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No. 306

Lietuvos Vyriausybes Narys Vyks j Berlyną
KAUNAS NORI SUSITARTI SU VOKIETIJA 

DĖL KLAIPĖDOS
Bus Priimtas Lietuvos Neitralumo 

Įstatymas
Kablegrama iš Kauno (ELTA) > 

LIETUVOS MINISTRO PIRMININKO 
PAREIŠKIMAI SEIME.

Ministras pirmininkas Mironas gruodžio 23 
dieną padarė pranešimą Seime išdėstydamas vy
riausybės programą. Kalbėdamas apie Lietuvos 
užsienio politiką, jis pirmiausia kreipėsi į tautą, 
ragindamas susitelkti apie vyriausybę dabarti
niu metu, kada nepalaužiamas visos Tautos pasi
ryžimas likti laisviems sudaro tikriausią nepri
klausomybės garantiją.

Paskui ministras pirmininkas pasisakė prieš 
globą iš kitų valstybių pusės ir pabrėžė Lietuvos 
pastangas pagerinti savo santykius su kaimy
nais, tačiau pridėdamas, kad šitos pa'stangos ne
reiškia neribotų nuolaidų politikoje.

Pereidamas prie atskirų klausimų jis pra
nešė, kad netrukus bus priimtas neutralumo 
įstatymas ir kad dabar jau pasirašytas preky
bos susitarimas su Lenkija. Jis taipgi išdėstė 
kontaktą su Vokietija dėl klausimų liečiančių 
Klaipėdą. Iš šito pranešimo matyti, kad Vokieti
jos pageidavimu vyriausybė jau yra padariusi 
daug didelių nuolaidų ir yra Vokietijai pasisiu- 
lusi bendrai susitarti dėl skubios procedūros in
terpretuoti statutą.

Vienas vyriausybės narys yra pasirengęs 
vykti į Berlyną, jeigu vokiečių vyriausybė šitą 
kelionę rastų esant naudinga galutiniam lietu
vių vokiečių santykių išaiškinimui.

Lietuvos Pasiuntinybė, Washington, D. C.

IACMk-NAUJiENŲ Foto)

SCHENECTADY, N. Y. — Dr. Katharine B. Blodgett, 
'kuri drauge su Dr. Irving Langntūir surado “nematomą 
stiklą.” Vadinasi, tokį stiklą, kuris neatmuša šviesos 
spindulių ir todėl atrodo nematomas.

WPA darbininkų 
skaičius suma

žėjo
WASHINGTON, D. C., gr. 

29. — Pulk. F. C. Harrington, 
WPA administratorius, ketvir
tadienį paskelbė, kad savaitę, 
kuri pasibaigė gruodžio 17 d., 
55,996 darbininkai visoj šalyje 
pasitraukė iš WPA darbų.

52,000 katalikų pasi
traukė iš bažnyčios

VIENA, Austrija, gr. 2*9. — 
Nacių distrikto vadas, Odilo 
Globocnik, pranešė spaudoje, 
kad nuo spalio mėn. 8 dienos 
iki šiam laikui 52,000 Austri
jos katalikų atsiskyrė nuo, baž
nyčios.

Pagerbė aviatorių
Hughes

PAMINĖTA SPAUDOS IR LI
TERATŪROS PLĖTOTĖ 

LIETUVOJE.

PASKELBTA NAUJOSIOS 
VYRIAUSYBĖS DEKLE- 

RACIJA.

22 d 
akte, 
pirminin

ju
da-

KAUNE, gruodžio 
biliejiniame spaudos 
lyvaujant ministrui 
kui Mironui, vyriausybės na
riams, gausiems visuomenės at
stovams, laikraštininkams ir ra
šytojams, paminėta spaudos plė
totė Lietuvoje.

KAUNAS, gruodžio 23 d. — 
Seime ministras pirmininkas 
Mironas perskaitė naujosios vy
riausybės dekleraciją (jos tu
rinys paduotas kitoje žinioje. 
— Red.).
1938/XII/27 d.

PASIRAŠYTA LIETUVIŲ- 
LENKŲ PREKYBOS SU

TARTIS.

Atidarytas Plentas 
Kaunas-Kėdainiai

KAUNAS — Kelių valdyba

Kietesnė discipli
na sovietų darbi

ninkams

Sukilėliai perkirto 
lojalistiį susisie-

Nori dar 100,000 ita 
lų kolonizuoti Tu

nisijoj

Hitleris palengvin 
siųs senų žydų 

būklę

KAUNAS, gruodžio 22 d. pa
sirašyta lietuvhj-lenkų preky
bos sutartis, kuri įsigalios sau-j 
šio 21 d. Numatytų mainams1 
prekių vertė prašoka keturioli
ka milijonų litų. Prekyba bus 
tarpusavyje išlyginta.

i pirmoji distancija baigia ir 
j nuo lapkričio 26 d. plento ruo- 
[žas Cinkiškis-.Tosvainiai (Kau- 
jnas-Kedainiai) atidarytas eis
mui. Jei bus reikalinga, šiame 
ruože eismą reguliuos Kelių 
valdyba.

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
29. — Po viso fašistų triuk
šmo, reikalavusio Francuzijos 
teritorijų, dabar, sakoma, Mus- 
solini norjs, kad franeuzai lei
stų Tunisijoj dar šimtui tūk
stančių italų apsigyventi. Kiti 
du italų reikalavimai — tai pa
daryti Djibouti laisvu uostu ir 
duoti Italijai gerą pluoštą Suez 
kanalo kompanijos Šerų.

LONDONAS, Anglija, gr. 29. 
— Robert T. Pell, tarptautinio 
pabėgėliams globoti komiteto 
direktorius, ketvirtadienį pasa
kė, kad Adolfas Hitleris suti
ko sumažinti senių žydų per
sekiojimą, jei jaunieji žydai 
juo greičiau išsikraustys iš Vo
kietijos. Apskaičiuojama, kad 
jaunų žydų Vokietijoj yra apie 
150,000.

Specialus taksai 
vienišams

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, gr. 29. — Brazilijos dikta<- 
torius Getulio Vargas artimiau
siomis dienomis išleis įsakymą, 
kurs uždės specialius taksus 
vienišams (singeliams) amžiu
je tarp 25 ir 64 metų ir tuo 
pačiu laiku parūpins skaitlin
goms šeimoms subsidijas.

Pranešama taipgi, kad įsa
kymas numato kalėjimo baus
mes vyrams, kurie nepaiso sa
vo žmonų arba pabėga nuo 
jų-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gr. 29. —t
tinginių, sako rusų spauda. To
dėl nuo sausio 1 d. 1939 m. 
įeina galion nauji įsakymai tin
giniams disciplinuoti.

Pagal naujus ' įsakymus as
menys, kurie nepasirodo darbe, 
be rimto pagrindo, tris dienas 
per menesį arba keturias die
nas per du gretimus mėnesius, 
galės būti perkelti į naujus dar
bus su mažesne alga arba pa
varyti iš darbo. Algą atosto
goms darbininkai gaus tik kai 
jie išdirbs bė pertraukos vie
name darbe ne mažiau, kaip 11 
mėnesių. Iki šiol jie gavo ato
stogų algą, išdirbę tik 6 mė
nesius laiko.

Sužeistiems darbe darbinin
kams bus mokama apdraudoš 
nuo 50 iki 100 nuošimčiui ų re
guliarios algos. Ilgiau išdirbę 
gaus didesnę apdraudą. Iki šiol 
sužeistiems darbininkams buvo 
mokama pilna alga, nežiūrint 
kiek laiko jie dirbo.

Motinoms laukiančioms kūdi
kio ir pagimdžiusioms kūdikį 
pašalpa bus mokama, kai jos 
bus išdirbusius viename darbe 
ne mažiau, kaip 7 menesius.

Sovietuose yra daug

; j7 , •
PARYŽIUI, Francuzija, s gr. 

29. — Ispanijos sukilėlių pra
nešimai ketvirtadienį sakė, kad 
lojalistų kariuomenė, ginusi 
Segre upės kairiąjį krantą, ne
pajėgdama atsilaikyti, iškėlė 
baltą vėliavąsdr pasidavė suki
lėliams. Dėl šio pasidavimo lo
jalistų susisiekimas . tarp Bala- 
guėr ir Cervera tapo nukirs
tas.

WASHINGTON, D. C., gr. 
29. —- National Aeronautics 
Association trečiadienio vakare 
pripažino Howardą Hughes kan- 
po labiausia pasižymėjusį J. 
Valstijų avjatorių 1938 metais. 
Hughes pereitą vasarą aplėkė 
žemės kamuolį į 91 valandą, 
14 minučių ir 10 sekundžių. » *

Civile tarnyba pašai 
pos teikime

gr.

Didele vagystė su 
sekta franeuzų 

kompanijoj
PARYŽIUS, Francuzija,

29. — Francuzijos filmų kom
panija pateko į resyverio ran
kas. Ryšium su jos bankrotu 
areštuoti keturi asmenys. Kal
tinimai daromi, kad prieš kom
panijai subankrutavus buvo iš
eikvota 140,000,000 frankų 
($3,689,000) jos pinigų.

Taiko smūgį unijoms

Tačiau respublikos gynėjų 
pranešimas sako, kad sukilėlių 
atakos visos buvo atremtos.

Depresija padaugino 
pamišėlių skaičių

WASHINGTON, D. C., gr. 
29. — Administracijos atsto
vai davė suprasti, kad prez. 
Rooseveltas gal rekomenduos 
kongresu^ įvesti civilės tarny
bos sistemą pašalpos teikime 
ir kai kuriose WPA darbuose. 
Kongresas susirinks sesijai at
einantį antradienį, sausio 3 d.

Vaikai įveikė pinigų 
tvirtovę

RICHMOND, Va., gr. 29. — 
American Association for the 
Adyancement of Science suva
žiavime Dr. Benjamin Malzberg 
nurodė, kad 1929 metais kie
kis pacijentų, susirgusių pami
šimu žinomu kaipo dementia 
preacox ir priimtų į ligonines, 
sieke 3.5 nuošimčius Visų kitų 
pamišimo formų. 1935 metais 
kiekis susirgusių dementia pre- 
acox siekė jau 11 nuošimčių 
visų kitų pamišimo formų. 
Malzberg sako, kad šitos 
sies pamišimas pašoko dėl 
presijos.

Naciai perorgani
zuos spaudą

gr. 
ra- 
po

BERLYNAS, Vokietija, 
29. — Informuotuose nacių 
teliuose kalbama, kad tuoj 
Naujų Melų Vokietijoj prasi
dės spaudos perorganizavimas. 
Vienų dienraščių leidimas bus 
likviduotas, kai kurie kiti bus 
sujungti po du ar tris krū
von.

Dr. 
ru
de-

Francuzija nepagei 
dauja tarpininkų

PAŠALPA Už LIETUVOS
LAISVĘ KOVOJUSIEMS

APRŪPINTI.

Gaisrininkų Šuliny^

te

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

Giedra; didelis šaltis; saulė

WASHINGTON, D.
29. — Jungt. Valstijų atstovų 
buto narys Hoffman 
chigan valstijos) pasikalbėjime 
su spaudos atstovais ketvirta
dienį pareiškė, jogei reikią 
įstatymo, kurs uždraustų įga
benti į streiko apimtas vietas 
unijų organizatorius iš kitų 
valstijų, kaip kad draudžiama 
įgabenti streiklaužius. Hoff-

teka 7:18 v. r., leidžiasi 4:27 man yra republikonas ir žino- 
v. v. mas atžagareivis.

c., gr.

(iš Mi-

SAN FRANCISCO, Cal., 
29. — Prieš porą metų čia 
baigta statyti pinigų dirbtuvė 
(United States Mint). Tikra 
tvirtovė — neįsilaužiama, pa
statyta iŠ plieno ir akmens.

Trečiadienio vakare P. Fran
cis ir Wm. Gallaglier, kiekvie
nas 15 metų, įveikė “tvirto
vę”. Jie vandeniui nutekėti 
vamzdžiu užsirito iki antro 
aukšto, Čia per langą įlindo vi
dun. '

Klausinėjami, vaikai paaiš
kino, kad jie norėję patirti, ar 
galima, leidimo negavus, įsi- 
briauti į pinigų dirbtuvę. Pa
sirodė, kad galima. J

Dirbtuvės superintendentas 
pasakė: “Ko gengsteriai nepa-

pa-
Lenkų-čekų rubežius 

uždarytas
LONDONAS, Anglija, gr. 29. 

— Pranešimas iš Prahos sako, 
kad lenkų-čekų rubežiiis vėl 
uždarytas ir lenkų kariuomene 
vėl atvyko j TesChen sritį, ku
rią lenkai neseniai atėmė iš če
kų. Trys lenkų sargybiniai su
žeisti pasieny.

PARYŽIUS, Francuzija, gr.
29. — Čia gautas pranešimas,

U.
4

KAUNAS, gruodžio 22 d. — 
Seimas priėmė stipendijų ir pa
skolų grąžinimo įstatymą ir 
taip pat svarsto 1800 Nepri
klausomybės kovotojų pripaži
nimą savanoriais, kuriems ap
rūpinti numatoma skirti 600,- 
000 litų.

RADVILIŠKIS.—Jau baigtas 
kasti gaisrininkų reikalams 
šulinys, kuris turi 106 m. gy- 
lįp- jo iškasimas užtruko net 
du metus, nes buvo susidurta 
su gana storu uolos klodu.

Sukilėliai nušovę 20 
lojalistų lėktuvų

KAUNO
DYBĖ

MIESTO SAVIVAL-
MINĖJO 20 METŲ 
SUKAKTI.

KAUNAS, gruodžio 22 d. — 
Kauno Mieste- Savivaldybė, da
lyvaujant ministrui pirmininkui 
kun. Mironui, vyriausybės at
stovams, burmistrui, Tarybos 
nariams, iškilmingai paminėjo 
20 metų sukaktį.

ATIDARYTA IR PAŠVEN
TINTA 300 SENELIŲ PRIE

GLAUDA.

KAUNAS, gruodžio 26 d. — 
Žaliakalnyje (Kaune) iškilmin
gai pašventinti naujai pastaty
ti 300 senelių prieglaudos mo
dernus rūmai. Ta proga vy
riausybės pašalpa ir visuome
nės aukomis 300 senelių pavai
šinta.

' HENDAYE, Francuzija, gr. 
29. — Ispanijos sukilėlių pra
nešimas ketvirtadienį sake, kad 
sukilėlių lėktuvai numušę 20 
lojalistų lėktuvų. Lėktuvų kau
tynės įvyko arti Albages-Bor- 
jas Blancas vieškelio, 70 my
lių atstumoje nuo Barcelonos.

Susipyko su Chiang 
Kai-sheku

SHANGHAI, Kinija, gr. 29. 
— Buvęs Kinijos premjeras 
Wang Ching-wei atvyko į Fran
cuzijos Indo-Kiniją. Jis susipy 
ko su kinų diktatorium Chiang 
Kai-sheku. Wang sako, kad 
Chiang Kai-shek vis labiau pa
siduoda komunistų įtakai.

LONDONAS, Anglija, gr. 29. 
— Francuzijos vyriausybe pa
informavo Britanijos ambasa
dorių Paryžiuje, kad ji nepa
geidauja, jogei Chamberlain 
tarpininkautų jos ginče su Mus- 
soliniu dėl kolonijų. Chamber
lain sausio mėnesį atlankys 
Mussolinį.

PARUOŠTAS 1939 METŲ VIE
ŠŲJŲ DARBŲ PLANAS.

KAUNAS, gruodžio 22 d. — 
Šiomis dienomis Vidaus Reika-I 
lų Ministerija paruošė 1939 me-' 
tų viešųjų darbų planą, kuriuo 
numatoma skirti savivaldybėms! 
keturis milijonus litų padėti 
plentus tiesti.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Jungt. Valst. prade 
jo vaju prieš svetim 

salius šnipus

Į KLAIPĖDOS UOSTĄ SIAIS 
METAIS ĮPLAUKĖ REKOR

DINIS LAIVŲ SKAIČIUS.

WASHINGTON, D. C
►. — Vidaus, pajamų komi- 

Lybijoj, italų kolonijoj gręsia sionierius Guy T. Helvering iš- 
į valdžios agen- 

opi, kad Lybijos vyriausybė tams veikiantiems jo žinioje 
pamaino vietds gyventojus ka- daboti svetimų šalių agentų 

veiklą Jungt. Valstijose.

kad Tunisi jos Lybi jos pasieniu, 29 
w • , T w 7 *

sukilimas. Padėtis esanti taip leido įsakymą 
opi, kad Lybijos vyriausybė tams veikiantiems 
C 1’’

darys, tai vaikai padaro.” reivius italais kariais

‘ '> •»».• •■'L- 'v 7.4 ’G (<••' i;* .-.i 4 <>>.•' HiL .... >

gr.
KLAIPĖDA, gruodžio 22 d. 

