ir di
džiausias perkūnas yra Pietų 
Amerikoj, Pietų Afrikoj, pieti
nėje Jungtinių Amerikos Vals
tijų datyje ir kt. Todėl tiriant 
perkūniją ir pasirenkamos tos 
vietos. Anglai ir ameHkiečiai 
yra įrengę stovyklas P. Afri
kos kalnuose, kur siaučia di
džiausios audros ir perkūnijos. 
Tokių stovyklų ir kitose įvai
riose vietose yra įrengia daug. 
Jose ir tiriama perkūnija, jos 
įtrenkimai ir kaip lengviau nuo 
jų apsisaugoti.

Tyrinėjimus daugiausia fi
nansuoja įvairios draudimo ben 
drovės, nes joms svarbu, kad 
butų surasti geriausieji budai 
apsisaugoti nuo perkūno įtren- 
kimų. Jungt. Am. Valstybėse,

begalės uždarbiauti iš to (jei 
pati Lietuva gamins savo el
ektriką)* Visoj Europoj Lietu
va yta žinoma, kaip tas kraš
tas, kilt elektros kainos aukš
čiausios. Ir dar kad bent gerai 
apšviestų! Bet išeisi iš Laisves 
Alėjos naktį, tai ir nematai
kur eini — taip tamsu.

O kokia sanitarija? ... Bet 
ką čia Viską aprašysi!

. *. Studentija streikuoja. 
Jaučiamas didelis neramumas. 
Darosi liūdna ir graudu, ma
tant, kaip greit galima praras
ti tą taip sunkiai įgytą laisvę 
—tik per kitų gobšumą, nesu- 
manumą, nesugebėjimą. O kiek 
buvo tų galimybių? Sako, be 
galo daug, bet ką daryt, jeigu 
neduoda sumaningesniems val
dyti, o tik laiko tuos, kuriems 
kraštas tik antroj vietoj stovi, 
o pinigai pirmoj!..

Jau dabar mano akys Lie
tuvoje truputį geriau mato. 
Mato ir tą, kas yra viduje, o 
ne tik tą gražų paviršių.

Meksikoj, P. Amerikos valsty
bėse fabrikai, įvairios įmonės 
dažnai specialiai apsidraudžia 
nuo perkūno {trenkimų. Jei 
perkūnas įtrenkia į įmonę, pa
daroma nuostolių, draudimo 
bendroves turi atlyginti. Todėl 
suprantama, kad draudimo 
bendrovėms labai svarbu, kad 
žaibą kuo tinkamiausiai gali
ma butų suvaldyti.

Jungt. Amerikos Valstybėse, 
Anglijoj ir- kitur yra pastatyti 
ir specialus pastatai, kuriuose 
pasigaminamas milžiniškos jė
gos dirbtinis žaibas ir su juo 
daromi eksperimentai. Sakysi
me, Anglijoj pasigaminamas 
žaibas net 2 mil. voltų galin
gumo, o Jungt. Am. V-se net 
o mil. voltų galingumo. Specia
liuose pastatuose, išmuštuose 
guma, paleidžiamas tokios mil
žiniškos jėgos žaibas ir tiria
ma, kiek naujai išrasti perkūn
sargiai, izoliatoriai ir kiloki 
prietaisai apsaugos nuo šilo 
žaibo. Tuo budu yra suseka
ma kokie perkūnsargiai yra ge
resni, kokie labiau apsaugoja 
nuo {trenkimo ir t. t. Betyrinė
jant paaiškėjo, kad ir geriau
sias petkunsargis visiškai nuo 
{trenkimo negali apsaugoti. 
Saugiau yra, jei vienoj vietoj 
yra pastatyti keli perkūnsar
giai Bet lengviausiai ir geriau
siai nuo įlrenkinių apsaugoja 
vichĮ režgihiai, kuriais yra ap
tiestas pastatas. Tie vielų rez
giniai įvairiose vietose turi bū
ti įžeminti. Tačiau tai bran
giai kaštuoja, todėl tokius per
kūnsargius sunku įsitaisyti.

Mokslininkai apskaičiavo, 
kad kiekvienų minutę žemėj 
blyksteli apie 5000 žaibų. Žino- 
iha, jie yra įvairaus galingu
mo. Kiekvieną dieną žemės ru
tulį siaučia apie 45 tuksi, elek
trinių audrų. Tos audros, žino
ma, dažnai jokių nuostolių ne
padaro. Tačiau vis dėlto, kaip 
apskaičiuojama, vietose, kur 
daugiausia siaučia perkūnijos 
kasmet yra' užnnišama po 1100 
žmonių.

Ateina vasara, prasideda per
kūnijos. Kiekvienas musų tu
rėtų phsirdpinti prie namų per- 
ktmsargį, gerai, tinkamai pa
statytą. Nors perkūnsargis ir 
neduoda 100% garantijos, kad 
nuo {trenkimo namai bus ap
saugoti, tačiau vis dėlto jis yta 
didžiausias saugumo nuo per
kūnijos laidas.

Coal-Coal
ĖGG ............................... $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
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(Tęsinys)
Iš tos Višinskio ir Jono Sia- 

bo bylos, kuri kelerius metus 
keliavo iš vieno teismo į kitą, 
daug smulkmenų iškrito iŠ at
minties, tiesiog liumoristiškų 
Smulkmenų. Pasiliko tik vieria. 
Prie Bašvytiniu aludės durų 
skelbimas buvo taip stipriai pri
kibęs, jog žandarai jo nieku 
budu neįstengė nuplėšti. Sugal
vota gudrumu pasinaudoti. Pa
ėmė skelbimą su visomis duri
mis ir nugabeno į Šiaulius, it 
Pašvytinio aludė liko be durų.

Nuo Palangoje buvusio vai
dinimo ir nuo nepasisekimo an- 
ttą vasarą Mintaujoje prasidė
jo lyg atvira kova už spaudą, 
kova proklamacijomis. Pra
džioje tautiško sąjūdžio kova 
buvo vedama slapta, taip ta
riant, po žeme. Raštai buvo 
platinami slaptais keliais, mo
koma skaityti rašyti pasislėpus. 
Nuo 1899 m. ir 1900 m. ne vien 
valdžios įvairus spektaklių leis
ti skelbimai, bet ir įvairiausios 
rūšies proklomacijos, atsišauki-

Laiškas iš Lietuvos
Brangioji Mariute:

Sveikinu Tave su Kalėdoms 
ir ateinančiais naujais metais 
1939. Kažin ką jie mums at
neš, ar malonumus, ar kokį 
nors dar vieną nereikalingą ka
rą? Dabar gyvenimas taip 
įtemptas ir kiekviena diena ki
ta naujiena pasaulio politikoje. 
Ištikro atrodo, visi tie dikta
toriai ir valdovai, kaip maži 
vaikai, viso jiems mažo ir vis 
nori to, ką mato pas kitus. Aš 
manau, kad moterys pradėjo 
labai blogai valdyti vyrus, nes 
viena franeuziška patarlė sako 
“Vyrai valdo pasaulį, moterys 
vyrus”. Dar viena sako “Ko
kios moterys, tokia ir tauta”.

Moterų pasaulyje yra daug 
daugiaus nei vyrų ir pagaliau 
moterys auklėja sūnūs ir duk
ras, per tai moterų rankose 
visuomet ta galimybė išauklėti 
naują gražią kartą, kuri jau 
nebesvajotiį apie karo mušty 
nes. Reikia tik moterims stip
rios vienybės ir organizacijos, 
kad sulaikyti vyrus nuo kruvi
nų muštynių.

Kažin ar kada pasaulyje bus 
ramybė ?

Yra moterų, kurios visortiis 
spėkomis stengiasi dirbti tokį 
darbą, kuris paliktų Istorijoje 
ir butų įrašytas į aukso kny
gą; kitos-gi gal nemažiau dir
ba, bet jų darbai palieka nepa
stebėti. Dauguma moterų, tai 
yra milionai, dirba sunkiai, be 
jų dafbo, be jų rankų butų la
bai sUnku ir fieįmahoftia gy
venti ir toms moterims, kurios 
įrašytos į aukso knygą, taip, 
kad mes viena be kitos nega- 
lirtiė egzistuoti.

Lietuvoje motefys moderni- 
zuojasi ir seka pasaulį. Aš ma
nau, kad Lietuvos motetys ei
na dideliu šuoliu pirmyn^ tai 
yra, labai gtfbitu laiku suspė
jo paiUėgdžioti kitas, kiltį tau
tų moterys, bet apie lietuviš
kumą dažniausiai pamiršta. 
Todėl linkiu visoms Amerikos 
lietuvaitėms, neužitiifšti- saVo 
prigimtos kalbos ir išauklėti 
savo sūnūs ir dukteris tautų 
solidarumo, ir artimo meilės 
dvasioje. Laisvė yra branges
nė net už gyvybę. .

Tavo X E.

mai į liaudį buvo pundais ga
benanti iš Prūsų ir uoliausiai 
lipdomi, kur pakliuvus. Neliko 
medžio pakely, neliko tvOrUj 
nepasipuošusių margais popie- 
riais: “Broliai ir Seserys! musų 
valdžia šiaip ir taip mus skriau
džia ...” Tik skaityk keliam 
dainas^ lietuvi!;.;

žandabailis prasidėjo darby- 
hietis. Ir difrbu vat’gŠUi išsijuo
sę. kas pikčiausia, kad iiiėkds 
tikrai įtariariias Į rankas nepa- 
kliudavo. Blaškėsi, važinėjo iš 
vieno apskrities galo į antrą, O 
kaltininkai?.... Kaip vėjas lau
ke. čia, rodosi, švilpia, o pažiū
rėk, bene ką pamatysi. Uolesni 
žandarai nusivylę, niekur drau
džiamų raštų nerasdami paslėp
tų,, imdavosi drabužius žiūrinė
ti, bčne Užsiliko kur klijaus dė
mių;

Gal iie pro šalį bus atpasa
kojus vieną iš įdomesnių tokio 
proklamacinių lipdymo epizo
dų. Pasakojo man apie tai Vin
cas Mickevičius (dabartiilis bai
susis Kapsukas). Nuvykęs jis 
buvo į Ukmergę lipdyti prokla
macijų. Nukeliavo pašto ark
liais, apsiginklavęs durtuvu ar 
kalaviju, vienu žodžiu — ilgu 
peiliu, kurį turėjo paslėpęs ap
siausto kišenėje. Kam jis tą 
ginklą ėmęs, pats nežinojo, tik 
taip sau dėl visa ko apsiginti, 
jei kas pultų. Atvyko miestan 
pavakare ir vaikščiojo gatvė
mis, kol sutemo, nes nė vieno 
pažįstamo žmogaus visame 
hiieste neturėjo. Sutemus pra
dėjo savo darbą išsijuosęs va
ryti. Apie vidunaktį nežinia iš 
kur staiga du policistu eina tie
siai prie jo, nors lipdydamas 
stengėsi jis savo darbą varyti 
tose gatvėse ir gatvelėse, kur 
judėjimas visai būdavo susto
jęs. Susidūręs sti pdlicistnis vi
sų pirma
sprukti. Bet tuojau jam atėjo 
antra mintis į galvą: jei spruk
liu — šaus, pagaliau ir pavyti 
gali. Vienintelis išėjimas — ei
ti tiesiai pro juos, gal neužka
bins. Bet

buvo sugalvojęs

kas tau duos neužka-

MOTERŲ SKYRIAUS BENDRADARBĖS

linki visoms šio skyriaus skaitytojoms
LAIMINGŲ IR PASEKMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Remkit savo Skyrių, nes Skyrius jums tarnauja. Ra
ginkit, kad visos jUSų draugės ir pažįstamos jį skaity
tų. Tai Skyriaus Bendradarbių prašymas.