įplaukė 1500 laivas, šis skai
čius skaitomas rekordiniu. 1924 
metais per ištisus metus įplau
kė 694 laivai, 1937—jau 1,414, 
o šios metais, kaip minėta iki 
gruodžio 22 d. įplaukė 1500 lai
vas*

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

Naujienos
1739 S. Halsted SL

CHICAGO, ILL.

U
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

btt- 
nu- 
ne- 
ne*-

Petras— Labų vakarų, Joku-Į-tus^ Jisai važinėdamas po visų 
bai. r

Jokūbas — Labų, labų mano 
mieh draugai. Na, o kų, gal vėl 
kų naujo girdėjote, ar kų gero

Petras — Taip- Šį tų paskat- 
tėva. Štai katalikiškas romiečių 
savaitraštis “Laivas” iš gruo
džio 3 d., 1938 m.

Jokūbas — Gerai. Bus įdomu 
išgirsti, kas tame laikraštyje

kraštų sake: **a chiken in every 
pot, fwo cars m every garage.” 
O kas įvyko jam prezidentau
jant? Dalykai nuėjo visai atbu
lai. Amerikos piliečių ne vien 
puodai ir garažai aptuštėjo, bet 
ištuštėjo namai, krautuvės, fa
brikai, bankai, sandeliai. Pasi
darė šalyje, kaip po baisetin© 
maro metu. Tai va, kas dėjos* 
politikoj. Matote, mano 
draugai, ką politikieriai 
o kų padarė.

Tas pats ir su Romos

mieli 
skelbė,

katiali- 
progra- 

momis. Paskelbia gražias pro- 
mokslu pa- 

popiežiai, nei

Petras — Štai ant trečio pus
lapio parašyta. “Kad vk« žmo
nės gyventų pagal katalikų ti
kėjimų, tai nebūtų buvę nei. vo
kiečių KultovkaiHpfo (persekio- gramas,. Kristaus
jimo katalikystės.}, nei Francu-'remtas, bet nei 
zijos revoliucijos, nei pasauli- vyskupai, nei kunigai nevykina 
nio karo, nei bolševizmo, nei!jų gyvenhnan, negyveno ir ne- 
tos. bendros visam pasauliui ne
apykantos tarpusavyje!” Na, kų 
į tai pasakysi Jokūbai?

Jonas — Bus labai įdomu, 
man su Petru išgirsti tavo, Jo-į 
kubai, aiškinimų.

Jokūbas — Tokie pareiškimai 
ir jjanašųs išvedžiojimai nėra 
retenybe Romos katalikiškuose 
raštuose. Aš jau esu ne kartų j mos bažnyčios kunigams. Mes 
apie tai rrm-ttrr srtsimųstęs. To- jiems galime sakyti: Jei popie- 
(tėl man lengva bus šiųja pro- žiai, vyskupai ir kunigai butų 
ga jums savo nuomonę išdės- derinę savo gyveninių su Kris- 
lyfi. Iš anksto gaFirr pasakyti, taus mokslu, lai nebūtų įvj’ku- 
kad minėtas ir panašus Romo* si skizma, tai yra nebotų atsi- 
kntalikų bažnyčios kunigų pa- ‘radusi graikų — rusų katalikų 
reiškimai neverti nei sudilusio bažnyčia, nebūtų 
cente/. į kvwdei.josr nebūtų buvę eretikų

Kad* dalykas pasirodytų aiš- deginimo ant laužų, raganų žbi- 
kesnėje šviesoje, padarykime dymo, nebūtų- buvę reikalauta 
palyginimų. Imkime politinius iš Galibejaus atsižadėti moky-i 
programas ir Šukius.. Atsimena- mo, kad žemė sukasi aplink | 
me visi, kų sakė ponas Hoove- saulę. Lietuva nebūtų buvusi; 
ris k a n< b datuodamas į Ameri- krikštijama Romos popiežiaus 
Ros Jungtinių Valstijų preziden- palaimintų kryžiuočių ugnimi

gyvena pagal Kristaus; mokslų. 
Kas gyvenime darėsi su prezi
dento Hooverio programa, tas 
darėsi per amžius su Romos 

.katalikų bažnyčios vyskupų, ir 
;krmigų programomis.

Dabar atsiminė minėta “Lad- 
vo“ citata, mes galime ilgų be 
galo ilgų, litanijų pagiedoti Ro-

buvusios iro-

bažnyčios kunigai apmoka savo 
leidžiamų laikraščių redakto
rius ir kitus spaustuvės darbi
ninkus? Jie verčia juos dirbti 
už mažiausias algas. Visur, kur 
lik romiški kunigai savo galių 
gali parodyti, jie pasirodo di
džiausiais išnaudotojais. Todėl

šlavė visų, po»ų išnaudotojų ir gas, o dėl savęs plėšia tiek, kiek ir sakau, kad jų programos ir 
Romos bažnyčios vyskupų, ku- tik iš ko gali išpiešti. Už mi- pasigyrimai nėra verti ne su-

Oflw Tet Tirto tmmatote,, kad dabar Romos baž
nyčios kunigai prabangiškai gy
venu, o parapijų dženitoriams 
temoka tik $50 per mėnesį, 

dėl tokių baisių pavergtų žmo-1Taip pat ir kitiems parapijų 
nių plakimų, išnaudojimo, per- darbininkams, kaip antai aakris- 
sekiojimų ir kilo- pirmiausia, re- ,tijonui ir vargoniuinkuk- sten- 
voliucija Prancūzijoj, kuri nu- ,ginsi mokėti kuomažiausias ai-

traukei^ Jonai. Aš noriu baigti 
savo aiškinimų apie žmonių pa
vergimų, baisui išnaudojimų Lie
tuvoje ir lutose šalyse. Todėl',

ir kardm. Lietuviai nebūtų 
vę praeityje ir nebrvtų dabar 
tautiną m i ir persėk-o j arto, 
butų kilęs protes»tatoizmafy, 
butui kftus franeuaų revoliucija.
Nebūtų taipgi atsiradus; Meksi
kos tragedija,. nebūtų atsiradęs 
boševizmas, nebūtų tragedijos 
Ispanijoje ir tūkstančiai kitų 
bėdų pasaulyje įvykę.

Petras — Bet čia mu»ų lie
tuviai Romos katalikų bažny
čia kunigai sakys, kad popie
žiai neturi tokios galios vykin
ti savo programai, kaip politi
kieriai išrinkti j vahfvietes.

Jokūbas — Gerai'. Svarstyki
me ir tų pastabų. Romos kata
likų bažnyčios kardinolai, vys
kupai ir kunigai viduramžiais 
daugiau galios turėjo Italijoj, 
Ispanijoj, Francrurijoj, Vokieti
joj, Pietinėje Amerikoje ir ki
tose šalyse,, negu šiandien turi 
Amerikos prezidentai. O kaip 
jie ten vykdė savo prakilnias 
programas? Ir kų jie tuose kra
štuose gero padarė? Vyskupai, 
kunigai vienuolynų valdytojai 
su svietiškiais? didikais užgrobė 
geriausias žemes, pavergė žmo 
nes ir išnaudojo baisiau, negu 
dabar kapitalistai. O ar geriau 
elgėsi Fa šventa Romos katalikų 

j bažnyčia ir musų senoje tėvy- 
I nėję Lietuvoje? Juk ten irgi 
i Romos katalikų bažnyčios vys
kupai, kanauninkai iki papras
čiausio' klebono ėjo sykiu su 
Lietuvos sulaukėjusiais bajo
rais, palaike baudžiavų visur, 
kur tik jie galėjo, baugindami 
vargšus lietuvius žmones viso
kiomis. Dievo bausmėmis, jei 
kur kas- ners- bandė, pasipriešin
ti ponų galybei ir nežmoniškam 
žmonių išnaudojimui.

Jonas — Aš nenoriu tikėti, 
kad taip- galėjo lietuviai Romos

irigų palaikomų ir remiamų kli-1 šias p ėšča po» $5.00, $ 10.00 ir 
kų. Del to atsirado visokių net $25.00, už laidotuves po 
anarchistų,, sindikalistų ir kilo į$60, $90.00 ii ^nct $150.00, ir 
kių radikalų Ispanijoj, Italijoj viisus tuos pinigus sau dedasi į 
ir fciliar. Todėl atsirado revolfu- kišenę. O pagal teisybę, tie vi- 
eionieriai Meksikoj, kur Ispa'ni-'si pinigui turėtų eiti į. parapi
jos Riomos ikatalikų bažnyčia; jos iždų, nes jie juk ima iš pa- 
aikė pavergusi visa liaudį per Įrapijoss iždo sau algas po $100 

300 metų. Ten šventai Romos per mėnesį. Be to, turi dykai 
katalikų bažnyčiai šeimimnkaib klebonijas, šviesų ir šilumą, ir 
j ant,. Meksikos paprasti darbi- menkiausios išlaidos yra apmo- 
niinkai neteko savo žemės, liko kainos iš parapijos iždo. Todėl 
vien tik baudžiauninkai di-|ir visos pajamos turėtų eiti į 
d^iausius plotus žemės valda n- parapijos iždų.
čių vyskupų, Vienuolynų ir svie- Jei taip butų. buvę daromll; 
liikių ponų. Ir taip, tokia pade- tai nereik5hl rengti kas metas 
tls tęsėsi iki pat musų laikų,; - - - -
iki 1'920 metų.

j.
Petras — Na, o jei musų lie

tuviai; Romos katalikų bažny
čios- kunigai, sakytų, kad Ro
mos Bažnyčios socialės progra
mos negalima vertinti pagal į- 
vykilis Francuzijoj, Ispanijoj! ir 
Meksikoj? Dabar butų kas kita, 
jei popiežius, vyskupai ir kuni
gai5 turėtų senoviškų valdžių ir 
galių. Kų tada pasakytum?

Jokūbas — Toks Romos baž
nyčios kunigų išsisukinėjimas 
butų tuščias. Be to, juk iš jų 
dabartinių darbų palyginimų 
lengva numatyti, kų Romos 
bažnyčios kunigai darytų dides
nę galių įgiję. Ar dar jus ne- O kaip musų lietuviai Romos

Jei taip butų buvę daroma

dilusio cento.

756 West 35th St. 
Cor. of 35th and Halsted Sts 

Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-8:3( 
Nedaliomis pagal sutartį.

Res. 491# SO. MICHIGAN BLVD 
Tel. Kenwood 5107

Ofiso ToL Virgtnia 003* 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTB CLAREMONT AVĖ 
Valandos —9—10 A M. 

paval sutartį.
Marųuette Medical Building 

6155 So. Kedzie Avė. 
HEMLOCK 8700 

Rezidencija PROSPECT 6232 
Dr. Walter M. Ei si n 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

; Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

ina- MTDWAY 0001
kitų

[p • du tris piknikus ir bazarus 
dėl parapijos palaikymo ir baž
nyčių išmokėjimo. Tos musų 
lietuvių Romos katalikų bažny
čios butų buvusios jau seniai 
išmokėtos ir dar desėtkus tūks
tančių turėtų savo ižduose. O 
dabar vietoj1 to, kad tie pinigai 
turėtų eiti naudai ir labui vi
sų parapijonų, tai musų Romos 
kunigai klebonai prisiplėšę tuk
siančius dolerių, o neišmanyda
mi kų su jais daryli, perka sa
vo gaspadinėms palocius, far- 
mas ir grąžias^mašinas. O į pa- 

, rapijonus vis Kas sekmadienis 
į rėkia, kad vis trūksta pinigų,

Petras — Tai labai ačiū tau, 
Jokūbai5, už taip platų šio klau
simo išguldymų. Nors mudu su 
Jonu dar ilgiau norėtume klau
syti tavo išvedžiojimų, tačiau 
turime skubėti namo. Kaip ži
nai, mudu abudu turiva mote-j 
ris, kurios yra labai nekantrios. 
Kaip tik kiek kur suvėluojame, 
tai tuoj ir duoda velnių už pa
sivėlavimų. Tad lik sveikas, Jo
kūbai.

Jokūbas — Likite sveiki, 
no draugai. Prašau užeiti 
kokį vakarų pasikalbėti.

-Cicero Jokūbas Dr R pulsuckj Le yan
' GYDYTO J A8-CHIRURGAS, X-RA Y

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6691

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Rrunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physlcian and Surgeon

3261 So. Halsted Street

AŠ PARDUODU DAUGIAU 
miN-6XPILUAK>,NCGU KITU 
VAKIŲ.BfšIKANKINANriEMI ^1 
RtUMAUMO SKAUSMAIS 
rotas puikus vaisias.

KAO lt AŠ PATI JĮ J 
NAUDOJU r<Sl A

/

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

ADVOKATAI

COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas Sfl.SO

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

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

15 CENTU
Prisiųsftffe savu užsakymus, tuajausv Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYK AL

NAUJIENOS
1739 Stt Halsted St. Chicage, Ui.

vienuolynai, daryti savo žmo < 
nėrns Lietuvoje.

Jokūbas — Labai gerai. Jei
gu neliki, mano- mielas, tai pa 
s-islcajlyk apie Lietuvos baudžia
vos. laikus, kaip ten ponai 
lietuvius plake,, kotayujp už 
menkiausius niekus. Neseniai'| 
liko išleista Varpo Bendrovės 
knyga vardu “BAUDŽIAVA”. 
Ten tu* rasi, mano m'nlns. vis- 
sas baisybes, kokias darė ponaii 
su pavergtais lietuvių žmonė^- 
mis. Jei- kur koks drųsuolis at
sirasdavo ir pasipriešindavo po
nui, arba smnušdavo juos už 
žvėriškų plakimų,, tai čia Ro
mos katalikų, bažnyčios kunigai 
ateidavo ponams į pagalbų. Jie 

i per pamokslus prigrųsindarvo 
i baudžiauninkus, kad jei kas- pa- 
' kels rankų prieš ponų, sumuš 
jįj arba pasipriešins kokiu nors 
budu, lai tokis papildo baisių 
nuodėmę prieš . šventų Romos 
katalikų Bažnyčių. Toks turi ei
damas išpažinties pasisakyt? 
kunigui; kad gauti nuodėmių 
atleidimų. O jei to nepadarys-,, 
tai- mirdamas eis tiesiai į amži
nų pragarų — peklų. Supranta4- 
ma, mano mielhs, kad tų laikų 
žmoneliai nemokėjo nei rašytis 
nei skaityti, todėl turėjo Jabaf 
menkų supratimų apie amžinas- 
lį. Todėl bijodami per amžių 
— amžius degti toje pekloje, ei
dami išpažinties pasisakydavo’. 
O tada takius drąsuolius Ro
mos bažnyčios kunigai išduoda
vo ponui. Žiūrėk, už kiek laiko 
tekis dirųsuolis yra suimamas, 
pradeda j| kankinti; išgaunama- 
prisipažinimas, ir tada viešai 
ponai padarydavo ant miestelio 
rinkos tokio drųsuolio nukan
kinimų^ Taip darydavo' dėl to,< 
kad įbaugintų kitus- savo- bau
džiauninkus, kad ateityje1 nie* 
kas nedrįstų prieš ponus ran
kos kelti. D tokius visus ponų 
darbus* Romos katalikui bažny
čios. kunigai užgirdavo.

Jonas — Labai įdomiai kal
bi Jokubai.. Sakyk to man, kur 
aš galėčiau tokių knygų gauti?

Jokūbas — Aš manau, kad 
knygų apie baudžiavų galėtum 
gauti Naujienų knygyne-. Be to> 
jie turi ten visokių- kitų knygų* 
kur galėsi pasiskirti kokių Cik 
iicvėsi.