H

I

—rStoi 1 
—Einti

kur eini?
pašto arklių Samdyti. 

Reikia iliail į gelžkolio stotį.
—Ką darei iki, šiol? Kur 

vai ?
(Bus daugiau)

Linkėjimai 
Nuo ‘Bites” — 
G. Petkevičaitės

Brangioji! Ačiū

bu-

Jums, 
kad nors žodeliu parodote, kad 
mane atsimenate... šiemet vei
kiausia aš niekuo Jums patar
nauti negalėsiu. Akys buvo su
streikavusios... Kaip tik norma
liau pradėjo veikti, pasiėmiau 
už darbą. Bet daugėliau dirb
ti kol kas bijau, todėl it turiu 
abejoti ar laiku savo sumany
tą darbą baigsiu.

žinokite tik, kad aš Jūsų vi
suomet atsimenu ir linkiu šių 
metų Kalėdų šventes laimingai 
praleisti ir Naujųjų Metų svei
kai sutikti!

Jus mylinti ir gerbianti
G. Petke, 

(Petkevičaitė)

Sveikinkite
Bendradarbes.

Sugriautas Gyvenimas |
... ................ i

(Tęsinys)
Patrauklus buvo jis palydo

vas Bettei. Mandagus, jai pa
garbą rodė, ir kai abu išėjo 
pasišokti, tai visi vestuvių sve
čiai į juos tik akimis mėtė. 
Vieni pažinojo Betty, kiti vai
kiną. žiūrėk, kokią gražią mer
gini jis gavo, kalbėjo vestu
vių svečiai, pridurdami, ir ko
kie gražus jos plaukai. Tų tai 
niekas niekados neužmiršda
vo.

Prabėgo valanda kita; ir Bet
ty, užbaigusi kelintą šokį, ta
rė savo palydovui,

— Tie durnai nuo cigaretų
man galvą apsuko, išeikim va
landėlei oran. į

Abu netrukus jau buvo gat
vėj ir nei nepajuto, kaip pra
dėjo eiti susikibę, o kai atėjo 
prie vietos, kur medeliai buvo 
pridengę elektros šviesą, ir tik
tai mėnesėlis rodė šypseną iš 
pro tarpą lapų, jie sustojo. Vi-| 
sur tylu, ramu. Visi jau mie-; 
gojo. Pats vidurys nakties. Tik
tai tos dvi širdys kalbėjo pa
slapčia.

Negalėjo jie ilgai slėptis sa
vo jausmų, susikabino judvie-, 
jų rankos, kokia tai jėga pra-' 
dėjo traukti vieną prie antro, ., 
ir susiliejo saldžiai jų lupos į 
ilgą, ilgą bučkį. '.

Betty pasvyro nuo tokio ne-j 
tikėjo įvykio, o vaikinas tyliu 
balsu pratarė,

— O .Betty, aš tave myliu,' 
myliu jau labai seniai, bet ne-’ 
galėjau tau to pasakyti.

ti vieni tik du, kad nei paukš- 
čiaij nei mėnulis jų matyt ne
galėtų...

i Netrukus ištruko jie iš te
nai ir vaikinas parlydėjo Betty 
namo.

Naujos meilės jausmų supa
ma, ji užmigo padėjusi galvą 
ant jo karštos krutinės. — Vie
nas kito neapleisim iki mir
ties, visuomet mylėsimės, nie
kuomet nepersiskirsim — jis 
kalbėjo Bettoi eidamas namo, 
ir sapne pergyvetidama tos die
nos įvykius, prisimindama tuos 
vaikino žodžius, ji laimingai 
šypsojosi.

Susitikdavo Betty ir vaikinas 
dabar labai dažnai, žydėjo, 
jojo jų meilė kaip gėlė.
i Bet pasitaikė, kad Bettei 
k ėjo eiti ligoninėn. Jau iš 
niai ją kamavo augmuo ir 
begalėdama daugiau laukti, 
rčjo pasiduoti operacijai.

(Bus daugiau)
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Metai
Praėjo Kalėdos, su pasveiki

nimais ir dovanomis. Eglaites 
; dat mirksi įvairiaspalvėmis 
! šviesomis. O mes Vėl laukiame 
ateinančių metų. Naujų Metų.

Sugaudus varpams, staugiant 
drenoms, man girdis sy- 

aduksiai 
lanko augštesnes mokyklas.1 žmonijos, ne tai apgailestavi- 
Dabar yra laikas tėvams pdra-Jmo, kad praslinko dar vieni 
šyti mokyklos viršininkui pa- mėtai musų amžiaus. Ir svajo- 
reikalavimą, kad jų vaikai ga- jame, laukiame geresnio likimo, 
lėtų užsiregistruoti ketvirtam geresnio būvio, lengvesnio' dar- 
kursui sekančiam bertaihyj. ibo, ar išsipildymo kokių suma-

Dabar yra geriausias laikas, nymų.
nes mokyklų administratoriai1 Bet jei mes savo palygina- 
rčngia ir planuoja sekančio mai ramiame kampely, tiek tu- 
bertainio programą. Jeigu virš- rime užsimanymų noru, tai kiek 
minėti pareikalavimai bus pri- * - - x— ---—
imti, tai vaikams netruks kdr- džiamos tautos? Kokia yra jų 
sų (subjects).

Keletą mėnesių atgal, šiam 
kampelyj raš.em

s

Vaikas Ir
Mokykla

Rašo
L. NarmdtitRitė
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Svarbus Pranešimas
Šitas pranešimas yra labai 

svarbus tėvams, kurių vaikai kiu skrendanti ore,

jų turi tos pavergtos ir skriati-

karšta malda, prašanti laisvės, 
ramybės, nežiūrint kaip pava- 

apie “high'dina savo Dievą, Perkūnu, Je- 
school” ketvirtą kursą. Paaiš- hova„ Didžiuoju Statytoju, Bu
kinau tada, kad pagal Chica- da ar kitu .yardU.
gos mokyklų viršininko, John
son, sumanymą vaikams bus 
leista imti tiktai tris kursus, 
nors, bendrai, kitur Suvienyto
se Valstijose yra imama ke
turi. Pagal Johnson’o įsakymą, 
tiktai tie mokiniai, kurie sto-.
vi aukštai savo kliasose, gali 
imti ketvirtą kursą (subject).

Bet dėl tam tikrų priežaš- 
čių, kurias aš išaiškinsiu vė
lesniam straipsnyje, tėvai, vai
kai ir tam tikros draugijos 
pasipriešino šiam naujam pa
tvarkymui. Rezultatas šios agi
tacijos prieš sutrumpinimą 
kliasų au’kštesniose mokyklose, 
buvo toks:

1. Ir vėl bus leista užsiregi
struoti ketvirtam kursui tiems 
mokiniams, kurie aukštai sto
vi saVo klidsosė;

2. Taipgi galės imti ketvirtą 
kursą tie mokiniai, kurių tėvai 
parašys iš anksto pareikalavi- dėkit keletą šaukštų medaus ir 
mą, nors šitie vaikai gal ir ne- užpilkit pusę stiklo Tokay vy-

Todėl su-"jų malda skrenda 
ir mano širdingos užuojautas 
aduksisj meldžiantis, trokštan
tis ramybės žmonijai.

šia proga linkiu linksmų ir 
naudingų 1-939 m. gerbiamai 
Moterų Skyriaus vedėjai, ben
dradarbėms, skaitytojams ir 
visiems Naujieniečiams

' ŠEIMININKĖMS...
Šią savaitę Mėsos Taryba 

rekomenduoja šviežią kiaulie
ną, kurią šventėms galėsit pe
čiuje iškepti su bulvėm arba 
tušinti su raugintais kopūs
tais. Šaltam orui užėjus, kiau
liena nekenksminga valgyti.

Taigi nebrangiai nusipirksit 
rūkytus kumpius. Kumpius iš- 
pradžios truputį nūvirkit, o 
paskui pakepkit pečiuje. Pri-

bu-

nuo manęs savo

stovės taip aukštai moksle.
Bet, jeigu šitie mokiniai, 

inią ketvirtą kursą, gale ber- 
tainio neišduos tinkamai kvo
timų, tai jiems bus atimta ke
tvirto kurso privilegija ir jie 
turės vėliau imti tiktai tris kur
sus.

Reiškia, mokyklų viršininkai 
nenusileido, o tėvai, kurie pa
sipriešino, gavo užganėdijimą. 
Reikia priminti, kad šita tai
syklė dėl ketvirtos kliasos yra 
taikoma tiktai dėl mokinių, 
kurie priklauso prie pirmų 
metų aukštoj mokykloj ir prie 
pradinio bertainio antrų metų, 
tai yra 1B, 1A, ir 2B. Kiti ima 
keturias kliasas.

Del to tėvai, ktiriėins svarbus 
šis klausimas, turėtų neatidė- 
lioti, bet tuojaus pabdšyti virš- 
minČlą pareikalavimą. Driduo- 
kite raščiuką vaikui, kuris 
priduos savo inokytujai, o pU 
to tėvai turėtų prižiūrėtu kad 
jų vaikai gerai mokytųsi, tai^ 
kad nereikėtų nuo jų atimti 
privilegijų imli ir ketvirtą kur
są.

Dėl tolesnių žinių, arba ypa- 
jtiško pataritno, kreipkitės į ma
ne pet laiškų, į “Naujienas”,

> * • '

no. Pamatysit kaip skirtingas 
ir skanesnis bus taip iškeptas

[A0ME-NAUJ1ENU KotoJ

BEVERLY hiLls, CAL. 
—Gueneth Omcron dėvi 
maudymosi kostiuhlą, kuris 
yra padarytas iš korkos,

J M ■ '"V
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( Rašo MADAME X| 
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PRIžlURĖKIM SAVE
KASDIEN

Žinau, kad daugelis moterų 
lik tuoniet rūpinasi savo išvaiz
da, kai joms priseina išeiti Į 
parę ar kokią kitą pramogą. 
Tuoniet jos maudosi, gražinasi, 
pudruojasi ir 1.1.

Jei norit būt gražios, tai tu
rit save prižiūrėti kasdien. Kas

nni arba paprastu “cold cream” 
lai veido oda bus švelni per vi
są dieną. Taipgi užtepki t to 
kremo ant kaklo, ir alkūnių. 
Kremas sušvelnins odą — pra- 
šrtlins Raukšles. Taipgi neuž
mirškit kas vakarą su šepečiu 
sušųkuotbiplaukus. šukuoki! iš 
viršaus į apačią ir iš apačios į 
viršų. Tą darykit kokius 29 sy
kių — pamatysit, ka'.p švelnus 
ir blizganti paliks jūsų plaukai.

Vienu žodžiu — gražios bu
sit tik tuomet, kai kasdien da
rysit lai, ką darute tik retkar
čiais. *

Augusios moterys gali būt 
taip pat gražius kaip ir jaunos 
merginos. Jų grožis yra švaru
me ir geram užsilaikyme.

Statistika
Apie Vaikus

Pagal James H. S. Bossard, 
Jungtinėse Valstijose kas 
tai gema 70,000 pavainikių 
dikių.

Iš to skaitliaus šeimos 
ima auklėjimui apie 17,000 
metai, kaip savo vaikus.

1 Vien Pennsylvanijos valsty
bėje Sausio 1936 įlietais buvo 
43,844 nusikaltusių arba ap
leistų vaikų. Tą skaičių suda
ro šie:

nie
ku-

pa
kas

Prieglaudose—24,636
Auklėjami apmokamai—9,862
Auklėjami dovanai—2,253
Bedarbių namuose—164
Uždarbiaujančių šeimose — 

711
Pas savus arba gimines^ po 

valstybės priežiūra—5,734
Kitokių—485.
Prie progos pažiūrėsime, 

kiek yra tokių bedalių visoje

Vėlesnių skaitlinių 
be abejo juos butų 
ąiėš.

neturiu, 
nemažės-

sūdekilŲŠUtistiškoš žinias;
į sąsiuvinį, j Uos svarbios.

Dr. J. Baltrušaitienė

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Maistas
Veda Dora Vilkienė

rei
se- 
ne-
tu-
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Vestuvių Puotai 
Punch” Gėrimas

(Dėl šimto žmonių) 
kvortos šaltos juodos arbatos 
puodukai cukraus, 
puodukai vandens, 
puodukas vyšnių 
kvortos pineapple

2 
2 
4 
1 
2
12 apelsinų- 
36 lemonai.
Suvirinkit cųkrų ir 

galėjau tau to pasakyti. ^atšaldykit. Išspauskit
Bpftv arčiau nrisitrlmide ir apelsinus. Sumaišyki! visus su sy- netty arčiau piisigiauae u ruDU Jei nebus 3 gorčiai> tai pri_ 

vėl jų lupos susitiko. dėkit gingerale.
.. , . v ’ t 1 —A. Yuknis.— Myliu tave ir as, myliu 

kaip dar niekad nemylėjau. Ne
žinau, kas su manim daros, — 
šnibždėjo ji vaikinui. — Ro 
dos, kokia lai galinga spėka 
mane traukia prie tavęs prieš ( 
mano norą, prieš, tai, ką sau 
žadėjau. Traukia prie tavęs,1 
Meiluti.

Ir nuo to vakaro ji visuo
met vaikiną vadino Meilučiu.

Sugrįžo abu į vestuves, bet 
jau jiems vestuvių linksmybės 
nebuvo svarbu. Jie norėjo bu--

kapotų, 
maltų.

vandenį ir 
lemenus ir

Marinuotos
Kriaušės.

3
1 
7 
2 
Sumaišyk actą su cukrum ir pa- 

’ kaitink ant mažos ugnies. Nu
plauk kriaušes. Jei nori, gali jas 
perpjauti pusiau. Sudėk actan ir 
virk iki kriaušės suminkštės. At
sargiai išimk ir sudėk į sterelizuo- 
tus stiklinius puodus. Padėk “all- 
spice” prie acto ir duok užvirti. 
Perkošk ir užpilk ant kriaušių, 
stiklus tampriai uždaryk ir padėk. 
Kriaušes gali valgyti su mėsa.

sv. rudo cukraus.
kvorta acto.
sv. mažų, kietų kriaušių, 
šaukštuku “allspice”-

ugnies.

COPR. <93». NEEDLECRAFT SERVICE, INC

/„:cy KNlT JACKET PATTERN 1932

No. 19.32—Šiltas lovoj dėvėti švarkas. Numegskit jį iš 
šviesiai ružaVų arba šviesiai mėlynų ar baltų vilnų. Kam pri
sieina nlifegoli neapšildytam kambaryje, tai toks rūbas reika
lingai

NAUJIENOS NEfcDLECRAFT DEPT, 
1739 Šo. tlalsted St, Chicago, III.

No. 1932

I čia įdedu 1d centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

j Vardas Ir pavardė

I Adresas .........»............

Miestas ib valstija

i
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PADeKA 
“NAUJIENOMS” NEPAPRASTA PROGA 

NUSIPIRKTI PUS
DYKIAI RAKANDUS Lietuvis Plumberis

— Laisnuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

PORT IR MUSCATEL
Seno rezervinio Brand, gryno 
California, pilno stiprumo VY
NAS 65c Vi gal. JI 6į

Galionas ■
BOTTLED IN BOND

4 metų senumo, 100% proof, 
puikios kokybės degtinė. Verta 
kur

DYKAI rsTABLisucn

Telefonas

klyoJMSj/ canąl 4738
35 Metų Sukakties ir Kalėdų-Naujų Metų— 

IŠPARDAVIMAS
Minėdami dar vienų savo pasekmingos tarnybos šiai apylinkei me
tų galą, su dėkingumo mintimi geriems musų krašto darbams, 
pastangoms ir draugiškos dvasios viltimi žengiame i kitus metus.

g puikios kokybes degtine. Verta Lietuvos Valstybines Degtinės K
S kur kas daugiau Distributorius- g

I WEXBERG’S
R KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ £
| 1908 So. Halsted St. - |

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St. J

BIG SPRINGS S
*1.89 kv. 95c pt. §

KENTUCKY SEAL
90 proof, 18 mėnesių senumo, h! 
turtinga ir švelni Bourbon Deg- 5 
tinė .... .........Kv- 98c I
Lietuvos Valstybinės Degtinės

Sunkiai Serga
Ona Jonaitienė

Sunkiai susirgo Chicagos

Jonaitįene (Budrienė) -Ribins- 
kaitė. Turėjo pasiduoti į aps
kričio ligoninę (Cook County\ 
Hospital). Ji randasi šeštame 
aukšte, 60 Warde, lova 87.

Gimines, draugai ir pažįsta
mi prašomi ligonę aplankyti.

Ona Jonaitienė gyveno per 
ilgus laikus 18-loj apielinkėj, 
ir aš manau turi daug pažįsta
mų toj apylinkėj.

—Joe Beleckas,
5 E. 1191h

NAUJIENOS,. Chicago, m.

iįl : SS

F Ji Ii

1739 S. Halsted Street, 
Chicago, Illinois

“Naujienos”:
The Board of Directors 

the , Lithuanian Chamber
Commerce of Illinois, at their 
meeting held on the 14th of 
December, 1938, unanimously 
decided to express their Thanks 
to you for the support that you 
have shown to this organiza- 
tion by your publication 
throughout the year of 1938.

We are taking this opportu- 
nity to exprcss our wishes for

1 ACM L-NAUJlr.NV Fvto

YORK. — Martha 
Stephenson, naktinių klubų 
dainininkė, kuri netrukus 
rengiasi ištekėti už Hal 
Kemp, orkestro dirigento.

šiandien prasideda nepapras- d 
tas išpardavimas rakandų S 
Roosevelt Furniture Kompani- į » 
jos Outiet Krautuvėje, 2301 W. J 
Roosevelt Rd. < j j

Tie rakandai buvo nupirkti ; 
pigiai iš Famous Corncr Fur-p 
niture Kompanijos ir Krause I 
Furniture Manufacturing Kom
panijos. Dabar tie visi rakan
dai bus išparduoti iš licitacijos- 
(auction sale). Kiek kostume-l 
riai įsiųlys už tuos rakandus, už 
tiek jie ir bus parduoti.

rdgų labai retai te- 
Užtai kam tik yra 

kokie „nors namams 
nuvažiuokite šiam, 

ryt į tą krautuvę ir 
už tiek, kiek pasiu- 

rakandus, kokių 
Net* galite pirkti

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

Mil-

MainoIII. I

Bowling-Billiardai

n
ATDARA

pavai-u

INSURANCE
(APDRAUDA)=

Ona ir Vincas t.Popell, 4358
Nariai $ Maplewood avė., rengia di- NAMŲ NUO

įvyks

ŽEMAIČIU ORKESTRAS — BAJORAS DAINININKAS — ARTISTAI-AS

W. H. F. C
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

PETER PEN

NE

italas Sebastiano 
817 Arthington 
metų mergaite 

nuo 1902 Roose-

VAK.
VAK.
VAK.

buvo 
radio

anksčiau.
Koncertas 

sausio 1 d., 
404 Bathurst

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

... $6.00

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

Vcry sincerely your,’
Lith. Chamber of Corų. of

J. P. Varkala, Sec.

deklamuota gražios eilės Kalė
dų švenčių proga. Bendrai 
imant, tai buvo tikrai graži mu
zikos ir dainų valanda. —J.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

^aiiiiitiiiiiiniiiiifiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiinaiiiiiiiiiiiic 
u

Coal-Coal
EGG ................
NUT ................
BIG LUMP ....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

5
|

|joe Ukrin Šam KamberB
^tJiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiinuj

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Peter Maiovich, 21, su
dred Vitas, 20

Nicholas Maschechko, 21, su
Florence Zager, 19

Toronte
Uk rainų 
St.