Jokūbai— Tu čia maine per-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

, -Mmbulance -
■K DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 A koplyčios visose
JI J 'yr JLšZ cEEL 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero- 
Lietuvirj 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 
PSOSE MIESTO

DAJLYSE

Ambulanee 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

ANTH0NY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142'
Cicero Phone Cicero 2109

J. LI ULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted-. Street YARDS 141D

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 113fr

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman U70

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Plione Lafayette 8024

ANTANAS ML PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards. 4908

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredbj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel, Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
Jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugffoš Nariai 
Phone CANAL 612ž

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS
2281 West 22nd Street

Valandos: nuo 1-—3 ir 7—8 
Seredbmis ir ned€I. pagal sutartį 
Re*. 6631 Sa Gaiifernta Avenue

Telefonas Renuhlie 780

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2868 West 63rd Si 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK <U1

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

Ofiso val.^ Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TeL: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

, JK.Hf Liefaviai Dak^ _____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

r IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. I8th St, netoli Morgan S t 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 a» Central 7454

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2886

Telefonai. Yards 0004

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo T9 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vat Ned. nuo 10 iki 12 

Res. Telephone PLAZA UH
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KORESPONDENCIJOS
PIRMYN CHORO 

BELAUKIANT
TORONTO, Ont. — Teko gir

dėti daug chorų tiek čionykš
čių, tiek iš kitur, vienok, rodos, 
“Pirmyn” choro laukti dar ma
loniau. Viena, kad jie jau Lie
tuvą atlankę, daug daugiau lie
tuviškumo pamylę ir svarbiau
sia, kad pas juos dainos taip 
maloniai dainuojasi, tame cho
re yra tas, ko choruose reikia, 
gražių pasižymėjusių balsų, ge
rų vedėjų ir pasišventusių dai
nininkų.

Pas juos daina susiliejusi 
maloniai skamba, tikriausia 
esu, kad Toronto lietuviams 
dar gyvenime nėra tekę išgirs
ti taip gražiai lietuviškas dai
nas dainuojant.

sis choras ne tik užžavės sa
vo maloniu dainavimu, bet pa
rodys mums kelią, kaip mes

turime dirbti, kad lokio laips
nio dainavime pasiekti. Duos 
mums pažinti tikrą dainos ver
tę ir duos pažinti dar musų 
trukumus.

Todėl visi Toronto lietuviai 
prašomi atsilankyti ir išgirsti 
šio puikaus choro. —Stella.

LSS 19-TOS KUOPOS 
OFICIALUS PRANE
ŠIMAS NAUJIENOMS

U'M h,- N AUJIEN U r ucol

MINNEAPOLIS, MINN.—

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekiuadie.?, 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

BROOKLYN, N. Y. — LSS 
19-ta kuopa spalio mėnesio su
sirinkime iškėlė klausimą Nau
jienų 25 metų sukaktuvių jų 
nuolatinio darbo, darbininkų 
klasės reikalų apgynimo ir de
mokratinio socializmo principų 
ugdymo. Kadangi dienraštis 
Naujienos per tą visą 25 metų 
’aikotarpį nenuilstamai skleidė 
Socializmo principus darbo' 
žmonių miniose ir kadangi 
Naujienos visuomet gynė dar
bininkų reikalus, ypačiai tarpe 
Amerikos lietuvių darbininkų, 
kaipo vienas iš didžiausių dar
bininkų lietuvių dienraščių A- 
merikoje. Tad perbėgant tuos 
visus “Naujienų” 25 metų gra
žius praeities darbus LSS 19 
kuopos draugai, kad galėtų pa
gerbti tą musų darbininkų dien
raštį nutarėme surengti Nau
jienų 25 metų jubiliejinį ban- 
kietą. Bankietas įvyks kovo 4 
d. 1939 m. gražioje Grand Pa- 
radise svetainėje Brooklyn, N. 
Y. Bankieto rengimo komisijos 
nariais išrinkti draugai T. Gla- 
vėskas, P. Tiškevičius ir A. T. 
Viznis. Tikietai jau platinami, 
ir tikimės, kad bankiete turėsi
me svečių ir iš tolimesnių ko
lonijų.

Pasirašo kuopos valdyba:
Organizat. A. Antanaitis, 
Fin. Rast. T. Glaveskas, 
Užr. Rast. Balvočius ir 
Iždin. P. Tiškevičius.

Laura Kruse, kuri buvo nu
žudyta kovo 20 d. 1937 m. 
Šiomis dienomis Spokane, 
Wash., liko suimtas James 
L. Smith, kuris prisipažino 
nužudęs Krusę.

Norwood, Mass.
Vakarienė

Lietuvos Demokratinei Tvar
kai A įsteigti vietos visų pažan
giųjų draugijų Bendras Komi
tetas rengia puikią vakarienę 
sausio 15 d. 1939 m., nedėlioję, 
Lietuvių svetainėje. Tikietas, 
kurie dalyvaus vakarienėje, tik 
50 centų. Todėl visa vietos ir 
apylinkės lietuvių visuomenė 
yra kviečiame gausingai daly
vauti ir smagiai laiką praleisti. 
Be to, paremsi te ir taip svarbų 
užsibrėžtą tikslą, būtent, kovą 
už demokratiją. Kurie nenorės 
dėl kokių nors išrokavimų da
lyvauti vakarienėj, tie laisvai 
galės laiką praleisti apatinėj 
svetainėj prie skanaus šalto ir 
pūtuojančio alaus nemokamai. 
Svetainė bus atidara nuo 1 
valandos po pietų, ir viskas bus 
pardavinėjama iki vėlyvo vi
durnakčio. Kviečia Komitetas.

Naujų Metų 
belaukiant

Iki Naujų Melų beliko vos 
tik kelios dienos. Visi, kas gy
vi, laukia iš jų geresnio gyve
nimo pasisekimo, laimės ir 
sveikatos. Gi musų didžiausias 
krautuvininkų kooperatyvas, 
tarsi, nuo anų stengdamosi 
neatsilikti, savo šakoje pla
nuoja savus planus,—kaip ge
riau visuomenei patarnauti, 
kad tas patarnavimas butų 
našus, garbingas ir ekonomiš
kas.

Tas kooperatyvas yra Mid- 
west Stores organizacija, šian
dien vienas iš didžiausių A- 
merikoje. Jos narių skaičius 
labai padidėjo, didėja ir pa
tenkintų rėmėjų skaičius. Tad, 
1939 metais, reikia laukti di
desnės prekybos, vienkart, ir 
naudos jai ir jos rėmėjams.

Paskiri krautuvininkai pri
sidėję prie šios organizacijos, 
gauna daug naudos iš sandė
lių moderniško patarnavimo, 
ir iš moderno ir planingo skel
bimų darbo. O visuomenė, 
pirkdama tose krautuvėse, 
naudojasi našiu patyrusių 
krautuvininkų patarnavimu, 
puikiausia prekių kokybe ga
limai žemiausia kaina.

Kad Midwest Stores organi
zacija yra tikras kooperaty
vas netenka abejoti. Tai paro
do jos darbai. Ji kooperuoja 
visais budais. Kiekvienas 
krautuvininkas turi visas gali
mybes visuomenei patarnauti, 
o apylinkei naudą teikia. Tad, 
kooperuodami per 1939 metus 
visi susilauksime didesnės 
naudos. (Skelb.)

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

YR PRICE

110-120 VOLVO M

M-R AND
Ctose-Maver
ęjfte Sftam. tftat reaJttų SKaueo

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

Dykai 10 Dienų Išbandymui

TRAYELINC 
CASE

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

M DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

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

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

M ar gumy nai
ŠIS TAS Iš DANTŲ 

MUZIEJAUS

Heidelberge yra dantų ligų 
tyrimo institutas, kur sudėti ir 
visų gadynių dantų gydymo 
eksponatai. Muziejuje galima 
matyti net lokius dantų gydy
mo įrankius, kurie daugiau pri
mena inkvizicijos priemones, 
negu dantų gydymo įrankius. 
Dabarties žmogui stebint šituos 
gydymo padarus ir nenoromis 
tenka nusišypsoti.

Tačiau pirmieji Europos dan
tų -gydytojai buvo kalviai. Jie 
turėjo visą eilę replių, kaltų ir 
kitokių įrankių, su kuriais ga
lėjo šiaip ar taip pradėti dantį 
gydyti. Tas gydymas buvo pa
prastas danties pašalinimas. 
Kalvis išversdavo visą eilę dan
tų, kol pagaliau surasdavo 
skaudantį. Dar 17 amžiuje mo
kyto dantų gydytojo kabinetas 
buvo panašus daugiau į kalvę, 
negu į dantų kabinetą. Dar ir 
tuo laiku visi įrankiai buvo ga
na dideli ir sunkus.

Prieš šimtą metų dantų grę
žimas ir valymas buvo vykdo
mas su dideliu triukšmu. Kad 
ligoniai nesinervuotų, jiems ty
čia buvo užkimšamos ausys. Be 
to, patys dantų gydytojai savo 
įrankius pedėdavo ant minkš
tų padėklų, kad jie taip baisiai 
nebildėtų ir nejaudintų ligonių.

Nors dirbtiniai aukso dantys 
jau buvo žinomi senovėje, trys 
Šimtai metų prieš Kristų, bet 
jau XVI amžiuje buvo dirbami 
dantys iš kaulo. Heidslhergo 
muziejuje galima matyti visą 
eilę dantų, kurie 1500 metais 
buvo padaryti iŠ veršio kaulo. 
Pagal savo išvaizdą tie dantys 
panašus į bendrus dantis, ta
čiau su jais valgyti nebuvo ga-| 
Įima. Tai buvo grynai dekora
ciniai dantys. Visai gerus kau
lo dantis dantų technikai išmo
ko dirbti žymiai vėliau, bet ir • 
su šiais dantimis negalima bu
vo valgyti neišimant jų laukan.

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GĄUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•1

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO

NAUDAI.

iw jmiMiiBiniiii nu i w —hm—m

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS DEL

NAUJU METU ŠVEHČitj
Penktadienį ir šeštadienį, Gruodžio 30 ir 31 dl. 

VISOSE MIDNVEST STORES

Puikiausios rinktinos IDAHO RUSSET

Bulves Rūšies 10------JL V LA 01x30 sv 23c
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės
Deluxe Kava sv. ken. 25 C
KARO SYRUP Bhie Labcl ll/2 ken. 100
MAZOLA Virimui Alyva paintės ken. 220
“ELMDALE” Kapotos
žalios Pupos No. 2 ken. 3 už 25c
“MIDWEST” Puikus Golden
BANTAM CORN No. 2 ken. 2 už 250
“DOLE’S” Grūsti
PINEAPPLE 8 unc. ken. 2 už 190
“BLUE WINNER”
ABRIKOSAI Dili. 21/2 ken. 170
“MIDWEST,” Puikios
GRAPEFRUIT No. 2 ken. 2 už 250
“LIBBY’S”
Kūdikių Maistas Visokios Rūšies 3 ken. 250
Puikųš California
Navel Grandžiai 252 mier. tuz. 17c
JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1 3 sv 17c
CALIF. CAULIFLOWER Dideli 15c
KOPŪSTAI New Texas 2 sv. 5c
“LINCOLNSHIRE”
Virtas Kumpis % sv. 27c
“WISCONSIN” Extra Liesi
Piaustyti Lašinukai V-i sv. pak. 15c
“BUYING BRAND” 
FINEST WEINERS sv. 270
“VVHEATIES” Pusryčių Valgis 2 pak. 21c
Puikus Naminis SWISS CHEESE sv. 32c
Puikus Geltoni ar žali x
KAPOTI ŽIRNIAI 2 sv. 150
“American Family” Flakes 2 did. pak>39c 

2 maži pak. 17c

“CHIPSO” 2 maž. 17c did. pak. 21C
“ROYAL LEMON” Cleanser 3 ken. 140

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

NEPADĖJUS
nėra k.0 ras^

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų •.. ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 

pasidėk... čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras. 
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau
nuoli! . .. tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL-
KOJ.

UTHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

< TELEFONAS, CAAAL 8500

■ i l'liy11^ ■'■■■«......  i... . ui n 'iii .....................iii n i ....... . ........................ ' n \ ...............

FGG ............................... $6.00
NUT ............................... $6.00
BIG LUMP ...................  $6.00
MINE RUN ...................  $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

RAŠOMAS 
MAŠINĖLĖS 

VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 
Parduoda, ______

Taiso, Renduoja
Maino Rašomas

Mašinėles

$ 15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3534.
I_______________________________

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

; o -1!)38 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss.. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas. 3145 W. 40th Place. Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droŠka, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė, 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesį 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami U vai. iš ryto.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny- 
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje._________________

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

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

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

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

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Dfktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
steriu? P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.
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Nauja Lietuvos užsienių politika
Nuo šių metų kovo mėnesio, kai Lietuva buvo pri

versta priimti lenkų ultimatumą ir atsteigti “norma
lius” santykius su Lenkija, Lietuvos užsienių politika 
griežtai pasikeitė. Iki to laiko tos politikos pagrindas 
buvo toks: draugingumas su sovietų Rusija ir priešin
gumas Lenkijai. Bet kovo mėnesį paaiškėjo, kad sovie
tų valdžia nėra pasiryžusi ginti Lietuvą nuo lenkų. Kuo
met Lenkija buvo sumobilizavusi kariuomenę ties Lie
tuvos siena ir grąsino Lietuvą užpulti, tai Maskva ne 
tik nedarė jokių karo žygių prieš lenkus, bet patarė 
Kaunui su Lenkija “taikytis”, kitaip sakant, patarė Lie
tuvai priimti lenkų ultimatumą.

^APŽVALG A^l
DARBININKŲ SKURDAS DIK

TATORIŠKOSE ŠALYSE

Amerikos pramonininkų są
jungos (National Association of 
Manufacturers) surinktais davi
niais, darbininkų uždarbiai dik
tatoriškose šalyse yra daug že
mesni, negu laisvose šalyse, čia 
reikia skirti “realinę algą” nuo 
nominalines algos. Italai, pav. 
gauna daug lirų, rusai gauną 
daug rublių, bet tų lirų ir rub
lių verte yra labai maža. Svar
bu yra, kiek ipąisto, Į*ųbų ir 
kitų daiktų darbininkas gali nu
sipirkti už savo uždarbį: tai iv 
sudaro “realinę” arba tikrąją 
algę.

Minėtos sąjungos raportas sa
ko:

negu jie galės išsivaduoti. O 
Vokietijoje bolševikai ėjo net 
ranka į ranką su hitlerininkais, 
kovodami prieš demokratinę 
respubliką!

Tai ve kaip Grigaitis aiškino 
pasaulio sifuaęiją, ir ar gyveni
mo tikrovė to aiškinimo teisin
gumo nepatvirtino? Juk net po 
“Miųnęheno taikos” visi pripa
žįsta, kad fašistinius agreso
rius gali sustabdyti tiktai di
džiosios demokratinės valstybės. 
Kitur tos jėgos nėra.

“Laisvė” plepa apie sovietų 
Rusiją, bet , kaip tik Rusija ir 
pasirodė už visas didžiąsias 
valstybes silpniausia. Ji ne tik 
nedrįso pasipriešinti hitleriškai 
Vokietijai, kai ši užsimojo su
draskyti Čekoslovakiją, bet ji

Dar dėl Lietuvos vyriau
sybės pasikeitimo

(Musų specialaus korespondento)

.Užsieniuose pasklydo gandų 
juk į naują Lietuvos ministrų 
kabinetą įeina ir voldemarinin- 
sai. šitie gandai neturi rimto 
pagrindo, bet panašumo yra. 
Dalykas toks, kad Lietuvoje 
tautininkų tarpe yra voldema- 
rininkai su prof. A. Voldema
ru pryšakyje ir voldemarinin- 
kai be prof. A. Voldemaro. Mat, 
jaunesniųjų tautininkų tarpe 
yra stipri srovė, kurią vusiškai 
remia tautininkų akademinis 
jaunimas, kurie skaito, kad 
prof. A. Voldemarps yra susi
kompromitavęs ir nesugyvelia
mas žmogus. Bet šioji tautinin
kų srovė daug kam tikriau- 
sieins voldemarininkams visiš-

seniau buvo jų akimis žiūrint 
yra smerktina. Tai žmonės, ku
rie nenori pripažinti bet kokių 
praeities tradicijų ir atiduoti 
pagarbą tiems, kurie ją yra tik
rai nusipelnę.

Kursuoja gandai, kad valsty
bės kontrolierium busiąs pa
skirtas ligišiolinis teisingumo 
ministro generalinis sekreto
rius teisininkas Drevinskas. Jei 
šitaip įvyks, tai jaunųjų tauti
ninkų įtaka dar labiau bus su
stiprinta. Teisininkas Drevins
kas taip pat ryškus jaunuosius 
formacijos tautininkas ir aklas 
fanatikas tautininkas, teisinin
kų tarpe labai nemėgiamas as
muo. O iš valstybės kontrolės

pirmininkas. Dabar reikia lauk
ti, kad atsakingų valdininkų 
tarpe taip pat įvyks daug pa
keitimų. Reikia tikėtis, kad 
daugelis jų bus atleisti į pensi
ją. Tiesą tarus, tų aukštų val
dininkų tarpe yra nemaža to
kių, kurių ir kilmė lietuvystės 
pažinimui yra abejotina ir jie 
tautininkais yra tapę tiktai liek, 
kiek jie gauna iš valstybės iž
do algą, o be to, kai kurie jų 
jokie savo žinybai specialistai 
ir autoritetai. Tai žmonės be 
jokios iniciatyvos ir sumanu
mo. Tenka tikėtis, kad jaunes
nioji tautininkų karta dabar 
urmu veršis į naujus paskyri
mus, skins kelią į karjerą. O 
jų tarpe tikrų karjeristų nema
ža yra.