—Choro Valdyba.

delį, “šurum-burum” sekantį 
subatvakarį, gruodžio 31 d. Tai 
bus Naujų Melų sulauktuves jų 
Bill’s Taverne viršminėtu ant
rašu. —Steponas.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— „y TT « —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

20 Aslų 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

GARSINKITeS “NAUJIENOSE

FOTOGRAFAS

"1 .v ■' k I kaH

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

po pietų.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

Reikalauja
Perskirų

Sophie Jakubowski, nuo Alex 
Jakubowski

Andrevv Labant nuo Shirley 
Labant

Sudriko Radio 
Valanda

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 LIEPA1

Telefonas Willow Springs 45.

NEW SUBWAY 
DABAR
Lietuvių Auditorijoj
3133 So Halsted St

PIETAUK — ŠOK 
BOVVL.

Naujai įrengta
Trl, Victory 9605

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

• iMudintroH

Greitai Palengvina 
Skausmus

Jei jus kankina muskulų gė
limas, sustyrimas ar skaudėji
mas, paeinantys mio oro at
mainos, nuo persidirbimo ar 
nuovargio, nekentėkite berei
kalingai nei vienos minutės. 
Nusipirkite Pain-Expellerio. Per 
virš 70 metų milijonai žmonių 
Europoje ir Amerikoje sunau
dojo 17 milijonų bonkučių, kas 
aiškiai įrodo nepaprastą geru
mą šių vaistų. Vikrus, papras
tas ištrynimas PAIN-EXPEL- 
LERIU skaudamų vietų, sutei
kia nepaprastai greitą paleng
vinimą. Didelė daugybė žmo- 

g'nių naudoja PAIN-EXPELLE- 
g BĮ palengvinimui muskulų 

skausmo, paeinančio nuo per-- 
sidirbimo, nuovargio ar oro at
mainos. Paklauskite savo drau
gų kaip jie naudoja PAIN- 
ĘXPELLERĮ. Nusipirkite PAIN 
EXPELLERIO bonkulę iš savo 
vaistininką. Dabokite, kad ant 
pakelio butų vardas PAIN- 
ENPELLER užrašas ir Inkaro 

vaisbaženklis. (Skelb.)

ypatingai graži Budriko 
valanda. Programą išpildė Bud
riko simfonijos orkestrą, kvar
tetas ir solistai.

Beveik visa valanda buvo už
pildyta kalėdiniais numeriais. 
Labai gerai išėjo solo soprano 
“Mano sieloj šiandien švėn a ’ 
ir kvarteto išpildyti kartu su 
muzika numeriai — “Gloria”, 
“Švenčių Daina” ir kitos.

Viso buvo sudainuota vie
nuolika dainų ir sugrota sukti
nis ir kelios polkos. Visi nuine-

Del “Pirmyn” Choro 
Kelionės I Toronto

i^aujicnų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
I riešmelinis susirinkimas Laisv. Etinės Kultūros Draugijos 5 

kuopos bus D-ro A. L. Graičuno ofice 3310 So. Halsted St. 
Chicago. III. ketvirtadienį, gruodžio 29 d. 8 vai. vak. Bus 
rinkimas valdybos sekantiems 1939 metams. Meldžiu visus 
5 kuopos narius būtinai ateiti susirinkimam

Dr. A. L. Graičunas, sekr.

STARTS 
SOME- 
TMING

pasitaiko, 
reikalingi 
rakandai, 
dien arba 
nusipirkit
,lysi t tokius 
jums reikia, 
ir tokius rakandus, kurių jums 
tuojau nereikia. Pigiai nupir
kę, galit vėliau parduoti savo 
draugui ir dar su uždarbiu.

Patartina kiekvienam, kas 
tik turi laiko ir atliekamų cen
tų, nuvažiuoti į Roosevelt 
Furn. Kompanijos krauli! vę. 
Jei ir nepirktumėt, lai bent pa
sižiūrėti, kaip žmones pigiai 
perka rakandus ir sutaupo 
daug pinigų.

Pastebėkit “Naujienose” jų 
svarbų ir žymų skelbimą.

Biznio žvalgas

Rengia Naujų 
Metų Party

Antanas Naėlčrbšh, 311 
Kensington avė., rengia šaunią 
Naujų Metų Pąrtę subatoj, 
gruodžio 31 d. Žada visus sve
čius maloniai priimti ir 
sinti. Antanas užlaiko 
Clovcr Inu. —Steponas. 

--------- -i-----
į Naujų Metų :

-VBBBamMauBSBaaBnMmMuaBBi

SUTAUPYK 25%
Ant Smuikų, Gitarų, Tenorų 
Banjoes, Mandolinų, Klarine- 
tų, Trumpėtų, Trombonų būg
nų, ir būgnų priedelių, Temp
le blocks, High Hats, Fort Pė
dais, Cymbolų, Drum Heads, 
String Basses, Cellos, Violos 
ir strunų.

Seną instrumentą imsime į 
mainus.
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell Street 
Canai 6114.

Visi “Pirmyn” Choro nariai, 
kurie važiuoja į Toronto,^Ont., 
arba žada važiuoti, prašomi 
BŪTINAI susirinkti rytoj va- J Sulaukti!Vės i 
kare Neffo salėje, 2345 South 
Lcatvitt Street repeticijai ir 
bilietų sutvarkymui. 7” 
privalo būti salei 7:30 arba

Keista Pora Ruošias 
Vestuvėms

Vakar apskričio raštinėj ve
dybinį leidimą išsiėmė keista 
IX)ra: 65 metų 
Caruso, nuo 
Street, ir 17 
Marie Elicky,
velt Road. Abu tvirtina, kad 
labai pamilę viens kitą ir la
bai laimingai gyvens. Savo jau
nutę dukrelę 65 metų Caruso’ui 
pripiršo pati motina. Ji apie 
tai net pasigyrė teisėjui, ku
ris šeštadienį jaunavedžiams 
duos šliubą miesto rotušėj.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NA! ’.UENOSF

Wm. F. Buishas 
Insurance Bizny

Wm. Buishas šiuo laiku yra 
generaliu apdraudos agentu.

Kadangi Wm. Buishas yra 
.patyręs toj šakoj, tai jo biznis 
neprastai sekasi. Jo antrašas! 
949 W. 59th St. Telefonas Wa- 
bash 9660. —Steponas.

Mirė Žymi 
Rašytoja

Chicagos Passąvant ligoninėj 
pasimirė žymi rašytoja Zona 
Gale Breese. Buvo apie 64 me-' 
tų amžiaus. Vežama iš Port-1 
age, Wis., Chicagon gydytis 
nuo kitos ligos, ji pagavo plau
čių uždegimą.

WHO IS

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų. /

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Ok

Mn 
Artist 

It 
moans 
uour

SS»

i
J J

Garsinkitės “N-nose”
LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

Už .......................................... ■
GYDYMAS $Cfl.OO

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

diena Ligoninėje ... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija |rengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas*

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Mačiau Lietuva 
Krut. Paveiksluose 
Hollywood Salėj

"Graži Mastį Lietuva.”

Visiems lietuviams dabar 
yra gfera ptoga pamatyti mu
sų tėvynę Lietuvę krutumuose 
paveiksluose, ypač labai svar
bu jaunajai kartai. Butų labai 
gerai, kad visi tėvai paragintų 
savo vaikus pamatyti tuos 
“judŽius” iš tos Šalies, apie 
kurių tie jaunuoliai tik girdi 
dainose-,, yba susidarę savotiš
kų vaizduotę iš savo tėvų pa
sakų, arba kitaip įsivaizduoja 
skaitydami literatūrą.

Tiesa, jaU pereitą vasarą ne
mažas skaičiūs čia augusių ir 
mokslus išėjusių jaunuolių su 
“Pirūiyh” choru turėjo pro
gos aplankyti tą jiems pasa
kose nupieštą tėvų žemę, ir už 
tai šiandien tie jaunuoliai sa
vo tėvams ir globėjams už to
kią jiems suteiktą prbgą yra 
labai daug dėkingi.

Daugelis iš musų brolių ir 
sesių senesnės kartos apleido
me gimtąją šalį dar prie caro, 
o dabar kas gali žinoti, gal 
daugeliui nebus galimybės ap
lankyti savo Šalies? Tai dabar 
ištikro yra svarbu pasinaudoti 
proga, pamatyti Lietuvą kru
tančiuose paveiksluose.
Paliks Geriau už Amerikoniš

kus “Muvius.”
Manau tie Lietuvos vaizdai 

patiks visiems keleriopai dau
giau už amerikoniškus “mu
vius”. Dabartiniai vaizdai yra 
nutraukti spalvose ir labai vy-

MADOS

No. 4977—Išėjimui suknelė. Sun
kus, šiltas, vilnonis materiolas tinka 
šiai gražiai suknelei. Sukirptos 
mieros 34, 36, 36, 40, 42, 44, 46 ir 
48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašomė iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti fcavO 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 SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, m. 

čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No ....... -
Mieros  per krutiną 

(Vardas ir pavardš)
---------- . — . .......................... . - • 1 f Ti> ■

(Adresas)
■■rž.. ■ , ~ ..................J ..I ii u-l ■

(Miestas ir valstija)

kušiai, taip, kad žiūrint į juos, 
žmogus ištikro pasijunti ma
lonioj ntioHikoj. Matai, kaip 
laukuose tirta tie mūsų broliai 
ai-tojai, kaip berhužėliai šifen- 
pjuviai laukuose pra'dalgėles 
varo, o kad jų daigelės nepa
vargtų, tai Užtraukia ir dai
ną, skambią sutartinę — “va
lio mano dalgelė*** o sesės grė
bėjėlės, bėgrebdamos apdai
nuoja dantuotą grėblelį.

Aplinkui kviečių, rugių ne
užmatomas laukas, kaip siena 
apsupa lauką, ir didelės gru- 
duotos varpos pasvyrusios jau 
kirtėjo laukia. Matosi visi 
žmoneliai, sveiki linksmi, gra
kštus, vasaros kaitrios saulės 
nubučiuoti vistik skuba-kruta. 
Matai patį darbymetį.