Taigi tenka konstatuoti tą 
faktą, kad su šiuo ministrų ka
bineto sudarymu senoji tauti
ninkų karta eina į rezervą ir 
jų įtaka Lietuvos gyvenimui 
diena iš dienos mažėja. Kuo

Nuo to laiko Lietuvos pasitikėjimas sovietais išny
ko ir Lietuva pradėjo betarpiškai tartis su lenkais. To 
rezultate buvo padaryta visa eilė susitarimų tarpe Kau
no ir Varšuvos — dėl pašto, dėl geležinkelių susisieki
mo, dėl spaudos santykių; o vėliausias ir svarbiausias 
susitarimas tai — prekybos sutartis, kuri šiomis dieno
mis tapo pasirašyta. 

*
Tačiau tuo pačiu laiku, kai Lietuva stengėsi išly

ginti savo santykius su lenkais, darėsi vis didesnis spau
dimas į Lietuvą iš Vokietijos pusės. Apie gruodžio 11 
dieną, kai buvo renkamas Klaipėdos krašto seimelis, iš
kilo pavojus, kad Lietuva to krašto gali netekti. Kau
nas buvo priverstas daryti nuolaidų vokiečiams, kad jie 
bent kiek nurimtų. Daugeliui atrodo, kad tos nuolaidos 
buvo perstaigios ii’ perdidelės. Kovojant su naciais Klai
pėdos krašte, reikėjo ne tiek pataikauti vokietininkams, 
kiek mobilizuoti lietuvių jėgas tame krašte ir stengtis 
pritraukti prie lietuvių vokiečius darbininkus, kurių 
dauguma juk nėra Hitlerio garbintojai. Kadangi Lietu
vos tautininkų valdžia yra “totalitarinė” ir žmonių ma
sių bijo, tai šituo demokratiniu keliu eiti ji nemokėjo ir 
nenorėjo.

Todėl jai dabar nepaliko kitokios išeities, kaip ban
dyti susitarti su Klaipėdos nacių “bosais”, t. y. su Ber
lynu. Iš tiesų, kablegrama iš Kauno praneša, kad kun. 
Mirono kabinetas jau pasiūlė Vokietijai tartis “dėl sku
bios procedūros interpretuoti (Klaipėdos) statutą”, ir 
vienas vyriausybės narys ketinąs vykti į Berlyną, “jei
gu vokiečių vyriausybė šitą kelionę rastų esant naudin
ga galutinam lietuvių vokiečių santykių išaiškinimui”. 
Šituose kun. Mirono žodžiuose (“jeigu vokiečių vyriau
sybė šitą kelionę rastų esant naudinga”!) reiškiasi dau
giau, negu noras susitarti; čia reiškiasi tiesiog pilnas 
tautininkų valdžios atsidavimas Vokietijos valiai ir 
malonei.

Liudrias mintis sužadina šitoks kun. Mirono kelia
klupsčiavimas prieš Berlyną, nes jug visai panašiai ki
tąsyk nuolankavo Hitleriui Austrijos klerikalų vadas 
šušniggas, o kas pasidarė?..

Bet šiandie kitokios išeities Lietuvos valdžia, ma
tyt, nebeturi. Po Miuncheno, tikėtis, kad Lietuvą “ap
gins” didžiosios valstybės, gali tiktai tas, kuris nenori 
skaitytis su gyvenimo faktais. Bloga ne tai, kad Kau
nas stengiasi su Berlynu susitarti, bet tai, kad derybas 
veda valdžia, kuri neturi pasitikėjimo plačiojoje Lietu
vos visuomenėje. Kaip pirma ji smarkaudavo, kol ne
matė pavojaus (o nematė dėlto, kad buvo akla), taip 
dabar ji gali be atodairos priimti sunkiausias Lietuvai 
sąlygas.

Svarbiausia, ko. reikia šiandie geisti, tai — kad 
Smetonos ir Mirono valdžia nepaaukotų už Klaipėdą 
Lietuvos nepriklausomybės.

Lietuvos valstybės savarankiškumas privalo būti 
saugojamas taip nuo Lenkijos, kaip ir nuo Vokietijos. 
Tikriausias kelias mažai valstybei to pasiekti dabarti
nėse Europos sąlygose yra neitralumas. Už neitralumą 
jau yra pasisakiusios Latvija ir Estija, ir, kaip seime 
pareiškė kun. Mironas, Lietuva netrukus taip pat pri
ims neitralumo įstatymą. Tai reiškia, kad Lietuva, kaip 
ir kitos dvi Pabaltijo respublikos iš anksto pareikš vi
sam pasauliui, jogei karo atsitikime tarpe Vokietijos ir 
Lenkijos arba tarpe Vokietijos ir Rusijos arba tarpe 
Rusijos ir Lenkijos, Lietuva nesidės nei prie vienos ša-

“Dirbtuvės darbininkus 
Jungtinėse Valstijose gali nu
sipirkti vienos valandos už
darbiu keturis kartus dau
giau maisto ir rūbų, negu 
Vokietijos darbininkas, devy
nis kartus daugiau, negu Ita
lijos darbininkas ir beveik 12 
kartų daugiau, negu Rusijos 
darbininkas.”
Sovietų Rusija, pasirodo, 

stovi žemiau net ir už fašistiš
ką Italiją, nors rusai vadina sa
vo tvarką “socializmu”.

HUMBUGAS

“Laisvė” giriasi, kad ji gerai 
išpranašavusi ateitį, ir šitaip 
“kritikuoja” “Naujienų” redak
torių: i

net nęturėj,o drąsos sulaikyti 
lenkus, kurie šoko plėšti Čeko
slovakijos distriktą Ciešeną. O 
į Miuncheną Maskvos atstovai 
nębuvo nė pakviesti, — nors 
čekų žemės padalinimas palie
čia Rusijos interesus, daug la
biau, negu anglų, italų arba 
franeuzų interesus.

Reiškia, ne tik pasitvirtino 
“Naujienų” redaktoriaus nuo
monė, kad kovoje prieš fašiz
mą sovietų Rusija atsižadėjo 
iniciatyvos ir vadovybes, bet pa
sirodė, kad sovietų Rusija yra 
visai bejėgė Europoje. Net to
kia trečios rųšies valstybė, kaip 
Lenkija, šiandięn vaidina Euro
poje svarbesnę rolę už milžiniš
ką Rusiją. Milžinas molio kojo
mis !

kai simpatizuoja. Šios forma
cijos jaunuosius tautininkus 
butų galima pavadinti, kaipo 
vado rūmų opozicionieriais, 
kiek tai liečia įvairius tų rū
mų giminystės ryšiai. Tai yra 
šitie tautininkai buvo visuomet 
prieš, kad į ministrų kabinetą 
įeina įvairus giminės. Jie aiš
kiai buvo ir tebėra opozicijoje 
tautininkų sąjungos pirminin
kui J. Tubeliui. štai dėlko ir 
šiame ministrų kabinete jau J. 
Tūbelio pavardė visai nefigu- 
ruoja ir bendrai tautininkų po
litiniame horizonte J. Tūbelio 
žvaigždė gesta, jei dar ją ne
skaityti visai mirusia. Ji tiek 
dar nėra mirusi, kol ją riša su 
vado rūmais tiesioginiai gimi
nystės ryšiai.

turėtų pasitrųukli, kaip tik se- pasirodys jaunesnioji tautinin- 
nosios kartos tautininkas inž. kų karta, sunku pasakyti, tik 
Šakenis, kurio įtaka tautininkų vieno galima laukti, kad ji ma- 
larpe visą laiką buvo lygi nu- žiau bus tolerantiška kitų sro- 
liui. Jisai yra kartu ir teismo vių žmonėms.
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“Metai laiko atgal P. Grigai
tis važinėjo su prakalbomis 
ir, aiškindamas pasaulinę si
tuaciją, fašistus — Mussolinį 
ir Hitlerį perstatė, kaip ko
kius išdykusius vaikus (? — 
“N.” Red.); jis, tada, aiškino, 
kad demokratija kantri, kad 
jau ta kantrybė baigiasi ir 
Anglija ir Fyancija ištaškys 
Vokietį)os fašistus ir Musso- 
linio gaujas, jeigu jie nesi
liaus išdykavę. Jis turėjo vil
tį tik į buržuazinę (? — “N.” 
Red.) demokratiją.”
O “Laisvė”, girdi, žiūrėjusi į 

pasaulio padėtį kitaip.
“Mes sakėme”, giriasi ji, 

“kad vienatinė valstybė, tik
rai kovojanti už taiką, tai So
vietų Sąjunga.”
šitokiais humb.ugais Brookly- 

no komunistų organas bando 
apdumti akis publikai.

Pirmiausia, yra neliesa, kad 
Grigaitis piešė Mussolinį ir Hit
lerį, “kaip kokius išdykusius 
vaikus”. Priešingai; jikai aiški
no, kad Mussolinį ir Hitleris 
yra labai pavojingi pasaulio tai
kai ir mažųjų valstybių gyvybei, 
nes jų galia remiasi m iii turiz
mu, kuris savo tikslų, siekia už
kariavimų keliu. Taigi jie ne
bus sustabdyti tol, kol prieš 
juos nebus pastatyta jėgą.

Bet kas šitą jėgą gali pąslą-. 
lyti? Ją gali pastatyti tiktai di
džiosios demokratinės valsty
bės. “Naujienų” redaktorius pa
žymėjo kaipo teigiamą reiški
nį, kad į demokratinių valsty
bių frontą stojo ir diktatoriška 
sovietų Rusija.

Tačiau, kai Rusija stojo į tą 
frontą ir pati pradėjo šaukti 
darbininkus demokratinėse ša
lyse, kad jie gintų demokratiją, 
tai tuo patim Rusijos bolševiz
mas prisipažino, kad per 15 
metų jisai klaidžiojo šunkeliais, 
nes pirmiau jisai skelbdavo, 

‘kad, “buržuazinė demokratija’* 
atgyvenusi sąvo. amžių, kad dar
bininkai neprivalą savo tėvynės 
ginti ir kad jie turį sunaikinti 
demokratines valdžias, pirma

Šiandien visi mato, kad “Lai
sve” ir kiti tos rųšies laikraš
čiai apgaudinėjo publiką, skelb
dami, kad mažasias tautas iš
gelbės bolševikų “galybė”. Ru
sijos bolševikai neapgynė Man- 
džurijos, neapgynė Kinijos, ne
apgynė Lietuvos, neapgynė Če
koslovakijos., Ir kaip jie apgins, 
kad Stalinas visą laiką “kariau
ja” sli sav0 kariuomenės va
dais? Jukper paskutinius 18 
mėnesių buvo sušaudyta dau
giau kaip$u§>ę visų sovietų ar
mijų, kariuomenės distriktų ir 
divizijų viršininkų. Tokio su
griuvimo nebuvo, tur būt, nė 
senosios Turkijos sultono ka
riuomenėje !

Bet akivaizdoje šitų faktų ko 
munistai nesisarmatija vėl mul
kinti žmones, piršdami į Lietu
vos “apgynėjus” Maskvą. Todė 
mes esame priversti visuomenę 
nuo to komunistų humbugo 
įspėti.

Iš Lietuvos
. '-Ai

Nubaudė Rabinus šeš
tadienio Saugotojus
KAUNAS. — Kaip žinoma, 

prieš kurį laiką Telšių šešta
dienio saugotojai užpuolė kir
pėją Zebnanavičių mušti, kam 
jis nešvenčia šeštadienio.

Vakar Telšių apylinkės teis
mas rabinus Mejerį Blochą ir 
Zelmaną Blochą nubaudė po ke
turias parap arešto, 

j

Parengė Naują Staty
bos Privalomąjį

Įsakymą
'■i ■■ . ..........  ■

KAUNAS. — Kauno m. sa
vivaldybė parengė naują mie
sto statybos privalomąjį įsaky
mą, kuriuo miestas suskirsto
mas rajonais, kur galima sta
tyti mūriniai ir kur mediniai 
pastatai.

Tanąe įsakyme yra viena 
naujovė, tai būtent, kad šali
gatvius darys pati miesto savi
valdybė, o namų savininkai už 
tai turės sumokėti.

Hies, nei prie antros. , ,
Kai Lietuva užims šitokią poziciją, tai stambieji jo

sios kaimynai, gal būt, paliks ją ramybėje. Dėtis į kokį 
nors karo bloką Lietuvai šiuo laiku butų, tikra pražutįs.

Kun. Mironas buvo vienas iš 
tų tautininkų, sakysiu, iš gud
resnių tautininkų, kuris ieško
jo ryšių tarp jaunesniosios ir 
senesniosios tautininkų kartos. 
Tiktai gal todėl kun. Mironas 
yra pasilikęs ministru šiame 
kabinete, kad senesnioji tauti
ninkų karta nenorėjo nutrauk
ti ryšįų su jaunosios formaci
jos tautininkais. Turėkime gal
voje, kad iš naujų ministrų du, 
būtent, agr. Skaisgirys ir inž. 
Germanas nėra dar sulaukę 40 
metų amžiaus. Ministras Ind- 
rišiunas taip pat jaunas vyras. 
Be to, inž. Germanas kurį laiką 
yra buvęs tautininkų akademi
nio jaunimo pirmininku ir aiš
kiai rodė senesniajai tautininkų 
kartai opoziciją ir simpatiza
vo voldemarininkams. Tenka 
manyti, kad šiuo ministrų ka
bineto sąstatu bene galutinai 
senesnieji tautininkai išstumia
mi iš savo pozicijų. Vado rū
mams šioji tautininkų srovė 
tik todėl nedaro opozicijos, kad 
iš viso nujaučia, jog ji neturi 
kuo kitu pakeisti.

Taip pat užsieniuose pasikly
dę gandai, kad generolas Raš
tikis. lik todėl iš šio ministrų 
kabineto pasitraukė, kad jisai 
buvęs koalicijos šalininkas. 
Šiol<s tvirtinimas taip pat ne 
visai atitinka tikrenybę, nes 
generolas Raštikis iš viso tik 
laikinai ėjo krašto apsaugos 
ministro pareigas, o antra jis 
niekuomet nėra buvęs koalici
jos šalininkas. Jisai tik stengė
si, kad kariuomenė vėl nebūtų 
įtraukta į politiką, o ypač ka
riai. Šitai turėdamas galvoje, 
jisai savotiškai laviravo, nes 
reikia žinoti, kad karių tarpe 
yra daug tokių, kurie simpati
zuoja prof. Voldemarui. Be to, 
generolas Raštikis yra toleran
tiškesnis, todėl jisai smerktinai 
nežiūrėjo į kitas Lietuvos poli
tines sroves ir visai nevengė 
su jų atstovais, susitikti. Jis vi
sur viešai visai nesidangstyda- 
mas sakė ,ir tvirtino, kad Lie
tuvos valstybės statybos darbe 
yra visai Lietuvai, lygiai visos 
jos politinės srovės daug nusi
pelnę. šitoks generolo Raštikio 
tolerąn tingumas jaunesniems 
tautininkams nepatiko, nes jie, 
be savo, kitiems jokių nuopel
nų nepripažįsta. Tai toksai tau- 
tiuinkų būdas, kuris visa kas

Tikrai nepaprastą J vyk į šiuo 
laiku tiria Prancūzijos gydyto
jai, aiškindami tikrą medici
nos stebuklą. Le Nieppės kai
me gyveno neturtingas sodinin
kas su savo dukrele. 1933 m. 
mergaite išėjo į mišką ir pa
klydo. Buvo vėliau rasta be 
sąmonės miške netoli kaimo. 
Marcelio Gopierre, toks buvo 
sodininko dukters vardas, — 
tuomet buvo 14 metų amžiaus. 
Radus ją, pavyko atgaivinti, ta
čiau nuo to ji sunkiai susirgo 
psichiškai. Visai nebegrįžo mciv 
gaitei kalba, nuovoka, ir atmin
tis. Teko paguldyti ją ligoninė
je. Po trejų su viršum metų li
goninėje staiga mergaitei šio
mis dienomis įvyko tikras ste
buklas. Staiga pradėjo vėl do
mėtis aplinkuma ir ėmė kalbė
ti. Pradžioje kalbėjo palaidais 
posakiais, o ilgainiui ėmė kal
bėti visiškai tvarkingai ir gra
žiai. Prieš susirgdama mergai
tė tekalbėjo kaimiečių tarme, 
literatūrinės prancūzų kalbos 
visai nemokėjo, o dabar stai
ga ėmė kalbėti gražia literatū
rine prancūzų kalba. Prieš su
sirgimą nemokėjo nė žodžio 
jokios svetimos kalbos, o da
bar staiga ėmė kalbėti angliš
kai, rusiškai, itališkai ir net 
lotyniškai! Net lotyniškai dabar 
kalba visiškai taisyklingai! Iki 
šiol gydytojams dar nepavyko 
išaiškinti šis “Marcelles Gio- 
pievre stebuklas”.