Pirmą kartą mano gyveni
me man pasitaikė taip vaizd
žiai matyti Veik visą Lietuvą, 
ir iš visų žiūrėtojų veidų len
gvai buvo galima išskaityti 
šitios žodžius: “Graži ftiūšų 
Lietuva”.

Su pagarba reikia prisimin
ti Prahą Vaičaitį, tą kilnios 
sielos jaunuolį, kuris apie kė- 
turiasdešimts metų atgal savo 
eilėse teisingai aprašė Lietu
vos grožį ir žmonių darbštu
mą.

♦Paveikslus rodo broliai Mo
tuzai.

—Juozas.

“Linksmybių
Vakaras”

Lietuvos Jaunimo Kultūros 
Ratelis Kalėdų dienoje suren
gė vakarą Yuškos svetainėje. 
Atsilankė daug Lietuvos Jau
nimo. Buvo suvaidinta “Kalė
dos Kaune”, po to choras su
dainavo kelias daineles. Muzi
kantai (nariai) griežė įvai
riausius šokius, vėl dainos, ra
teliai, žaidimai... ūpas buvo 
visų linksmas, o prie baro tik 
girdėtis sveiks, linksmų Kalė
dų ir 11.

Malonu matyti tokį gražų 
jaunintą besilinksminant. $uk 
vo atvažiavęs ir Kalėdų die
dukas iš Lietuvos, kurį orkes
tras pasitiko prie durų ir su 
maršu užvedė ant scenos. Jis 
padalino visą maišą dovtinų 
publikai.

Juozas J. Katinas.

JOŠĖĖH RUSK,. Sr 
Juozapas Rožė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 27 d., 6:30 vai. vak. 
1938 m., sulaukęs 63 m. am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Laižuvos parap.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudįme 

moterį Adolfiną, po tėvais Na
vickaitę, 2 dukteris: Loretta 
ir Aldoną ir žentą Neil Ną- 

Ipolian, 3 sūnūs: Arthur ir 
marčią Loraine, Joseph, 
Frank ir marčią Ann Laura, 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas Lain and 
Son koplyčioj, 316 W. 63rd 
St. Laidotuvės įvyks Penkta
dienį, Gruodžio 30 d., 2:00 
po pietų- Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Liet. Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Joseph Rush, Sr. 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekaftie,

Moteris, Dukterys,. Sunai, 
žentai, Marčios ir Gimihės.

Laid. Dir. Laih ahd Son.

LOYEIKlS
Siunčiam Gėlės! 
Telegramų į I 
Visas Pasaulio B 
Dalte.

KVIETKININKAS 0
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 M Halsted Street | 

Tel. YARDŠ 7308
Į II i

Garsinkta “N-nose”

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Safety First” Is Basic Style Theme for 1939

MERGINA 18-30 BENDRAM na
mų datbui—bųti ar eiti. 1633 So. 
Millard Avė., Rockvvell 9085.

SITUATION WANTĖD 
Ieško. Darbo ___

hioteris, turiu patyrimą prie namų 
„_‘_j — Lunchroom, . delikatessen 
ir taverne. šaukti cANAL 2688.

— i m u>.

MERGINA 22-35 m. bendram na
mų darbui be skalbimo. Paprastas 
virimas- Būti $10.00. Wellington 
8687.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, prižiūrėti vaikus. Geri na
mai, būti, $5.00. South Shore 4469.

IEŠKAU DARBO prie namų. 
Moku visą dėrbą. Dirbsiu kelias 
dienas į savaitę arba kasdien- 1739 
Sd. Halsted St. Box 916.

MĖRGiNA 20-30 BENDRAM na
mu darbui, turi mokėti skaityti ir 
rašyti. Būti. $7 00. MANDEL, 

7701 So. Morgan St.

flfeLP VVA&Ted—ĖfeMALĖ 
Darbininkių Reikia , .

IEŠKO DARBO už bučerį dėl 
šeštadienių — patyręs. Tel. Lafa- 
yette 0392.’ šaukti tarpe 5:30 ir 
7:30 P. M. Klausk Joe-

RAIfeškAU DARBO — pusamžė
. . • . . • j • • L

darbo

1

!• ’•j . . ;

Tai Naujo Plymouth’b pažiba.’Ntih jas lempų įVengimaš lengvina Važiuotojo 
atsakomybę, nevargina akių. Žynius pakeitiinai ir kitošė šakose. Spydamėteris tūri 
signalines šviesas, kurios žymi greitumą žalia, geltona ir raudona spalvomis.

Gruodžio 31 Pranešimas 
‘Pirmyn” Išvažiuoja 
I Torontą, Kanada 
■t c / 4,

Kanadiečiai chorui ruošia kon
certą Naūjų Metų dieną

Gruodžio 31 d. į Torontb, 
Canadą, išvažiuoja Chicagoš 
Lietuvių Choras “Pirmyn”.

Toronto lietuviai len chorui 
sausio 1 d. 1939 ruošia koheer- 
tų-

Choras apleis Chicago apie 
8 valandą Vakare. Išvažiuos iš 
Dearborn stoties su Grand 
Tikink linijos traukiniu “Inter
national Limited”.

G'elžk'elis chorui paskylū at
skirą vagoną ir davė leidimą 
kviesti pašaliečius prie ekskur- 
ši jos prisidėti.

Chicagoš lietuviai, kurie tu
ri giminių Toronte, gali juos 
aplankyti ir nuvažiuoti ten ir 
atgal už žymiai numažintą kai
ną. Paprastai bilietai į To'rontO 
yra po $2’2 su viršum, bet šiai 
ekskursijai kainos buvo nu
muštos iki $15.45. Tokia kaina 
yra nustatyta tiktai tiems ke
leiviams, kurie nori prie choro 
ekskursijos prisidėti.

Dėl platesnių informacijų 
prašom susižinoti su 
Jruhk gelžkeliū arba 
myn choro pirmininku 
vaiia. Telefonas CANal

Gfand 
sū Pir-

8j500.
(Skelb.)

=====

ĮVAIRIOS ŽINIOS
500 Vokietijos trem 

tinių pavojuje
ZURICH, Šveicarija, gr. 27. 

— čeko-SloVakij'oj šiūo tfiel;u 
yra 500 Vokietijos tfemHhių. 
Čeko-Slovakijos vyriausybė i- 
spėjo tremtinius, kad iki gruo
džio 31 dienos jie turi apleisti 
šalįį nes kitaip gal tėkš sugrą
žinti juos i Vokietiją. Vokie
ti jbj jų gyvybei gręsia pavo
jus.

bet štai vargas: tremtiniui 
negali išvažiuoti, nes Lehkija 
ir Vengrija -nesutinka leišti 
jiehls duoti kelią. ViėhihUlč 
proga pasišalinti iš Čeko-SloVU- 
kijos lieka — tai lėktuvais iš
lėkti. Bet dalį lėktuvų koiittb- 
liubja Vokietija. Aftlta Vėtiūs, 
viš’os vietos’ kelionė! lėktuvais 
jau išpirktos dviems savaitėms 
iš ankšto.

1..» »'• « 4 5 « ' * - * »* luJUL < • • •* • < • • • J, ' ,

Reftikite tuos, kutiek 
garsinasi 

“MVJ1ĖN0ŠĖ

Naujiems Metams pasitikti 
Vaidybos renkasi vakaruose.

Valgius ir gėrimus suteikė 
llagutis. Vaidyty draugai gauna 
ženklą nuo Perkūno įgaliotinio 
ir sudeda ant aukuro auką.

Dėl vietos ir ženklo šaukite 
Verkimo įgaliotinį Ganai šsoo, 
arba brunsw(įbk 1)5Ž8. (Sp.)

Rengia Naujų Metų 
Sutikimą

iš Lithuahiah Naliotial 
Dėmbeiratič Cliib

Lithuanian National Ilemo- 
eratie Club priešmetinis posė- 
dis įvyko 9-tą šio mėnesio Ven- 
gėliaūško sVėlaiilčje, 4500 So. 
Talnian avė. Buvo renkama 
ii'atija valdyba 1939 metanis.

Pirndhihku išfiliktas šlepė- 
tiš, pagclb iii iii kti — Lūkesius, 
nutūrimų fcaštininkū — A. Ba
džius. Iždihinkaš ir iždo globė
jai bus renkami metiniam po
sėdyje.

klįūbas nutarė rengti vaka
rą pasilikimui Naujų Metų. Va
karas Įvyks Kriščimio svetainė
je, 4501 S. Ashlaiid avė., šešta- 
dieūio vakare, t. y. 31 dieną 
šio htėiiėsio. Prasidės 8 Vai. 
vakarė. Norintieji dūtyVaūli pa
šaukite komiteto pirihinilikę 
Miš. A. Radžitiš-į Virgihia 1888.

komitetas užtikriua Visūs, 
kad turėsite “good tim’e”. BUš 
užt<ėktiliai gėrimų ir užkandų. 
Taigi-, ifėpahiifškilė dieiiOš it 
dudkitė žinią komitetui, kad 
jis žinotų, klek režervūoti Vie
tų. iki paismatymo Kriščiūno 
svetainėje. —Korespondentas.

...... į... .......................... ..................... .

Margumynai Iš Lietuvos
ITALAI GABENS ŪKI

NINKUS Į LIBIJĄ
(tottoVos it NėapbBo UOšttib- 

se yfrti suteikto 14 laivų, 
kuriais i-,800 kttiftiifečių šeimų

Nubaudė Prof. Kolu
pailą

KAtlNAŠ*
ko rūpesniu Vyridūsybė žavin
tos ėžėrą^ labai retą gamtos 
tortais, paskelbė rezervatu. Ta
čiau prof. Kolupaila pradėjo 
tašyto kad lūs ežeras tesąs be
ne dovanotas prof. Ivahaus- 
kui lt jo išUūdUidjamas kaž
kokiam žydui.

Prof. IvanAUskaš pwf. ko- 
hipAilą patraukė toisiilo atsa
komybėn už uetoisiugų žinių 

įtorttodkkleidtoią. šiandien katinu a- 
padvigubitUi italų gy vengto pylių kės totemas svarsto šią 
skaičių Libijoj ei Dabar ten gy- bylą ir prof. Kolupailą nubau- 
vena apie 17 jtlrttst. italų ūki- tto dviem parom naminio ar-

j e, bžcbclo it- Benghazio Srt- 
lyse, taip pat kai kuriose Tri
polio Vfetosij, iSkABti:
artfežiiiiai Žiiįiffiuk bu, apgy
vendinta apte žb tuksi, italų 
ukMftkų. pilyse Alsino 
galimumasŪkiui kurti. 
MM&tta tam tafcj
vail ta-kBaMa^a !

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoj Paieško 
10 Am. Lietuviu

PAIEŠKOJIMAS Nr. 96.

KRISTANAVIČIAUS^ Juoza
po, apie 64 m.^ amžiaus, 1909 
m. atvyko Amerikon. Gyveno 
Worcester, Mass., vėliau Čika
goje.

NEMčAUSKŲ, Antano ir 
Ipolito. Prieš karą atvyko A- 
merikon. Antanas gyveno Det
roite ir yra sakoma, kad karo 
metu tarnavęs J. Amerikos V. 
Kariuomenėje.

PETKIENĖS, Rožes, gyv. Či
kagoje, jos brolio Jono Vales- 
kio palikimu reikalu. Prašo- 

laiku
kio palikimu reikalu.

:ma galimai greičiausiu 
atsišaūkti Konsulatan.

VlNKAUSK'O, Antano,
nusio Čikagoje.

ŠALKAUSKO,
65 m. amžiaus.

gyve-

Adomo. Apie 
1902 ar 3 me

tais atvyko Amerikon, gyveno 
Čikagoj vėliau St. Louis at- 
ba Eas't St. Louis.

SAVICKO, Vlado. 1913 m. 
atvykusio Amerikon. Gyv. 
Naujoj Britanijoj, vėliau Clin- 
toh, ind., kur dirbo anglių ka
syklose. Aipe 50 m. amžiaus, 
kilęs iš Piliakalnio kaimo,

STOŠIAUS, Kazio. Gyveno 
Čikagoje, 2247 West Auslin st.

tlsb, Antano. Apie 1922 m. 
gyveno DėVils Lake, Nbrth 
D ako ta.

VAIčfek A VSKO, Kostanto, 
kilo iš šakių apskr. Apie 4912 
m. gyveno Čikagoje, veliaū 
Shfe&oygan, Wis.

Aukščiau sūinihėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi tuojau atsiliepti į

Liet anos Konsulatą, 
100 E. Bellevue PI.,

Chicago, III.

Prof. Ivanaus-

CLASSIFIED ADS. 1 
jj 
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HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS JANITORIUS, 
unijistas. 5447 Jackson Blvd. Pir
mos lubos.

BUSINESS CHANČĖS 
Pardavimui Bizniai

PAAUKOS SU VISKUO groser- 
nę ir delikatesų krautuvę ir fikče- 
nūš. Stakas eiektrikinė piaustymo 
mašina, pinigų registeris, elektriki- 
nis kavos malūnėlis, svarsčiai, de- 
dau’nė. Pilna kaina tiktai $275.00 
arba geriausias pasiūlymas. Turi 
būti parduota tuojau. 3465 So. Li- 
tUąnica avė. 35-los gatves kampas 
arba telefonuoti Chas. H- Serum, 
3301 W. Chicago Avė., Van Buren 
7000.

biz-GENTS FURNISHINGS 
nis gerai išdirbtas, pačiam vidury 
lietuvių — lenkų apylinkės (Brid- 
geport), garu šildymas — su kam
bariais. Žema renda. Rašyti 1739 
So. Halsted St., Box 915.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
rai išdirbtas biznis. Parduosiu visą 
nebrangi renda — dykai gesas — 
parduos už $325.00. 2501 W. 39th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bučernė visokių tautų apgyventa, 
seniai išdirbta- Bargenas dėl gero 
Žmogaus, šaukite Republic 1284. 
Vakarais atsilankykite 7318 South 
Oakley Avė.

TAVERNAS, gera vieta, arti te
atro ir pašto ofiso—geras lysas— 
hebtahgi renda. Pigiai už cash.

629 West 63rd Street.

PARDUOSIU TAVERNĄ pigiai. 
Priežastis — keletas biznių.

Sav- 3538 So. Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI, kam
pas, 4 kamb. gyvenimui. Visi nauji 
fikčeriai. Geras biznis.

4458 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Restaurantas, Ū1L
Tavernas įsteigtas 
metus. Restaurantas
Parsiduoda dėl ligos. 902 W. 38th
Place, YARDS 0388.

ir 
dirbtuvių apylinkėj- 

i prieš penkis 
14 metų.

REAL ESTAtE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

$5,00'0 CASH NUPIRKS north 
Šidėį 24 .apartmentų, 12x14 ir 12x5. 
Rendos $9,000 metams. Kaina 
$37,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

$5,000 cašh nupirks kampinį 10 
apartthėht'ų ir 2 krautuves prie Ci
cero avenue. Renda $6,000 metams, 
karna $Ž6,000. . ,
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

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

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Division St.

H JIESK’i 
DIRBO?

iii lilHi

iNAUJKNAS.
—-tt TEMYI SKUTO ■ h

W DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

Ir prdfeas sužino bktai per

NAUJIENAS

BU kilk lililii tireil, CIICK8, ILL

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON STORAS su 6 kamba
rių flatu. Karštu vandeniu apšildy
mas. Brighton Park apylinkėj. Ge
ra vieta bile kokiam bizniui. Atsi
šaukite 4177 Archer Avė. P. M. 
Smith, Tel. Virginia 9665.
» Hftiiliil <1 ..... .. ■■■*■■!•

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų iurkaučių, visi sti
liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $40 00. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

FtRNITtjRE-FIXTtJRE FOR S ALi 
Rakandai it Įtaisai Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šluo

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

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

CALumet 5269.
i .ir n iMm

La Šalies — Packards
Willys

FURNITU RE-FlXTURE-WANTEb

RElKALINGASŠILDOMASpe- 
čius ant .minkštų anglių. Praneškite 
JOE BARTKUS, 959 West 71st St.
I.Į.I l i . , -

AUTOS—TRUCKŠ FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

Nėreikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokoj imą—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 GO.

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie Californla.

. ......................................M Į

IVATCHMAKER—JE1VELER 
Laikrodininkas ir Auksakales.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
!■■<! M. ^1111 Į |Į Il-*..,ll»..lll||«.l|. R, t

COAL—VVOOD—OIL

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

$6.00 
$6.00 
$6 00 
$5.75 
$5.00

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ 1R NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975
■ Ii ■ UI i ■■>... i I •

MM.

Ar Ieškot
* PIRKTI
♦ PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

■

PAŠAUKIT MUS TUOJAU8
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri- 
eihamoš. Ui pakarto i I m u t 
duodame terą neoikidą.

į '"•■į1 HbJstjžs
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ĮVAIRIOS, MARGOS ŽINUTES Iš CICERO 
LIETUVIV GYVENIMO

Pasekmingas R. R. Vakaras. — Nevisiems 
Kalėdos Malonios. — Užpuolė Ir Sumušė 

Avižienį, Etc.
Raudonos Rožes Kliubas sa

vo Kalėdų šokiuose sutrauko 
apie tūkstantinę minių publikos. 
Erdvi Liuosybes svetainė pasi
darė taip ankšta, jog Iiuosos 
vietos niekur nebuvo galima 
rasti. Nekalbant apie jaunus, 
bet ir augusių buvo nemažai. O 
kadangi tai buvo šventė, tai vi
si buvo nepaprastam upe. Ne
žiūrint to viso, musų du tautie
čiai, policistai B. Tumavičia ir 
C. Virbickas tvarkų išlaikė kuo 
puikiausių.

Kaip visados, taip ir šį kartų 
Kareivių Draugystė ir Unifor
mos skyrius puikiai pasirodė. 
Dalyvavo ir nauja grupe, Klo- 
vainiečių Klubas su Stasiu Ka- 
zakaičiu priešakyj ir kitais. Vi
sų vakarų buvo girdėti aidai 
“tegyvuoja klovainiečiai ir ro- 
žiečiai.”

Beje, buvo aiškus trukumas 
reprezentacijos Baltos žvaigž
dės Klubo. Tai tikri draugai ro- 
žiečių. Turi būti jie visas spė
kas organizuoja rožiečių sida
briniam jubiliejui, kuris įvyks 
kada nors 1939.

Serga Matulioniutė
Kalėdos yra pripažinta džiau

gsmo švente, bet tarpe to 
džiaugsmo atsitinka daug ir liū
desio.

Štai, Stasio Matulionio ne l’.k 
šeima, bet ir visi giminės liūdi, 
nes jų dukrelė guli ligoninėj 
kritiškoje padėtyj.

Mirtis Jeblonskių šeimoj
O, štai, vėl Jeblonskių šeimų 

ištiko dar didesnis smūgis. Ne
teko šeimininkės — motinos. O 
motina tai namų pamatas, be 
motinos tai ne namai. Tų jau 
visi žino. Velionė Jeblonskienė 
čia buvo plačiai žinoma kaip 
gyva, smagi moteris. Išauklėjo 
3 sunūs. Jau visi dideli. Tėvas i 
dar diktas, dirba Western Elec
tric. Jeblonskių plati giminė ir 
didelė pažintis.

Laidotuvės buvo gana skait
lingos, daugybe automobilių, 
nežiūrint nepalankaus oro. Pra
eitų antradienį palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse su bažnyti
nėmis apeigomis, vadovaujant 
laidotuvių direktoriui Antanui 
Petkui. Tai tik pora nuotykių. 
O jų nestoka niekados. Taip 
jau yra ir bus. Vienos išeina, 
kitos pareina.

20 Metų Sukaktuvės

Visi Laukia Naujų Metų
Štai, senieji metai baigiasi. 

Laukiam naujų ir visi tiki, jog 
tie nauji 1939 metai bus geri, 
produktingi. x

Tad visi su gera nuotaika su
tikime tuos naujus metus.

Štai, musų kaimynystėj yra 
keletas parengimų laukti Nau
jų Metų, šeštadienio vakare di
džiulis parengimas Liuosybes 
svetainėj. Šaulis-Mikulis savo 
užeigoj, 4845 W. 14th St., visus 
vaišins ir linkės laimingų Nau
jų Metų. Dėl įdomumo bus ir 
muzika, vadinasi su visu triukš
mu lauksim tų 1939.