KADA ATSIRADO 
STENOGRAFIJA?

Tikros dalos nežinome, ta
čiau faktas yra, kad graikas 
Ksenofonas, sėdėdamas prie sa
vo mokytojo Sokrato kojų, čia 
pat pasidėjęs vaškuotas plyte
les, rašė jose kaž kokiais ste- 
nografiškaiš simboliais. Ir Cice
rono garsios kalbos — oracijos 
nebūtų musų pasiekusios, jei 
jis nebūtų rašęs jas stenogra
fijos pagalba. Sako, Romoje 
stenografija buvo plačiai var
tojama. Cicerono bičiuliš iš
laisvintas vergas Markus Tul- 
lius Tiro, pasalę istorikų, išra
dęs tam tikrą sutrumpintą raš
tą, kurį pavadintume stenogra
fija, apie 63 metus prieš Kris
tų. Bet taip pat yra davimų, 
kad dar prieš to romėno Tiro 
laikus senovės graikai vartoję 
stenografiją, ir jų (rumpraščio 
pavyzdžių yra Vatikano muzie
juje Romoje, Paryžiaus Nacio- 
nalejc Bibliotekoje1 ir Britų Mu
ziejuje Londone.

KUR IR KAIP ŽMOGUS 
PASINAUDOJA DŽUNG

LIŲ AUGMENIJA?

Daug dalykų, kuriuos varto
jame kasdien, gaunama iš 
džunglių, iš kurių mums parve
ža dramblio kaulą, smauglius, 
tigrus. Pavyzdžiui, musų mė
giamas kalinas yra leopardų ir 
tigrų giminaitis! Jei tamstos 
kėdė, kurioje dabar sėdi, yra 
pinta, galimas dalykas, kad 
pintinės karklas paeina iš 
džunglių — medžiagą pintiems 
baldams gauname iš augančių 
džunglėsc “rattan” vijuoklių. 
Amerikoje ir Indijoje pintus 
baldus dirba iš karklo, augan
čio prie upių ir vadinamo A- 
merikoje “burlap”, o Indijoje 
”gunny”. Daug tų “gunny” 
karklų auga prie šventos upės 
Gango Indijoje.

Pašto markulę gumuoja tam 
tikrais nekenksmingais sveika
tai klijais, gaunamais iš tapijo- 
ko medžio — o ta tapijoka 
taip pat ir valgoma: iš jos da
ro skanius pudingus. Kramto
moji guma, kurios Amerikoje 
daug suvartojama, dirbama iš 
tam tikrų laukinio gumos me
džio sakų. O ką pasakyti apie 
baltus marškinius? Skalbėja ži
no, kad jie yra balti tiktai dėl 
to, kad skalbykloje jie buvo la- 
zurkuoti, o be džunglių negau
si lazurko: mėlyni dažai daro
mi iš augančio užunglėse indi
go augmens. Seniau tai buvo 
laukinis augmuo, dabar specia
liai auginamas prekybos tiks
lams. 'Kitas svarbus produktas, 
kurį gauname džunglėsc, yra 
vaikų nemėgiama ricina, gau
nama iš tam tikro augmens Kl
einus grūdelių.

KAS BUVO TANTALAS?
Pagal senovės graikų mito- 

logijąt Tąutalas buvo Zeuso ir 
Plutono sūnūs. Sužinojęs dievų 
paslaptis Zeuso tarybose, Tan
talas jų nesaugojo ir išdavė. Už 
tai jis buvo smarkiai nubaus
tas: požemių pasaulyje, graikų 
pragare, jis buvo kankinamas 
baisaus troškulio — pats jis 
buvo pastatytas viduryje ežero, 
bet vanduo tuoj, nuo jo pabėg
davo, kai tik jis pasilenkdavo 
atsigerti. Virš jo galvos kabojo 
šakos, ant kurių augo gražus 
vaisiai, rodos — ištiesk ranką 
ir nusiskink! Tik Tantalas iš
tiesia ranką — šaka pasvyra į 
šalį arba pakyla aukštyn ir 
vargšas dievų nubaustasis ne
gali pasiekti vaisių badui nura
minti. Iš graikų mitologijos pa
eina ir posakis “Tantalo kan
čios”.
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Detroito Lietuvių Žinios
IŠ DETROITO PADANGĖS

tas šaunus orkestras, kuris per 
visą naktį gros visokiausius šo
kius, — polkas, valsus, pades-

NAUJIENOS. Cįwt Ilk

Iš Lietuvos
Laisvamanių Susirin 

kimas

stybės konstitucija, šiaip lais
vamaniai yra verčiami veid
mainiauti, be to, neturi sąžines 
laisvės.

Pasipriešino Antstoliui

Kaip ir kur sutiksime 
Naujus Metus

Kalėdų dieną užėjau į Dėt- panūs ir t. t. Vadinasi, kam kas 
roito Lietuvių Vyrų Klubą, 
9236 Cardoni Avė. Ten jau bu
vo susirinkęs būrys žmonių iš 
įvairių miesto dalių. Jie visi 
jau karštai diskusavo apie tąi, 
kur busią parankiausia senuo
sius metus palydėti ir naujuo
sius pasitikti. Mums besikal
bant ir tą klausimą aptariant, 
štai įeina klubo bartenderis A. 
Dunaitis. Nugirdęs musų kal
bą, jis griežtai pareiškė, jog 
visi mes turėsime susirinkti 
klube ir senuosius metus čia 
palydėti. Mat, tam tikslui esąs 
rengiamas specialus vakarėlis, 
į kurį jau pasižadėjęs atvažiuo
ti būrys kanadiečių. Busią ne
mažai svečių ir iš Hamtramcko.
Taigi publika busianti 
maišyta ir įdomi. Girdi, 
p.. Dunaitis, triukšmingai 
dėsime senuosius metus,

labai 
sako 
poly- 
šau

sime vieni kitiems laimingų 
kitų metų ir pasidalinsime sa
vo įspūdžiais su draugais ir pa
žįstamais.

Kaip tik tuo melu įėjo klu
bo manadžeris A. Kuncevičius. 
Jis linksmai visus klubo vardu 
pakvietė į Naujų Metų sutiktu
ves. Esą, vyrai, moterys, jauni 
ir senyvi kviečiami musų po
būvyje dalyvauti. Jau nusamdy-

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a 99

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1938 Metams

patiks, tai ir galės šokti.
Pakvietimas gana patrauk

lus, tad mes, tur būt, ten tik
rai linksmai Naujuosius Metus 
pasitiksime. --Lakštutė.

i Laukiame svečių iš 
Chicagos

Visi detroitiečiai nekantriai 
laukia sausio 1 d. Vadinasi, pir
mosios 1939 metų dienos. Mat, 
tą dieną mus aplankys svečiai 
iš Chicagos. Ir jie ne tik mus 
aplankys, bet ir šauniai palink
smins.

Dalykas tokis, kad mus ap
lankys Naujosios Gadynės cho
ras, kuris mus labai šauniai 
palinksmins. Turėsime tad mes 
progos tinkamai Naujuosius 
Metus pradėti: kelias valandas 
smagiai laiką praleisti ir už
miršti savo kasdieninius var
gus bei bedas.

Kalbamas choras statys sce
noje pagarsėjusią operetę Mi
kado. Dėlei ,to, kad operetė bus 
šauniai pastatyta, abejoti ne
tenka. Naujagadyniečiai jau ke
lis kartus tą operetę statė ir 
susilaukė tikrai gražių ir, taip 
sakant, šiltų atsiliepimų. Pa
vyzdžiui, rockfordiečiai buvo 
tiesiog sužavėti jų vaidinimu 
ir dainavimu.

Ir tai natūralu. Reikia neuž
miršti, jog operetės pastatyme 
dalyvauja visą eilė patyrusių 
vaidintojų ir dainininkų, kaip 
antai: panelės Grigoniutė, Bal
si u tė, pp. Jonas Romanas, Jo* 
nas Virbickas, J. Valantas ir 
visas Naujosios Gadynes cho-

ponavičiaus.
Būtinai įsitėmykite, kad ope

retė Mikado bus pastatyta sau
sio 1 d. 1939 m. Finų (suomių) 
svetainėje adresu 14th St. ir 
McGrow. Pąrsidės 4 vai. po pic-

Visus kviečia Detroito Vyrų 
Choras ir Demokratine Sąjun
ga. Tikietai nuo 50 centų iki 
$1.25. Brangesni tikietai bus 
rezervuotoms vietoms.

Nepraleiskime progos pama
tyti Mikado. —Mariute.

Susi vienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternąlė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yrą pigesne. 

. Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimąs veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 3Mh Street, New York, N. Y. ___________

Acme-Naujienų Telephoto
Marion Brown, kuris bandė pabėgti iš Omaha kalin

tos kalėjimo ir liko pagautas. Pasidavė jis tik po to, kai 
liko pašautas.

ZAPYŠKIS. — Lapkr. 20 d. 
Vilemų km. pas L. Vilemą įvy
ko L. e, k. d-jos. Zapyškio sk. 
viešas narių susirinkimas. Iš
rinktą sk. valdyba: J. Gied
raitis — pirmininku M. SuL 
kus — sekretorium* V. Podė
lis — iždininku, Revizijos ko
misija nutarta rinkti per &e*. 
baptį susirinkimą gruodžio 
mėn. Paskaitą laikyti nutarta 
kviesti iš Kauno C. V. sekr. 
K. Valašiną. Sk. steigėjai nu
švietė tas klintis, kurias reir 
kėjo sutikti steigiant skyrių ir 
šaukiant susirinkimą. Buvo 
vienbalsiai nutartą kreiptis sų 
peticija į Seimą, kad neatidė
liojant butų įvesta civilinė me
trikacija, kurią pripažįstą vai-

ROKIŠKIS. — Lapkr. 18 d. 
teismas nubaudė V. Tervydį 
vieną mėnesį kalėjimo už tai, 
kad neleido išvaržyti aprašy 
tą karvių. Varžytynės buvo pa
skelbtos dėl seno žiro ir vek
seliai jau buvę pripažinti be- 
piniginiais.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: Walskis—pirm.,8341

Evergreen Avė., tek Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finana rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Aveftue.

ĮVAIRENYBES
JUODOJI MUSĖ — BAI

SIAUSIAS GYVŪNAS 
AMERIKOJ

Kai kuriuose šiltesniųosę 
kraštuose, ypač pietų vakarų 
Azijoj, yra tam tikra driežų 
rųšis — skorpi jonai. Tai nepa-

įgėlimo beveik jokių vaistų nė
ra. Skorpijonui įgėlus gyvento
jai paprastai, jei nori dar gyvi 
išlikti, kuo skubiausiai pasi
stengia išpjauti tą vietą, kur 
skorpijonąs įgėlė. Jei įgebama 
į pirštą, tai skubiai nukertamas 
visas pirštas. Tuo budu nuodai 
negali užnuodyti viso organiz
mo kraujo — ir žmogus išlies 
ka gyvas. Nepadarius tokios 
“operacijos”, sk.orpijo.no nuo-? 
dai bematant kraujo butų išne
šioti po visą organizmą, krau
jas butų užnuodytas ir žmogų 
ištiktų neišvengiama mirtis, 
nes skorpijonų nuodai yra ne
paprastai stiprus.

Buvo manoma, kad skorpi* 
jonai turi pačius stipriausiuos 
sius nuodus iš visų nuodingųjų 
gyvių. Tačiau Amerikoje esąs 
vabzdys, paprastai vadinamas 
juodąja muse, Kurio nuodai 
neapsileidžią skorpi jono nuo
dams. Pati muse, l^.cm. ilgio, 
esanti skorpijonų rųšies. Juo
doji musė šiuo laiku gąsdina 
visus amerikiečius, nes nė vie
nas negali būti tikras, kad toji 
pabaisa neužtups ir neįkąs. 
Ypač labai išgąsdinti yra Kali
fornijos gyventojai, kur šiuo 
laiku tų musių esą gana daug. 
Musės į Kaliforniją, manomą, 
atkeliavusios iš Vidurines A- 
merikos.

BYRA*

PRISTATYMAS

Kodėl Žmogui Reikia 
Daug Vandens

Du trečdaliu žmogaus s.rovio 
sudaro vanduo. Prakaituojant, 
nuolatos organizmui reikia

kį, ktirio žmogus netenka pra
kaituodamas. Be to, vanduo 
padeda organizmui prisitaikyti

Žmogus gali gyventi tiktai 
siaurame temperatūros ruože. 
Karštame ore ir karštose vieto
se milijonai mažyčių prakaito 
liaukų leidžia iš žmogaus kūno 
vandenį — prakaitą, kuris ga
ruoja. Toks .kūno drėgmės ga
ravimas vėsina musų odą ir 
kūną ir palaiko temperatūrą 
reikalingame lygyje, žmogaus 
kūnas prakaituoja* ir vėsesnėje 
temperatūroje

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

BSTABLISHIO im (

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

Telefonas

CANAL 4738
i 35 Metų Sukakties ir Kalėdų-Naujų Metu— 
I IŠPARDAVIMAS
I Minėdami dar vienų savo pasekjningos tarnybos šiai apylinkei me- 
[ tų galą, su dėkingumo mintimi geriems musų krašto darbams, 
[' pastangoms ir draugiškos dvasios viltimi žengiame į kitus metus.

PORT IR MUSCATĘL 
j Seno rezervinio Brand, grynų 
i California, pilno stiprumo VY- 
i NAS 65c i/ž gal. $4 O O

• Galionas ■
BOTTLED IN BQND

i 4. metų senumo, 100% proof, 
[ puikios kokybės degtinė. Verta 
[ kur kas daugiau

BIG SPRINGS

$1.89 kv. . 95c p*.
KENTUCKY SEAL

90 proof, 18 mėnesių senumo, 
turtinga ir švelni Bourbon Deg- 
tinė .. ............Kv- 98c
Lietuvos Valstybinės Degtinės

Distributorius-

WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ
1908 So. Halsted St.
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■ III II H,11^,111 Naująją Gadynę”?
^‘NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
NAUJOJI GADYNĖ” kąipuoja tik du doleriu metams. 

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų 

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą*
NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis 

ji liks.
NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau 

blanką ir būt jos skaitytoju.

ir kvie

ir tokiu

einančią

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

čia prįsiunčju $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

t

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3584 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
8200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623% . So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St./ 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį, 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

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

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas, 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 116— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Reinutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 Nortfo Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, UI.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 88 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldieni 
pirmą valandą popiet Hollywood 

.svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

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

Vardas
NųmetU ir gatvė 
Miestai ir valstija

pasislėpę jj 
savo parapi
ją į rankai

253 Broadvvay,
&O. BOSTON, MĄSS.

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijudja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

^Keleivį” žmonės mėgstą dėl 
ta, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybe skelbti.

žmonių mulkiątojųa ir apga
vikus jfeąi lupą be jokio pasi- 
gajlėjimo.

Be tOį. rasi, visokių pa
tarimu, pamnkiųimų, g,r*ži^ 
eilių; Įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ yiso pagaulių.
Kainuoją tik $2k00> inątąųis.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

«—

3917 14th St., 
Kaziunas, 3508 
Berwyn, 111.;

Juoznnng Zubn^ičius, 
Kliubo 

Dr. Margeris, Tel. 
Jouievard 8483; Korespondentas 
—Joę. Gardauskas.

————I———— "■     

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis !UoksIo, Visuomenės ir 

Liiteraturos žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS. 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

įĮerausių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-v5 

Nr. 153. LITHUANIA

pusvalandžio visas kūnas jau 
yra apsuptas nuodų ir išsigel
bėti beveik nebėra vilties. Nuo 
šių musių Kalifornijoj jau esą 
Žuvę daug žmonių. Baisiausia 
buvo tai, kad daugelis žmonių 
apie jas nieko nežinojo ir tam 
vabzdžiui įkandus neatkreipda
vo reikiamo dėmesio ir žūdavo. 
Juodajai musei įgėhis, po kai 
kurio laiko visas žmogaus kū
nas pasidaro lyg koki? metalo 
pripiltas, labai sunkus ir žmo
gus negali nei rankų, nei kojų 
bepajudinti.

Gydytojai ėmė tirti šio vabz
džio nuodus ir pripažįsta, kad 
jie yra baisesni už nuodingiau
sios gyvates nuodus. Amerikie
čiai dabar nežino, kokių prie-, 
ruonių imtis prieš šį siaubūną 

didelį žmonių priešą, nes 
kovoti su musėmis yra labai 
sunku, o apsiginti nuo jų igė- 
limo? taip pat nelengvas daly
kas.

Skelbimai Naujienose 
Juoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra nandincroa

Kokybes
ALUS

@ VYNAI
• LIKERAI

Del Parengimų 
ir Sanburių 

Šaukit
Lafayette 0151

Dykai Pristatymas
Consumer Wine 
and Liquor Co.

2022 W. 35th St.
NORTH SIDE STORE
3757 W. Chicago Avė.

Tel. Kedzie 1289

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS (įabar yra padidintos, pagražintos ir 
pąįvąirintos.

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus. įdoiuesuius įvykius ir nuotykius Lie

tuvoje. /
NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy

venimo kfąuąimąis, mokslinio turinio raštų, 
• eilėraščių ir ąpysakų.

NAUJIENOS kasdien de&i daug gražių paveiksiu ir 
atvaizdų,

NAUJIENOS; yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis,, Todėl skaitykite jas, skleisti te jas ir 
remkike biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE,

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
KŲ IR MOTERŲ PAŠALPIN1O 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
įkišt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 
Kasierius Mike 
Gunderson Avė., 
Maršalka 
530 So. Lawrence Avė.

i gydytojas: 
Boulevard

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

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

sk.orpijo.no


NAUJIENOS, Chicago, ITL Penktadien., gruod. 30, 1033

“ ~T Svarbu “Pirmyn” 
DlCna IŠ Dionos Choro Nariams

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Frank Žukauskas, 22, su 
Mary Nowicki, 22

Kelionė j Toronto

NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖS 
“SENO KAMPO” ALINĖJ

Lauksim Naujų 
Metų Pas Lietu 
vius BiznieriusVisi “Pirmyn” Choro nariai, 

kurie važiuoja į Toronto, Ont., 
arba žada važiuoti, prašomi. Vargu bus galima rasti 
BŪTINAI

ta-

BRIDGEPORT — “The Old 
Corner Tavern” yra viena iš 
seniausių įstaigų Bridgeporte. 
Lietuvių ten dar mažai buvo 
kai J. Ažukas Sr., ją įsteigė 
daug melų atgal. Dabar biznį 
valdo jo sunūs Joseph M. Ažu
kas.

Kaip ir kitur, taip ir “Seno
I

Phone SEELEY 7391 MATILDA ARDZECK, Prop. F
NAUJŲ METŲ PARE—MATILDA’S PLACE i 
Linkiu Laimingų Naujų 1939 Metų savo Kostumeriams, Draugams _ 
bei Pažįstamiems ir kviečiu visus skaitlingai atsilankyti į Naujų S 
Metų Sulaukimo Party ŠAŠTADIENYJ, GRUODŽIO 31 d. Bus m 
įvairiausių skanių gėrimų, gardžių valgių ir gros geras orkestras g 
šokiams. Smagų laiką turės jauni ir seni. Meldžiu nepamiršti at- g 
silankyti pažymėtu adresu- '

Įėjimas iš abiejų gatvių —2124 W. COULTER ST. ir 2125 W. 24th St. KCHICAGO, ILLINOIS. *

I Coal-Coal
S ■ EGG .......................... $6.C$6.00

$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

šiandien 11 vai. ryto pradės 
Naują Sovietų Epiką

“D R A U G A I” 
Dalyvaujant dviem Sovietų ki- 
noteatro žymioms žvaigždėms 
BORIS BABOCHKIN 

(CHAPAYEV) ir
NIKOLAI CHERKASSOV 

(PETRAS I.) 
SONOTONE

66 E- Van Buren St.
• arti Wabash.

25c iki 1 v. p. p. išskiriant 
Sept. ir šventes.

susirinkti šįvakar verną, kurioje nebus rengiama Kampo Alinėj” rytoj vakare į- 
Neffo salėje, 2345 S. Leavitt sr. Naujų Metų sulauktuvčs. Apie vyks linksmos Naujų Melų su-
repeticijai įvažiavimo Canadon
ir sugrįžimo dokumentų, ir Paminėsiu tik keletą, apie 
bilietų sutvarkymui. Nariai kurias man buvo pranešta: 
privalo būti salėj 7:30 arba 
anksčiau.

visas čionai nėra galima para-

Koncertas 
sausio 1 d., 
404 Bathurst

Toronte
Ukrainą 
St.

įvyks 
salėje,

(“Inter-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE0

Traukinys į Tortinio 
national Limited”) išeis lygiai 
8 vai. vakare, šeštadienį, gruo
džio 31 d., iš Dearborn stoties, 
prie Dearborn ir Polk gatvių.

—Choro Valdyba.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
L. U. N. Klubo metinis susirinkimas įvyks sausio 1 d. 1939 m. 

1 v. p.p. bažnytinėj svetainėj, St. Charles, III.
Draugijos Šv. Petronėlės metinis susirinkimas įvyks nedėliojo, 

sausio 1 d., 1 vai. po pietų parapijos svetainėje. Narės ma
lonėkite pribūti, yra rengiama balius prieš užgavėnes ir ki
loki svarstomi raportai, A. Laurinaviche, rast.

Simano Daukanto Draugijos metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 1 d. 1939 metų, 12 vai. dieną, Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pri
būti. Taipjau, kurie esate pasilikę su mokesčiais, pasirupin- 

sekr.

PATTERN 1614ALPHABETS

No. 1614—Raidės baltiniams sužymėti.

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

No. 1614

i čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

I Adresas .................
I

Miestas ir valstija

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

(DOMIŲ ib nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ __ _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ- W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

EGG .............
' NUT .............

BIG LUMP ...
MINE RUN ...
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! —IŠAUKITE
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

RRIDGEPORT. — Juozas ir 
Prudencija Račiūnai, 3137 So. 
Halsted St., Auditorium Ta- 
vern. Jau viską turi priruošė 
lauktuvėms.

JOS. LAPINSKAS, 3210 So. 
Halsted St., lauks visų savo 
draugų ir pažįstamų sutiktu
vių proga.

JOS. RŪTA, 3141 S. Halsted 
S t. “Pas mane kaip ir kas me 
tai atsilankys puse Pasvalio ir 
visi Tryškiečiai. Mes baliavo- 
sim”.

BRUNO GAIDYMAVIČIUS, 
731 W. 31st St. “Su kugeliu, 
dešroms ir muzika mes galė
sim linksmai sutikti Naujus 
Metus”.

JOHN POCIUS, 3313 South 
Halsted St. “Visi mano drau
gai, pažįstami ir kostumeriai 
visuomet turi smagų laiką lauk
dami Naujų Metų”.

JOKŪBAS MASKOLIŪNAS, 
3503 So. Halsted St. “Visi šeši- 
kiečiai jau dabar pradeda pas 
mane važiuoti. Mat, kili toliaus 
gyvena”.

JOHN GAUBAS, 3529 South 
Halsted St. “Iš mano sandelio, 
pasipirkę kas reikia, daug žmo
nių labai smagiai sutinka Nau
jus Metus savo namuose. Kat
rie atvyks pas mane, taipgi bus 
linksmai priimti”.

JULIUS RASKES, 4431 So. 
Halsted St., Stock Yard Buffet. 
“Mes turim vietos dėl 300 sve
čių ir esame prisirengę visus

tiktuvės. J. Ažukas prisiruoše 
1939 sutikti triukšmingai ir sa
vo svečiams užtikrina ; nevien 
“gerus laikus”, bet visus šauniai 
pavaišinti.

Kad butų galima gėriau sve
čius priimti, p. Ažukas prašo 
rezervacijas pasidaryti nevėliau 
šio vakaro, šaukiant telefonu 
YARds 1215. “The Old Corner 
Tavern” adresas yra 3301 Litu- 
anica aveneu. VBA.

Tikrai Lietuviškas, 
Draugiškas
- Susiėjimas ir linksmai laiko 
praleidimas ateinančiame sep- 
tintadienyje, sausio 1 d., 1939 
—Tautinės (Parapijos Svetai
nėje, 35 ir So. Union avė. Su
sirinkimo pradžia 7 vai. vaka
ro. Tamista ir tamistos drau
gus kviečia —Valdyba.

Greitai Palengvina 
Skausmus

Jei jus kankina muskulų gė
limas, sustyrimas ar skaudėji
mas, paeinantys nuo 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. Vįkrus, papras
tas ištrynimas PAIN-EXPEL 
LERIU skaudamų vietų, sutei
kia nepaprastai greitą paleng 
vinimą. Didelė daugybė žmo
nių naudoja PAIN EXPELLE - 
RĮ palengvinimui muskulų 
skausmo, paeinančio nuo per
sidirbimo, nuovargio ar oro at-

 mainos. Paklauskite savo drau- 
0 . Q iY’lgų kaip Jie naud°ja PAIN- 

Halsted bt., ^teiia j EXpELLERJ Nusipirkite PAJN 
sūnūs. “Lauksim

HAPPY 
3106 So. 
Shurna ir 
Naujų Metų ir busim linksmi”.

A. ZALATORIUS, 827 West 
33rd St. “Niekas neturi mort- 
gečiaus ant Naujų Metų, 
ir mes galėsim jų linksmai 
laukti”.

JAMEŠ ORLAKIS, 1730 
Halsted St. “Mes tai tikrai 
lauksim Naujus Metus”.

tad
su-

So.
su-

P-s GRICIUS, 2034 S. Union 
Avė. “Esame viskuom prisiren
gę Naujus Metus pasitikti. 
Lauksim savo svečių”.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

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

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

| LAUKITE NAUJŲ METŲ ŠĮ
| Pas J. ir P. RAČIŪNUS g;
» Bus geri muzikantai ir skanus užkandžiai veltui. Gėrimai, pasi-.SU 
M linksminimas ir šokiai. Kviečiame visus savo draugus ir pažįstamus’1®:
& atsilankyti į Naujų Metų sukaktuvių Parę. Kviečia visus.
| ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 31 d. |i

I
 Juozas ir Prudencija Račiūnai

Savininkai AUDITORIUM TAVERN | 
3137 So. Halsted St. Tel. Victory 6172 |

| NAUJŲ METŲ SUTIKTUVIŲ PARTY g

SS
SS

DECEMBER 31,1938
8 VAL. VAK.

•Sf

Sulikti
Skan

SS

Si

ių

Naujus Metus linksmai prie Gražios Muzikos,^ 
Užkandžių su Savo Draugais. M

BILL ZICK TAVERN
3538 So. Halsted St SJi

_

| ŠVENČIŲ SPECIALAI PAS . I

ANN S LIOLIOR STORE Į 
1723 W. 47th St

Telefonas BOULEVARD 8869-

EXPELLERIO bonkutę iš savo 
vaistininką. Dabokite, kad ant 
pakelio butų vardas PAIN- 
EXPELLER užrašas ir Inkaro 
vaisbaženklis. (Skelb.)

H. R. H.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

....... ....................... T)

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

5

Labai aišku, kad pas visus 
musų lietuvius biznierius bus 
skanių užkandžių ir smagi mu
zika.

Atskirai paminėti ką kas tu-' 
rėš nėra reikalo.

HAPPY NEW YEAR vi
siems! — VBA.

Šokiai šeštadienį 
KŪČIŲ VAKARĄ IR PRIEŠ 

NAUJUS METUS 
Midway Temple 

Ballroom
6115 Cottage Grove Avenue 
Muzika BILL RACINE ir jo 

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

Veda TERESA DOLAN. 
Privačių pamokų studija.

1545 E. 63 St. Tel. Hyde Park 3080

Tikras Californijos Port ir Muscatel Vy
nas.—Atsinešk savo indą 

Galionas ........................
KIMMEL— 

Kvorta ...............................
Californijos Brandy, 4 metų 

sena—Paintė .....................
GRUDŲ ALKOHOLIS— 

190 Proof V2 Paintės ........
Brand Californijos SHERRY VYNAS.

& Alkoholio 20 nuošimčių in volume- C
| Fifth ...............................................................
| OLD PRESTON 2-metų sena 4DEGTINĖ.
| 90 Proof — Fifth ......................................
8 JAMES E. PEPPER BLENDED DEGTINĖ —S 4 metų % Paintės Painte $1.40

sena po H po ■
PA WILKINS STRAJGHT BOURBON -

86 Proof — 2 metų sena. Kvorta .. $1.14
S HIRAM WALKER BOURBON DEGTINĖ

90 Proof — Kvorta ........  $1.10
Monticello Straight Rye Degtinė, 7 metų sena

| Kv- $2.49 Pt $1.44 % pt' 73c
g ROCK AND RYE — 89c
| Kvorta ........................................................... Z
g Importuotas Prancūziškas šampanas — $2.49

12 metų senas — Kvorta ........................
| Capitol Wine — PORT, SHERRY ir MUSCA- AQn 
M TEL. Alkoholio įtalpa 20%. — Fifth ..........
K MINIATURES, įvairiausių išdirbysčių
$ Kiekvienas ...........................:—
M 3 už 25c.

$1.14
38c
75c
45c

Fifth

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
"'■a naudingos

ALUS
KEIŠAS Iš 24 BUTELIŲ $1.00

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 
Canal 6114.

■
D

v » Liepos Nauj’as Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Wiliow Springs 45.

■luiitumi 
Vud

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

NEW SUBWAY 
DABAR ATDARA 
Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St.

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

aJoe Ukrin Sam Kamberg

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50
UŽ ...................  "

GYDYMAS $Cn.OO
LIGONINĖJE ................. U

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje ... $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... » 

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzanąinaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

PETER PEN

coe>ET—TEPU OPSS4

FOTOGRAFAS

Į

omJ MAHAl 
sOMBONJe is 
PuayisJG A JOKB
ObJ ME.

ARTIST 
TUINKS 

HE

ujgmI 
WELU., 
\M-IA-r -H4-.

DODOE

MR.
agtist.

HHCUS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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LINKĖJIMAS-PRANEŠ1MAS SLA 6-TO 
APSKRIČIO KUOPOMS

Onera Nauiu Metu Sutiktuvėms

Pradekime Naujus Metus su nauja 
energija

Baigdami senus metus ir (jai dės didesnes pastangas 1939 
žengi kimi į naujus, mes, kaip 
ir visi kiti žmonės, vis ketinam 
užsibrėžti didelius darbus, daug 
atsiekti visuomeniniam gyveni
me. Tai miksų nuoširdus nusi
statymas. SLA organizacija nuo 
dienos savo užgimimo augo, ku 
bulėjo ir niekados ateity ne
sustos kilus, tik vien dėl to, 
kad čia visų lietuvių susibūri
mo centras; čia lietuvybė, čia 
idealas, čia musų išeivių prie
glauda.

SLA organizacija turi paskel
bus Pažangos Vajų, kad tuoini 
prirašyti kaip jaunus, taip ir 
senus lietuvius ir lietuves, be 
skirtumo tikėjimo ir pasaulė
žvalgos. Vajaus vedėjai ir or
ganizatoriai lankosi po lietuvių 
kolonijas ir jų bakūžes aiškin
dami, kad SLA organizacijoj 
galima rasti visokio dydžio pa
šalpos skyrių ir sykiu apsau
gos. Taigi SLA tiesia ateičiai 
pagalbos ranką broliui ir sesei 
lietuviui.

SLA U-tas Apskritis savo ri
bose pradeda veikti kiek iš
gali. Kuopų valdybos ir veikė-

metais* kad tą visą Pažangos 
Vajų, tą sunkų labdarybės ir 
kultūros darbą užbaigtume šim
tu nuošimčių sėkmingu. Aš ži
nau iš fakto, kad yra musų or
ganizacijoj neva veikėjai, kurie 
skleidžia apatiją šitam musų 
ideališkam darbui.
stebėtis, 
turim.