O štai, Cicero Avė. Cafe, 1400 
S. Cicero Avė., savininkas Jo
nas Kavaliauskas su savo žmo
na jau per daug metų rengia 
Naujų Metų lauktuves savoj už
eigoj. Duoda skanių vakarienę 
už prieinamų kainų, čia atsilan
kęs alkanas neišeisi. Pati ponia 
Kavaliauskienė yra patyrus val
gių gaminime. Jos gamintų 
maistų kas valgo, tas pirštus 
nusilaižo. Aš tam pilnai tikiu. 
Kad svečiams nebūtų nuobodu, 
čia irgi bus šauni muzika. Tė
vas su sunum — P. Barščiai. 
P. J. Kavaliauskas taip ir pon’a 
rimto budo žmonės. Jų užeigoj 
“monkių biznio” nėra. Rim
tiems žmonėms švari vieta.

“V/onilerfuI Time”
Senas biznio žmogus yra Pe

tras Palullis, 2320 S. Cicero 
Avė., priešais Western Electric 
Co. Čia kasdiena pereina šim
tai žmonių. Pats p. Palullis yra 
patyręs virėjas, jo gamintus 
pietus visi valgo su apetitu. Po
nia Palullis tame taipgi gelbs
ti. Kaip jau visi žino p. Palullis 
su F. Gedeminu praeitų vasarų 
viešėjo Lietuvoj. Tos kelionės 
jie nepamirš kol gyvi bus. Sa
ko tai buvo “Wonderful Time”. 
Naujų Metų proga p. Palullis 
savo užeigoj turės sulauktuves. 
Jo svečiai beveik visi svetimtau
čiai. Nebūtų pro šalį patiems 
lietuviams atlankyti savo tau
tietį. Juk mes laikomės obalsio 
“savas pas savų.” D-----

Well, Pranašas 
Neišpranašavo
Bet šiandien, sako, bus tikrai 

šalta.
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Baus Lietuvį 
Laiškanešį Už 
Laiškų Naikinimą

I ■' ■ II t

Paskirs Jam Probaciją.

Vakar Bridgeporto lietuvis 
Joseph J. Yunevich-Junevičius 
buvo pašauktas prieš teisėjų 
Igoe paiškinti kodėl jisai, tar
naudamas už išnešiotojų, tre
čios kliasos laiškus nepristati- 
nėjo adresatams, bet juos nai
kino.

Tuo laiku, kai jis buvo su
imtas, spalio 19 d., šiais me
tais, Junevičius, gal juokau
damas, paaiškino, kad laiškus 
mesdavo gurban, kai jam ko
jos labai suskaudėdavo ir ne
galėdavo paeiti.

Teisėjas Igoe atidavė June
vičiaus reikalų probacinei ta
rybai ir jam turbūt skirs n* 
kalėjimo bausmę, bet probaci- 
jų-

Junevičius tarnavo pašto de
partamentui už laiškanešį nuo 
1925 metų.

Vaikus Užrakino, 
Nušovė Žmona ir c# 
Pats Nusišovė
Šiurpi Šeimyninė Tragedija.

Gadke šeimyna turėjo tris 
vaikus: 3 metų Geraldine, 9 
metų Dolores ir 10 metų Le- 
Roy; Kai vakar jų tėvas ir mo
tina susiginčijo, tie jauni vai
kučiai bandė juos sutaikinti. 
Bet tėvas, Roy Gadke, juos vi
sus suvarė į lava tori jų ir ten 
užrakino.

Ginčas tęsėsi kurį laikų, to
liau. Vaikai atydžiai klausėsi 
Staiga išgirdo šūvį, paskui ki
tų, ir trečių.

Panikos apimti, vaikučiai iš
laužė duris ir rado kitam 
kambaryje ant žemės gulin
čius, sukruvintus ir negyvus,
tėvų, ir motinų Monicų. Ji bu
vo 30 metų amžiaus.

Netoli kūnų, kambario kam
pe stovėjo kalėdinė eglaitė, 
prie kurios porų dienų atgal 
visi taip linksminosi.

Gadke šeimyna gyveno ad
resu 1041 East 47th St. Vaikai 
pasakojo policijai, kad jip tė
vas nuolat pykdavosi su moti
na už tai, kad ji dirbo alinoj 
už patarnautojų.

Dabar visi laukia Naujų Me
tų, naujų laimių su triukšmu 
sutikti. Visi tavernai tik ūžia—I 
spiegia. Privatus namai taipgi 
neatsilieka, štai, sapnavau sap
nų, jog 49 Avė., netoli 16 gat
vės vienam gražiam name Nau
jų Melų proga bus atšvęsta 20 
metų jubiliejus ženybinio gyve
nimo. Ar sapnu verta tikėti? 
Reikės persitikrinti ir vėliau pa
rašysiu kas ten buvo ir kam 
tas atsitiko. Jeigu žinočiau, tai 
ir dabar parašyčiau, bet kur čia 
visas slaptybes sužinosi. Tai 
motenj darbas.

Sužeidė Avižienį
Skaudžiai užgautas Avižienis, 

užveizda Liet. Liuosybes namo.

Oro pranašas pranašavo, 
kad vakar Chicagoj termomet
rai nudardės iki 2 arba net 6 
laipsnių žemiau zero. Bet nu
gąsdinti chicagiečiai tokių šal
čių nesulaukė. Anksti rytų, 
tuojau po vidurnakčio tempe
ratūra buvo 2.5 laipsnių virš 
zero, bet po to pradėjo kilti 
ir apie vidurdienį buvo 17.

Bet, sako pranašas, šiandien 
tai bus tikrai šalta, o priedų 
dar gerai pasnigs.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa-
Naktį, po parengimo Raudonos siųsti Lietuvon Naujų Metų 
Rožes Klubo, viską sutvarkęs sveikinimus telegramomis.
išėjo namo. Lauke du užpuolė, | į miestą pasiųstas sveikini- 
smogė kažin su kuo, parmušė mas kainuoja $1.10, o siunčiant 
ant žemės ir puolėsi prie kiše- telegramą kaiman, reikia pri
mų. Bet pasitaikė praeivis ir mokėti po 50 lietuviškų centų 
užpuolikai be grobio paspruko. (pusę lito) už kiekvieną kilo- 
Drg. Avižienis negalės dirbti metrą pristatymui. Miestuose 
per kurį laiką. Petis išmuštas: jr miesteliuose pristatymas vel- 
lanko daktarą. ’ tui.

Tai kerštas ir plėšikų darbas, šios specialės telegramos kai- 
bet netiksliai, nes Avižienis pi- nos galios iki sausio 6 d.
nigų nesinešioja, bet nuo dabar Blankas ir sveikinimų teks- 
sako “Turėsiu gerą ginklą ir bi- tus galima gauti’ “Naujienose”, 
le vieną galėsiu pavaišinti.” ( ADM.

NAUJIENOS, CMcago, fll
1 ------------------------------------
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Naujų Metų 
Linkėjimai 
“Naujienoms”-—_

Baigdami senuosius metus 
dalinamės tų metų įvairiais per
gyventais nuotykiais.

Sutikdami Naujus Metus lin
kime geriausių pasekmių vi-l 
siems prieteliams, draugams, 
ypač daug linkėjimų siunčiam 
dienraščiui “Naujienoms”, Re
dakcijos štabui, Administraci
jai ir visiems “Naujienų” ben
dradarbiams.

Su nuoširdžiais linkėjimais 
visiems sulaukti laimės ir pa
sisekimo per ateinančius Nau
jus Metus. Jūsų

J. J, Pranckus.

Automobilių 
Nelaimės

’ : ‘ . . - . • i • • . •

• Šeši jauni studentai ir 
studentės buvo skaudžiai su
žeisti, kai automobilis, kuriam 
visi važiavo, įvažiavo į stulpų 
prie Lake Shore Drive ir Bel- 
den avenue. William Hoff, 19 
metų jaunuolis, 7008 Clydc st., 
kuris valdė automobilį, pasa
kojo, kad sprogo priekinė pa
danga ir automobilio • negalėjo 
suvaldyti. Sužeistosios studen- 
tės-ai yra: 15 metų Ann Lię- 
berman, 5448 CornelI, Mari- 
lyn Goehler, 15, nuo 7747 
Kingston, Eleanor Dekker, 
6351 Blackstonc, P h i n c a s 
Youngs, 19, nuo 2048 E. 69th 
St. >ir Noblc Robbins, 19, nuo 
6515 Kcnwood.

Jaunuoliai važiavo namo iš 
šokių Sovereigh viešbutyje. 
Pirmų pagalba < jiems suteikė 
ir vienų mergaitę nuo mirties 
išgelbėjo lietuvis policistas Jo
nas Gira.

o

O Prie N. Cęntraį ir Bloo- 
mingdale kampo galvekarių
linijos autobusas suvažinėjo 
43 metų chicagietį A, Edward 
Roos, 1805 N. Kinder • avenue. 
John Carbonel,1 autobuso šofe
ris, buvo suimfa's. '

' ' ' ' ' V* (£ '5' ' ' ''‘i"'

9 Krautuvininkais Klemen
sas Trepachko, nuo 1638 So. 
50th Ct.,. b,uvo užmuštas, auto
mobilio nelaimėj netoli Ogden 
ir Cicero. Trokas, su kuriuo 
jisai važiavo, susidūrė šli ke
leiviniu automobiliu. ./C?

LACME-NA.ŲJIENŲ Foto!

[ACME-NAUJIENŲ Foto j

Armijos bombonešis. Lyginai tokio pat tipo bombo
nešis ^risdamas sudužo ir sudegė prie Uniontown, Ala.

Ketvirtai., gruod. 29, 1928
..---------- , ------------— r  iį-tmti----------------------------------------------r  - _____________________ ______________ ______.

Šiandien Courtney 
Paskelbs Kandida
tūrą j Merus

Kalbės per TV. E. N. R. 8 
vai. vakaro.

Šiandien Cook apskričio 
prokuroras Thomas J. Court
ney paskelbs savo kandidatū
rų į Chicagos merus. “Lygiai 
prieš savaitę laiko kandidatū
rų pastatė dabartinis meras 
E. J. Kelly.

Kaip ir Kelly, taip ir Court
ney pareiškimų apie merų rin
kimus kitų pavasarį ir savo 
kandidatūrų padarys 8 valan
dų vakare iš radio stoties W. 
E. N. R.

Courtney yra didelis E. J. 
Kelly priešas, ir abiems kan
didatuojant į tų pačių vietų, 
galima tikėtis, kad rinkiminė 
kampanija bus labai aštri, 
pikta ir purvina.