Tai reikia 
kad tokių neišmanėlių

gerb. SLA kuopų val- 
priminti, kad kuriosdybom

kuopos išrinko delegatus į SLA 
6-tą apskritį, tai papildę man
datus grąžinkite laišku apskri
čio sekretoriui. Turėdami man
datus, galėsim delegatus tiesio
giniai paraginti į apskričio su
važiavimą 1939 metų!

Metus pradėkim su nauja ener
gija, prakilnia mintim, santai
ka ir broliškumu.

K. J. Semaška,

4148 S. Campbell Avė. 
Tol. Virginia 1982.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

4184 Archer Avė.

Palinkėjo Laimingą 
Naujų Metų 
Ir Pasikorė

Walter Bozen, 49 metų be
darbis—siuvėjas, 2850 North 
Hamlin avenue, parašė rašte
lį, linkėdamas žmonai Bose 
laimingų Naujų Metų, užsinė
rė virvę sau ant kaklo ir pa
sikorė. Žmona atrado jo kūną 
vakar rytą. Kartu ir raštelį.

Garsus Chicagos operos dainininkas Czaplicki, ku
ris dainuos vieną vadovaujamų rolių operoj; “Sevilijos 
Kirpėjas”, Chicagos Civic operos rumuosę, Naujų Me
tų išvakarėse. Bilietai nuo $1.10 iki $4.40. Galima gau
ti iš anksto kambaryj 330, Operos rūmuose, arba Mar- 
shall Field krautuvėj.

PolitiKa j Nuvažiuokit į
13-tam Warde 
Organizuojasi Mo 
terų Komitetas

Toronto, Kanada7 <,

Naujiems Metams
Prisidėkit prie “Pirmyn 

Choro Ekskursijos

Jau Pasiruošę 
Smarkiai Darbuotis 
1939 Metais

Turi naują valdybą ir 
daug nuveikti

žada

CEASSIFIED ADS. I
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
IEŠKO DARBO už bučerį dėl 

šeštadienių — patyręs. Tel. Lafa- 
yette 0392. šaukti tarpe 5:30 ir 
7:30 P. M. Klausk Joe-

BRIGHTON PARK. — Gruo
džio 18 d. įvyko Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo priešme- 
tinis susirinkimas. Narių daly
vavo skaitlingai. Tai pagirti
nas dalykas, nes tai rodo, kad 
nariai rūpinasi kliubo reikalais, 
o nuo to priklauso jo augimas 
ir stiprėjimas. Butų gerai, kad 
ir toliau taip darytumėm.

Į ateinančių metų valdybą 
buvo išrinkti šie nariai:

Pirmininku — J. Svi torius, 
4000 S. Talman avė.;,

Pirm, pagelbininku — L. 
Lubik, 2804 W. 45th S t.;

Nutarimų rašt. — P. J. Pet
raitis* 752 W. 33rd St.;,

Iždininku — H. Gramontie- 
nė, 4535 S. Rockwell St.;

Finansų rašt. — Fra neės 
Witter, 4969 Archer avė.;

Kontrolės rašt. — P. Mont- 
vydas; i

Iždo globėju — J. Jasitinas; 
Dr. kvotėju — Dr. A. J. Ma- 

nikas, 4070 Archer avė.;

PAIEŠKAU DARBO— pusamžė 
moteris, turiu patyrimą prie namų 
darbo — Lunchroom, delikatessen 
ir taverne. šaukti CANAL 2688.

HELP WANTED—FEMAJLE

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.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
N^

ROOMING HOUSES bargeno kai
nomis North Sidėj, $650 pajamų, 
kaina $2750. Lincoln Pk- 46 kam
bariai, pajamų $550. Kaina $3000. 
Daug kitų visokio didumo. 2839 N. 
Clark St.

$5000 PINIGĄ IS
Nupirks N- Kenneth Avenue 9 

apartmentų gražų, geltonų plytų 
namą. Rendos $4160 metams. Grei
tas pardavimas $17,500.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. Gali atrašyti ir nedir
bęs farmoje. Mokestį sulyksime per 
laišką. Mrs. V. Misevic, R. 1, Hart, 
Michigan.

PARTNERS VVANTED 
ĮReikią Partnerių

IEŠKAU PUSININKO į taverną, 
kampinis namas, biznis išdirbtas—• 
vienam persunku laikyti.

3300 So- Halsted Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

$6000 PINIGAIS
Nupirks Diversey Avenue 19 

apartmentų, 2 krautuvės. Puikus 
investmentas. Rendos $9200 me
tams. Greitas pardavimas $36,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

✓ $1000 PINIGAIS
Nupirks kampinį Karlov Avenue 

P/2 aukšto plytinį namą, puikus 
namas ir pajamos. Greitas pardavi
mas $4500.00.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaiir Trokai Pardavimai
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo-

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.

Korespondentu — J. Kishkis; 
Maršalka — J. Balutis.
Susirinkimai įvyksta kas mė

nesio trečią sekmadienį 1 vai. 
po pietų, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St.

Į kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 
amžiaus.

BUSINESS CHANCES
Pardavimui Bizniai

biz-GENTS FURNISHINGS 
nis gerai išdirbtas, pačiam vidury 
lietuvių 
geport), 
bariais.
So. Halsted St., Box 915.

y lenkų apylinkės (Brid- 
ąru šildymas — su kam-, .„„„ .. 
ema renda. Rašyti 1739, biles — Chevrolets — Fords—Pon- 

tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs 
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 1 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis. 

2828 W. North Avė.
prie California.

Ketvirtadienio vakare, gruo
džio 29, 8:00 vai. vakare, Mar- 
ąuette Parke žymiausios mo
terys-veikė jos-, susirinks 13-to 
wardo Lietuvių Demokratų 
centre po adresu 6912 South 
Western avenue, suorganizuo
ti moterų komitetą rėmimui 
Al. G. Kumskis į aldermonus.

Vėliau šis komitetas sušauks 
moterų delegaciją, kuri aplan
kys yietinį wardo komitimo- 
ną Afichaėl J. Flynn su parei
kalavimu, kad ponas Kumskis 
butų indorsuojamas kaipo re- 
guliarinis Demokratų kandi
datas.

Iš vyrų pusės kalbės Anta
nas Kartūnas, pirmiau susior
ganizuoto vyrų komiteto pir
mininkas; Jonas Juozaitis, 
13-to wardo Lietuvių Demo
kratų organizacijos pirminin
kas; Al. Nielson, Southwest 
Civic • Federation pirmininkas 
ir teisėjas Jonas Zuris.

Ligišiol AL Kumskis kandi
datūra yra pripažįstama kai
po stipriausia.iš visų kandida
tų, nes netik vieni lietuviai, 
bet ypatingai svetimtaučiai 
stipriai jį remia.

Yra atsiradę ir keli kiti lie
tuviai. kandidatai.

—Demokratas—J.

MADOS

(Skelb.)

nusakąs
įvykius

(Vaida* ir pavardė)

(Adresą*)

(Klasta* ir vatoUJa)
<

•4r h-*v-** --i

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

No. 4956—Mergaitei suknelė. Su- 
kirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų 
amžiaus mergaitėms.

atsiųsti man pavyzd) No. ...... .....

Mieros ____________ per krutinę

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted S t., Chicago, I1L

16 iki 45

Naujas Veikalas 
Sonotone Teatre

šeštadienį- prasideda Sono
tone teatre naujas veikalas. 
Dalyvauja dvi žymios Sovietų 
žvaigždės: Boris Babochkin, 
“Chapayevo” pažiba ir Nikolai 
Cherkassov—pasižymėjęs “Bal- 
tiko deputato” dalyvis.

Veikalas istorinis, 
1917 metų revoliucijos 
Kaukazo kalnuose.

Turbul pirmą kartą Chicagos 
lietuvių istorijoj lietuviška mu
zikalu grupė važiuoja į Jung
tinių Valstijų kaimynų kraštą 
—Kanadą, aplankyti ten gy
venančius lietuvius.

Toji grupė ‘'tai Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn”, kuriam 
kanadiečiai lietuviai rengia kon
certą Toronte mieste, Ontario 
provincijoj, 'Njiujų Metų dieną, 
sausio 1.

Kliubo vakarėlis
Naujų 

draugišką

metų

Metų 
va k a-

Sulaukimui 
kliubas rengia 
rėlį (“parę”) gruodžio 31, 1938 
Gramonto svet 
well S t.

i muzika 
už 60c. 
sigailės.

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

La Šalies Packards

4535 S. Rock-
Bus užkandžių, gera 

ir alaus, ir vi 
Kas atsilankys 
—-J. K.

lai ne-

PARDAVIMUI GROSERNĖ if 
bučernė visokių tautų apgyventa, 
seniai išdirbta- Bargenas dėl g£ro 
žmogaus, šaukite Republic 1284. 
Vakarais atsilankykite 7318 South 
Oakley Avė.

S | Ffc IHį & Gėlės Mylintiems I M |M| S vi Vestuvėms, Ban- U B B sJru kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Siunčiam Gėles10 EIK1S
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

; Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios’ Naujienos 

ra naudingos.

ROZALIJA BEINORIENe
po tėvais PETROKAITŽ.

Gyveno.po Nr. 4603 So; Hermitage Avė. Yards 6499.
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 29 dieną, 12':55 valandą 

popiet, 1938 m-,, sulaukus pusės amžiaus, gimus Raseinių apskrą 
Viduklės mieste.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko- dideliame nubudime 2. dukteris: Stanislavą, ir Helen; 

žentą Mykolą Roženskį ir jų šeimyną; 2 sūnūs: Feliksą ir 
Antaną 1, anūką Alfonsą Beinor; marčią — Eleanor ir 
jų šeimyną?; seserį Moniką Mauragas, Scranton, Pa., 2 brolius: 
Rapolą ir Antaną Petrokus ir jų šeimynas ir brolio sūnų Juo
zapą Petroką, Port Washington, Wis.; 2 švogerkas—Veroniką 
Jablonskienę ir jos šeimą Prancišką Kasmauskienę ir jos šei
mą, ir švogerį Antaną Bieržinskį ir daug giminių, draugų ir 
pažystamų. '

Kūnas pašarvotas randasi 4605 So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks Antradienį, Sausio 3 d.<- 8:00 vai. ryto iš J. 

F. Eudeikio koplyčios į Šv. Kryžiaus parap- bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rozalijos Beinorienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
Dukterys, S linai, Seserys* Broliai* i* Kitos Giminės.

Laid. Direktorius J. F. Eudeikis, Tel. YARDS 17-41-

“Pirmyn” apleis Chicago ry
loj, gruodžio 131 d., 8 valandą 
vakare. Važiuos Grand Trunk- 
Canadian National traukiniu 
“International Limited”, kuris 
išeina iš Dearborn stoties Chi- 
cagoj. Toronte choras bus 8:45 
valandą ryto; Toronto Idiku, 
sausio 1 d. Tokiu būdu choras 
sutiks Naujus- Metus ant trau
kinio.

sustos
Prie 
spe- 
vien

kuris

Toronte traukinys. 
Centralinėj Union stotyj. 
traukinio bus prijungtas 
cialis vagonas, paskirtas 
“Pirmyn” choro nariams.

Grand Trunk gelžkelis,
sutiko- chorui duoti žemos kai
nos ekskursinius bilietus, taip
gi davė Choro valdybai leidi
mą pakviesti ir pašaliečius 'vyk 
ti Toronlan nužemintomis kai
nomis. Bilietai paprastai būna 
po dvidešimts du ir daugiau 
dolerių, bet pašaliečiams, kurie 
važiuos su “Pirmyn” ekskursi
ja, tereikės mokėti $15.45 už 
bilietus į abi puses.

Jeigu turite giminių Toron
te, Kanadoj-, kuriuos norėtume 
aplankyti laike Naujų Metų 
švenčių, pasinaudokite šia pro
ga ten nuvažiuoti nužeminto • 
mis kainomis? Choras grįž Chi- 
cagon sausio 3 d., anksti rytą 
bet kas norės, galės Toronte
pasilikti per d.ešimts dienų, nes 
bilietai 
ko.

Dėl 
prašom
Trunk gelžkeliu arba su “Pir
myn” choro pirmininku A. 
Vaivada, telefonas CANal 8500.

(G. T. Skelb.)

bus geri per tiek lai-

platesnių informacijų
susižinoti su Grand

Iki šiol nuobodžiausias daly
kas mokykloje buvo aritmeti
ka.‘Tačiau dabar, pasak mo
kyklų superihtendčpto William 
II. Johnson,, mokinimas arit
metikos liko pagrindiniai pa
keistas, tikslu mokinimą arit
metikos padąfyti praktišku ir 
išmintingu te ’ įdomiu.. —B*

Pranešimas
Vaidyloms

Naujiems Metams pasitikti 
Vaidylos renkasi vakaruose.

Valgius ir gėrimus suteikė 
Ragutis. Vaidyly draugai gauna 
ženklą nuo Perkūno įgaliotinio 
ir sudeda ant aukuro auką.

Dėl vietos ir ženklo šaukite 
Perkūno įgaliotinį Canal 8500, 
arba Brunswick 9528. (Sp.)

Gruodžio 31
‘Pirmyn” Išvažiuoja 
Į Torontą, Kanada £ 4,7 <

Kanadiečiai chorui ruošia kon
certą Naujų Metų dieną

Gruodžio 31 d. į Toronto, 
Canadą, išvažiuoja Chicagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn”.

Toronto lietuviai ten chorui 
sausio 1 d. 1939 ruošia koncer
tą.

Choras apleis Chicago apie 
8 valandą 'vakare. Išvažiuos iš

GrandDearborn stoties su 
Trunk linijos traukiniu “Inter
national Limited”.

Gelžkelis chorui paskyrė at
skirą vagoną ir davė leidimą 
kviesti pašaliečius prie ekskur
sijos prisidėti.

Chicagos lietuviai, kurie tu
ri giminių Toronte, gali juos 
aplankyti ir nuvažiuoti ten ir 
atgal už žymiai numažintą kai
ną. Paprastai bilietai į Toronto 
yra po $22 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.

Del plat-esnių informacijų 
prašom susižinoti su
Trunk gelžkeliu arba su Pir
myn choro pirmininku A. Vai
vada.- Telefonas CANal 8500.

(Skelb.)

Grand

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

629 West 63rd Street.

PARDUOSIU , TAVERNĄ pigiai.
Priežastis — keletas biznių.

Sav- 3538 So. Halsted St.
keletas biznių.

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

4458 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Restaurantas, dirbtuvių apylinkėj- 
Tavernas įsteigtas prieš penkis 
metus. Restaurantas — 14 metų. 
Parsiduoda dėl ligos. 902 W. 38th 
Place, YARDS 0388.

PARDAVIMUI TAVERNAS ant 
kampo. Gera vieta. 6604 South 
Damen Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, vienai moterei 
persunku biznis vesti. 3416 South 
Wallace St.

PARSIDUODA KAMPINIS TA
VERNAS greitai ir pigiai. 3464 So. 
Lituanica Avenue.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS, 2616 W. 
59th St. su visais Fikčeriais 
kamb. pagyvenimui, štymu šildomi. 
Galima užimti sausio 15 d.

Savininkas. 1152 W. 59th St. 
Antros lubos.

4

FURNITURE-FIXTURE FOR SALF 
Rakandai ir (taisai 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.

Dalina Žieminius 
Kubus Bedarbiams

Chicagos bedarbių šelpimo 
administracija skelbia, kad už
pirko didelį skaičių žieminių rū
bą bedarbiams ir dabar juos 
dalina rajoninėse šelpimo sto
tyse.

Administracija turi apie 2,- 
000 paltų moterims, 4,000 žie-' 
minių rūbų vaikams, 7,000 vy
riškų siutų ir apie tiek pat pal
tų.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

TURIME PIRKĖJŲ STAKAMS, 
nekilnojamo turto bondsams, 
pirmiems morgičiams Veikti 
tai.
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Spaulding

arba 
grei-

CO.
1500

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—-Aliejus

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

... $6.00

... $6.00

.... $6 00

.... $5.75

... $5.00
ŠAUKITE

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

PIRKIT .DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDM0RE 6975

Jei Norit
e KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINK1T 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

’ VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500-

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Muzikos Žinios
Veda—NORA“Ant sparnų, kurie plaka be paliovos, muzika yra parinktas pasiuntinys žinių, visokeriopų rųšių. Per savo begalines tarnystas, muzika spinduliuoja groži ir saulašviesą, sukelia žmoguje viltį ir naują pasiryžimą. Penas sielai, parama supratimui, muzika yra viena laimė liuesą nuo kokios nors priedangos.Dėl to mes esame dėkingi už jos duosnybę per metų-metus, ir ištiestam karšto troškimo ranką už jos visuomet išpildytus prižadus.