Žada “Tikrai” 
Gyventi 
100 Metų

Pusamžio Jau Sulaukė

ROSELAND. - — Atžymoj i- 
mui savo “pusamžio”, kaip 
sako patsai Antanas Balchu
nas,, (tikrai gyvensiųs 100 
metų), šeštadienio vakare, 
gruodžio 17 d., savo Rosemoo- 
re Buffet, 10314 Michigan avė., 
turėjo pasikvietęs daug sve
čių ir “selebraitino” per visų 
naktį.

Antanas Balchunas gavo 
brangių dovanų, tarp kurių 
yra žiedas $50.00 vertės, atžy
moj imui jo amžiaus 50 metų 
sukaktuvių.

Tarp svečių buvo stambių 
biznierių, kurie galėjo tokias 
dovanas aukoti. V. Pučkorienė 
kuri buvo “chęf’as”, gaspadi- 
nių, teko padVbėti “oventi- 
me”, nes dirbo'virš 16 valan
dų. Aldona Gailevičiutė su ki
tom keliom pagelbininkėm. 
svečius vaišino.

Na, dabar žiūrėsimu ar A. 
Balchunas išpildys savo duo
tų ■ pasižadėjimų dur nurengti 
vįėiją iškilmingų , (parę, kada 
jisai ;busiųs 100 metų.; .

Ar-Balchunas. yra labai dė
kingas svečiams Už taip bran
gias dovanas ir atsilankymų.

\ < —Untanas.
v? ’ *■ " .. — :> ‘ ' t;.*• ’

PEORIA, ILL. — Mel Sorenson (po kairei), kuris 
juodrankiškomis priemonėmis bandė iš Thomas G. Lo- 
velance išgauti $1,750. Po dešinei John W. Scherp Jr., 
kuris lygiai tokiomis pat priemonėmis norėjo iš chi.ca- 
giečio Morris B. Sachs išgauti $10,000. Abu liko suimti.

lACME-NAUJIENŲ ruiol

Ruby Williams (viršuj) ir 
Maxine Hensley, kurios dir
ba aviacijoje. Beskraidyda- 
mos lėktuvais jos, taip sa
kant, sukurė romanus ir ne-
trukus rengiasi ištekėti.

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

NAUJOS PARODOS 
MENO INSTITUTE 

į

Kontrastai tarp Napoleono 
ir Hitlerio dailėje.

Gruodžio 14 d. Chicagos Me
no Institute atsidarė stambi 
žieminė plastikinio meno pa
roda. Ji yra įdomi tuo, kad 
jai atstovauja įvairių laiko
tarpių menininkai—prancūzai 
ir vokiečiai. Galerijose 55 ir 
56 Baronas Gros, vienas pir
mųjų prancūzų romantikos 
pirmtakunų, savo kuriniais 
liudija Napoleono ir jo gene
rolų kariškus žygius. Jis turi 
gražių kurinių, viso parodoj 
septynioliką, tačiau jo kuri
niai musų akimis žiūrint, per
daug gražus, perdaug nušli
fuoti militarine dvasia ir sve
timi. Greta jo Eugene Dela- 
croix ir Theodore Gericault 
taip pat pasižymi kovingomis 
scenomis, pastarasis išimtinai 
pasižymi gerais romantikos 
laikų portretais.

tie du kaip ir kiti jų kolegos, 
savo vietovaizdžiuose matė 
poezijų ir ankštuose Pary
žiaus. kambariuose tragingą 
daugelio paryžiečių gyveni
mų. Romantikas Millet taip 
pat piešdavo gražius poezin- 
gus vietovaizdžius, tik skirtu
mas buvo tas, kad jo kuriniai 
labiau artimi Parnasui, o ne 
prancūzui.

Nieko, mat, nepadarysi, me
nas yra toks daiktas, kad pir
moje vietoje stovi tiesa. Tie
sos ir faktų neįveiks jokios 
fantazijos. Ir kai tie faktai iš
auga iš pačios liaudies širdies, 
tai pamėgdžiojimas ar kopi
javimas nieko nepadės. Kas 
kad iš prancūzų impresionistų 
išsivystė visokios “moderniz
mo” šakos, kad jos nėra ori
ginalūs, ne iš liaudies kilę. 
Musų modernistai paprastai 
yra pamėgdžiotojai prancūzų.

• • •
Iš eilės seka vokietis George 

Grosz, išgarsėjęs jumoristas, 
didelis kaizerio ir Hitlerio

Aukščiau sakytų autorių ku
riniai buvo surinkti iš įvairių 
pasaulio muziejų ir suskolinti 
privatinių meno rinkėjų šitai 
specialei parodai. 

• • •
Be šitų prancūzų romanti

kos pirmtakunų tapybos rin
kinių, yra dvi “garbės” galeri
jos, užimtos prancūzų impre
sionistų kuriniais, atsieit, Pier- 
rc Bonnard ir Edouard Vuil- 
lard.

Bonnard’as buvo gimęs Fon- 
tcnay-aux-Roses 1867 m. Mo
kėsi Paryžiaus meno mokyk
lose. 1891 m. jis turėjo pirmų 
savo kurinių parodų bendrai 
su nepriklausomais meninin
kais impresionistais ir simbo- 
likais, kurie buvo išmesti iš 
akademikų draugijos.

Vuillard gimė Cuiseauxe 
1868 m. Jis, kaip ir. Bonnard, 
mokėsi garsioje Juliano aka
demijoje, taip pat jis studija
vo menų Ecole de Beaux-Arts 
mokykloj, kur tuo metu profe
soriavo du garsus prancūzų 
akademikai—R. Fleury ir Bo-

priešas, kuris ir vienų ir ant
rų išjuokė savo satyriškomis 
karikatūromis. Hitleriui įsi
galėjus, Grosz’ui ten pasidarė 
karšta ir jis dūmė į Dėdės 
Šamo žemę. Dabar jis ramiai 
sau gyvena New Yorke, tik 
visa bėda, kad ramus gyveni
mas truputį pašykštėjo jam 
siužetų, ypačiai politikos gy
venime. Tačiau jis, kaipo ga
bus satyrikas, randa sau me
džiagos amerikoniškose “bu- 
černėse,” grožio salionuose, 
madose ir kituose mažiau gy
venime reikalinguose prašmat
numuose.

Iš Berlyno jis atsivežė apie 
80 karikatūrų. Kai kurias turi 
šitoj parodoj (galerijose 59, 
60 ir 61). Viena jo gana šlyk
šti karikatūra, berods, pava
dinta laidotuvėmis, vaizduoja 
kaip biedni žydeliai laidoja 
numirusį. Reikia sakyti, kad 
Grosz yra labai gabus įvairio
se paišybos ir tapybos tech
nikose. Bet už vis labiau turi 
gera observacijų.

guareau.
Palyginti su musų laikų 

“impresionistais,” šių dviejų 
prancūzų moderninio meno 
pirmtakunų kūryba atrodo pil
na natūralumo, impresijos ir 
grožio. Išbrendama iš sauso 
valdomojo luomo į margesnį, 
įvairesnį liaudies gyvenimų, 
•su natija išvaizda, su naujo
mis idėjomis ir šviežiu prota
vimu. Daugiau to, jų kūrybo
je matosi pavaizduota labiau 
realus prancūzo miestiečio ir 
ūkininko gyvenimas. Tik 
prancūzas dailininkas-impresi- 
onistas temokėjo pavaizduoti 
atgimstančios Pra n c u z i j o s 
žmonių dvasinį gyvenimų ir 
jų darbus, neatsilikdamas nuo 
bendros pažangos. Todėl jis 
buvo laimėtojas, kad gyveno 
kartu su pilkųja baudžia, tarp 
jos maišėsi ir veikė. Kontras
tas pasidarė jau didelis tarp 
mirštančios prancūzų roman
tikos ir impresionizmo pava
sario, kai sukilėliai meninin
kai atsidūrė skurde. Savo ku
riniams neturėjo vietos Pary
žiaus salonuose, nes akademi
kai juos ignoravo, o paprasto
ji liaudis, kaip dabar, taip ir 
seniau, dailės kurinių nepirk
davo. Tik praėjus pusei šimto 
metų, prancūzų impresionistai 
paliko pasaulyje garsiausi. Net 
ir dabar muziejai ieško jų ku
rinių ir siūlo fantastiškas su
mas pinigų, kad galėtų juos 
įsigyti. Tik dabar įvertino jų 
kurinius, nelyginant seną Sna
psą, kai gerokai pasensta.

Galerija 53 yra užimta se
nųjų dailės meistrų piešiniais. 
Iš viso jų ten yra 35 piešiniai.

• • •
Galerija 57 yra užimta pa

ties muziejaus prieš-renesan- 
sinio periodo Italijos tapytojų 
ir skulptorių religiniais rinki
niais. šis skyrius yra pavadin
tas “The Christmas Story in 
Art.”

• • •
Pati didžioji galerijos salė 

tebėra užpildyta moderninės 
pritaikomosios architektūros 
fotografijų, kurias paruošė p. 
Ludwig Mies vau der Rohe. 

i'P-as Rohe yra vedėjas Ar- 
mour’o Techonologijos Institu
to architektūros skyriaus.

Sakytos parodos truks iki 
po Naujų Metų.

Kylix: Yra labai didelis van
deniui arba vynui gerti indas, 
kuris turi panašumo į kielikų, 
tik su plačiu apvaliu viršum. 
Juos vartodavo senovės graikai.

Meta; Senovės rymiečiai taip 
vadindavo tokių vietą cirke, 
kur susirinkdavo arenoje lenk
tynėms arba rungtynėms kon
kurentai.

• • •
Tribūna: bažnyčioje, teismo 

salėje arba kitokioje viešoje į- 
staigoje, yra tam tikra galerija, 
pakelta aukštai nuo žemės ir 
atskirai nuo paprastos publikos, 
kurio susėda tik garbingi žmo-

Kad geriau. įvertinti impre-(nčs-
•sionistus, reikia pamatyti • •
Bonnard’o ir Vuillard’o kuri-| Triforijumas: yra tokia gale- 
nius. Kaip japonų Hokusai ir rija, kuri būna viduryje baž- 
Hiroshige savo vietovaizdžiuo- nyČios, kartais virš grindų iš
se atvaizdavo poeziją, taip ši- kelta, panašiai, kaip ambonija.