Italija Apdovanojo 
Lietuvos Valstybes Operą

Ryšium su neseniai įvykusiu 
kompozitoriau^ Verdi 125 metų 
gimimo sukakties minėjimu, 
kurį Kauno opera pažymėjo su 
premjera jo operos “Otelio”, 
Italijos tautinės kultūros minis
tras Alfieri padovanojo Valsty
bės Teatrui italų kompozito
riaus Ponchielli operų “Lietu
viai” (I’Liluani) rankraštinėj 
formoj.

Baronas di Giura, per kurį ši 
brangi dovana buvo įteikta Lie
tuvos Užsienių reikalų minis
trui, p. Lozoraičiui, pranešė, 
kad Italų tautinės kultūros mi
nistras daro šią dovaną kaip 
Italijos simpatijos ženklą ir įna-

tras atidarė savo astuonių kon
certų seriją šį mėnesį su kon
certu Newark, N. J.

Kiti koncertai įvyks Baltimo- 
rėj. Bostone ir kituose rytiniuo
se miestuose. Visas šio orkestro 
sąstatas yra naudojamas šiuo
se koncertuose.

Dėl to, kad šis orkestras turi 
savo koncertus kiekvieną šešta
dienio Vakarą per radio iš Ra- 
dio City, New Yorke’ tai nega
li vykti į tolimesnes vietas kon
certuoti.

— o —
Mirė žymus Dainininkas 
Georgės Baklanoff

Georgės Baklanoff, rusų ba
ritonas, kuris dainavo su Bos- 
ton’o ir Chicagos operų kom-

Naujienų-Acme Telephoto
Foster May (po kairei), radijo anaunseris, kuris 

prisidėjo prie sugavimo Fred Roberts (po dešinei), pa
bėgusio iš Omaha kalėjimo.

Kiekvienas Turi
Turėti Socialės
Apsaugos Numeri

Kitaip bus keblumų su 
apdraudos gavimu

NAUJAS VEIKALAS PASIRODYS SCENOJE 
VASARIO 12 DIENĄ

Veteranai, Kurie Neužmiršta “Primiršto
sios Dailės”

Illinois Darbo Direktorius 
Martin P. Durkin paskelbė, kad 
jis išsiuntinėjo 20,000 samdy-! 
tojų paklausimus apie bėrlai- 
ninį uždarbį savo darbininkų, 
tikslu paruošti atskaitas dėl ne
darbo pašalpų.

Kiekvienas darbininkas turi farsajs luv0 savos rųšies! vieną žymesnį vaidinimą kas 
uiei nec ai jo apc i autos nu- švietimo ir palinksmi-j sezoną. Neapsileis ir šiemet. Tik

nimo priemonė. Chicagoje ne-

Buvo laikai kuomet Chicago- 
je, ir bendrai, Amerikos lietu
vių kultūrinėje darbuotėje, pir
mą vietą užėmė vaidinimas — 
perstatymas įvairiausių sceniš-

Reikia pasakyti, kad per pas
kutinius kelis metus Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa, suburdama bu
vusio Dramatiško Ratęjio vai-

Ikų kurinių — veikalų: prade- dylas ir kitus žymesnius vaidin
siant tragedijomis ir baigiant tojus įstengė patiekti nors po

merį ir prižiūrėti, kad samdy
tojas teisingai tą numeri, taip- ,)udavo šeštadienio bei sekma. 
jau | uždarbi valsUjar raportuo- djcnio vaRaro žiemos sezonu 

,kad nebūtų kokių 3 iki 6 per
statymų skirtingose miesto da
lyse. Publika buvo pamėgusi 
šias kalbančias dailės pramo
gas, gausiai lankydavos, ir ren
gėjams visuomet apsimokėdavo.

“Operečių Gadynė”
I Tai buvo apie 20—25 metų 
praeityje. Vėliau, kai pradėjo 
atsirasti daugiau muzikalių ta
lentų ir tobuliau išlavintų cho-

hunų su gavimu nedarbo ap- 
draudos.

Jei patys samdytojai pašte-' 
betų klaidą, jie tuojaus turi ją■ 
pataisyti.

Darbo departamentas užlai
ko išlavintą štabą patarėjų duo
ti patarimus samdytojams vi
suose dalykuose nedarbo ap-! 
draudos ir kaip raportuoti al
gas. —B.

šį kartą rengiamasi prie didelio 
veikalo ir jungtomis spėkomis 
su Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 4 kuopa.
Veikalas Naujas, Pirmą Kartą 

Statomas
Vaidylos suburta iš visų mie

sto dalių ir net artimų priemie
sčių; veikalas parinkta naujas, 
didelis, gražus, originalis, pir
mą kartą statomas ir paties au
toriaus režisuojamas.

Darbas jau pradėtas apie 3 
mėnesiai atgal ir uoliai darbuo-

šą į abiejų šalių kulturinius panijomis, mirė Basle, šveicari-
joj, gruodžio 6 d. Jis gimė Pet
rograde 56 metai atgal ir išlai
kė kvotimus praktikuoti advo
katūrą pirmiau nei nusitarė lik
ti operos dainininku.

Studijavo Romoj, debiutavo 
Petrograde Rubinstein’o operoj 
“Demonas”. Taipgi sukūrė le
nais principalę rolę Moussorgs- 
kio operoj “Boris Godounuff”. 
Vėliau dainavo po visą Europą 
ir Angliją. Bostono operoj dai-_

šeimynose. Bet 41 % jų yra nuo 
15 iki 60 metų senumo.

Paryžiaus operoj buvo pasta
tytas paminklas atminimui gar
saus franeuzų kompozitoriaus 
Camille Saint-Saens. Po įspū
dingo spektaklio šio kompozi
toriaus operos “Sainson ir De- 
lilah” įvyko atidengimas pa
minklo respublikos prezidentui 
dalyvaujant.

i Naujų Metų 
Sutiktuves 
Operoj

Ir Operoj šiemet įvyks Nau
jų Metų sutiktuvės.

Gruodžio 31 d., vakare Civic 
Opera rūmuose bus pastatyta 
linksma ir gyva opera “Barber 
of Seville” — “Sevilijos Kirpė
jas”.

santykius.
, — o--

Suomių Choras 
Gastroliuos Amerikoj

Suomių choras iš Helsinkio, 
Suomijos, turės trumpas gas
troles po Ameriką, kuomet at
vyks 1939 metais prisidėti prie 
atidarymo Suomių skyriaus Pa
saulinėj Parodoj, New Yorke. 
Choras, kurį globoja žymus 
kompozitorius Jean Sibelius, 
susideda iš 70 įvairių profesio
nalų ir pramonininkų.
veda Heikki Klenietti, kuris yra 
gerai žinomas Suomijoj ir kito
se dalyse Europos kaipo choro 
vedėjas, vargonininkas ir diri
gentas.

— o —
Ona Katkauskaitė 
žavėjo Wagnerio 
“Siegfried’e”

Ačiū radio ir National Broad- 
casting Company mes turime 
progos girdėti ir susipažinti su 
brangenybe muzikalio turto ir 
pasaulio geriausiais artistais 
per tuos šeštadienio popiečio 
transliavimus New Yorko Met
ropolitan Operos programų.

Nors klausomės kiekvieno ar
tisto su didžiausiu malonumu, 
bet kada išgirstam savo lietuvį 
— širdis plaka truputį greičiau. 
Jauties tiek^daug arčiau to viso 
spektaklio, trokšti geriausių pa
sekmių, jauti kaip ir ypatišką 
laimėjimą, kuomet lietuvis sto
vi ant tų pačių pagrindų kaip 
ir kiti tobuli pasauliniai artis
tai ir išlaiko lygius kvotimus.

Nors musų lietuvaitės Onos 
Katkauskaitės (Anna Kaskas) 
rolė užpraeito šeštadienio pa
statyme Wagnerio “Siegfried” 
buvo neilga, bet šioj operoj 
principalė kontralto rolė. Jos 
Erda buvo giliai įspūdinga, ro
dė balso didumą ir turtingumą 
ir sukėlė klausytojuose didelę 
admiraciją.

Tai tiktai dar vienas pasise
kimas prie visų tų, kurie seka 
kiekvieną p-les Katkauskaitės 
pasirodymą scenoje.

navo 1911 metais ir 1917 mc- 
Chorą'fais įstojo į Chicagos operą. Jis 

turėjo 60 operų savo repertua
re ir buvo skaitomas kaipo 
aukšto kalibro artistas. Manau,
kad daug iš lietuvių dailės my
lėtojų atsimena šį artistą-daini- 
ninką.

— Op— 
Jauna Lietuvaitė 
Pianistė Cleveland’e 
Laimėjo Stipendiją

Iš gan didelio skaičiaus apli- 
kantų dėl stipendijų įvairiuose 
skyriuose CIeveland Institute of 
Music, jauna lietuvaitė Mary Jo 
Bendler, duktė Juozo ir Mariu
tės Bendlerių, laimėjo piano 
skyriuje, ši jaunuolė pasirodė 
turinti nemažą talentą ir gabu
mą, ir sėkmingai išlaikė visus 
kvotinius, kurie buvo duodami 
šiame konteste. Geriausio pasi
sekimo Mary Jo. “I hope”, kad 
tavo laimėjimai muzikos pasau
lyje bus gausingi.

— o — 
žymus Rašytojai 
Ir Muzika

Tarp svarbiųjų rašytojų, dra
maturgų, poetų arba istorikų 
retai randasi literatinį artistą 
gabų muzikos moksle. Yra ta
čiau keli pažymėtini atsiliki
mai, kur tikrai žymus literati- 
nis gabumas eina ranka rankon 
su ypatingai meile muzikai.

George Eliot, ta žymi nove- 
listė (kurios tikras vardas yra 
Marian Evans) buvo gerokai 
išsilavinusi pianistė. Ji turėdavo 
labai daug smagumo skambin
dama duetus su savo “adopted”

Vienam Adelinos Pat Ii kon
certe Bostone įplaukė $18,900.- 
00. Per daugelį metų jos alga 
buvo nuo trijų iki penkių tūks
tančių dolerių už vieną koncer
tą?

Kad muzika loš svarbią rolę 
San Frahčisco Pasaulinėj Paro
doj sekantį melą liudija tas 
faktas, jog yra statomas namas 
dėl radio, kuris kainuos arti pu
sės milijono dolerių, ši radio 
patalpa bus viena iš didžiausių
jų atrakcijų šioje parodoj. Apie 
8,000 programų bus duodami 
laike 288 dienų parodos eigos, 
su mažiausia 15 muzikalių pro
gramų per dieną?

Kad kiekvienas dailės mylėto
jas turėtų būtinai pažymėti 22- 
trą dieną sausio 1939 m. kaipo 
dieną, kurioje PIRMYN CHO
RAS teiks mums gražiai pri
rengtą ir tikrai įdomų koncer
tą. Turėsime progos atnaujinti 
pažintis senų ir visų mylimų 
kurinių, kurių Pirmyn Choro 
repertuaras tiek daug talpina, 
ir susipažinti su naujais, su jau
nųjų lietuvių kompozitorių kū
ryba. šis koncertas, be abejo
nės, bus visai atatinkama įžan
ga į 1939 melų muzikos veik
lą-

Ir taip baigiu 1938 metų Mu
zikos Žinias linkėdama visiems 
dailės mylėtojams, rėmėjams ir 
darbuotojams, atsiekti savo tik
slus ir turėti LINKSMUS IK 
LAIMINGUS NAUJUS METUS.

Sąstate dalyvaus garsus dai
nininkai Maria Kurenko, Bento- 
nelli, Paggi, leidių solistas Cza- 
plicki, Trevisan ,ir keli kili, o 
diriguos Jerzy Bojanowski.

Bilietai yra nuo $1.10 iki 
$4.40 ir juos dalpar galima įsi
gyti rengėjo Hąjry Zclzer rašti
nėj, kambaryj 330, Civic Opera 
rūmuose, arba iMarshall Field 
krautuvėj. ;

Po operos įvyĮęs vakarienė ir 
šokiai, kuriems, reikės atskirų 
bilietų. Bet perkant operos bi
lietą, vakarienei nebūtina pirk
ti.

Ir Mr. Sterling 
Sulaukė 73 Metą 
Amžiaus!

“Tai Gera ‘Cirkuliacijai’ ”
Mažai kas vakar ar užvakar 

drįso pasirodyti lauke neapsivy
nioję šalikais, paltais su pasta
tytais kalnieriais ir nesukišę 
pirštų į pirštines ar muftas.

Bet B. A. Sterling, senas chi- 
cagielis nuo 7301 Sheridan 
Road, nėra “lepšė” kaip kiti. Jis 
vakar nuėjo pasimaudyti Mich- 
gan ežere. Jis maudėsi ir užva
kar. Maudosi kasdien, šilta ar 
šalta, ledas ar žolė. Ir Mr. Ster
ling yra 73 metų amžiaus! Ir 
žada dar ilgai gyventi.

“Tai gera ‘cirkuliacijai’,” at
sakė Mr. Sterling, paklaustas 
kodėl eina maudytis tokiam 
šaltyj.

14 Metų Berniukas 
Įveikia Pragaištiną 
Smegenų Ligą

15 Kartų Jam Davė Kraujo
Prieš 25 dienas Pvaymond 

Potter Jr., 14 metų berniukas 
gyvenantis adresu 11347 Church 
st., susirgo “staphylococcus 
meningitis” liga, — smegenų 
plėvių uždegimu. Liga yra re
tenybė, mažai kas ja suserga 
bet kai suserga, tai paprastai 
miršta. Ji paprastai užmuša 
žmogų 48 valandų bėgy j.

Bet prabėgo jau beveik mė- 
nesis, o berniukas Raymond 
tebesilaiko ir kasdien eina ge
ryn.

Jis dabar guli Chicagos lim
pamų ligų ligoninėj ir yra glo-

rų, imtasi rengti koncertus ir 
operetes, šie ir šiandien yra 
svarbiausia ir kuone vienatine 
pramoga lietuvių viešajame gy
venime. Pažanga žymi, bet ne
galima sakyti, kad tas jau bu
tų viskuom. Dramatiniai vaidi
nimai, jei jie yra tobulai pa
teikti publikai, yra nemažiau 
palinksminanti ir daugiau pa^ 
mokinanti.

Tiesa, ir šiais laikais, kaip 
kada, pateikiama kaip kur, šio
kių tokių vaidinimų, bet tan
kiausiai menkų veikalėlių, su 
menku pasirengimu ir tas pu
blikos nepatenkina. Chicagoje, 
kaipo didžiausioje Amerikos 
lietuvių kolonijoje į melus gal 
po vieną antrą geresr.j veikalą 
pastatoma. Gaila, kad taip svar
bią lietuvių kultūrinės kūrybos 
dalį priseina pavadinti “primirš
tąja daile.”

jamasi, rengiamasi. Publikai 
bus pateiktas vasario 12 dieną, 
1939 metų, Lietuvių Auditorijoj.

Numatoma, kad šis perstaty
mas turės būti šio sezono Ame
rikos lietuvių dramatinė pažiba. 
Tai bus 4 aktų dramatinė tra
gikomedija, siužetas imtas iš 
vietinio kasdieninio gyvenimo. 
Autorių, šiuomi kartu pavadin
sime jojo pseudonimu Stulgių 
Pempė, nors jojo veikalai, re
žisūra ir vaidinimas visiems y- 
ra žinomi ir mėgstami. Kas jis?

Bilietai tani perstatymui jau 
pardavinėjami, iš anksto lik po 
40 centų. Galima gauti “Naujie
nų” raštinėje. Vėliau bus pa
skelbta ir daugiau vietų, kur 
bus galima gauti.

Šiuomi kartu pakaks. Vėliau 
pranešime plačiau.

—Dramos Draugas

— o — sunumi.
Netoli Šimtmečio Senumo i George Bernard Shaw per ii- 

New York Philharmonic gą laiką buvo vienas geriausių 
Symphony Society atidarė savo muzikos kritikų Londone, ir 
97-tą metinį sezoną šiemet su gal žinojo daugiau apie Wag- 
John Barbirolli, jaunu anglų rier’į nei bile laikraštininkas ta- 
dirigentu, kuris pradėjo savo da ir dabar.
trečią sezoną kaipo šios didžiu-1 Schuman (kompozitorius) 
lės simfonijos vyriausias diri- buvo gabus rašytojas ir ben- 
gentas. |dradarbis tų dienų muzikos lei-

Šie koncertai yra transliuoja- dinių.
mi nuo 2 iki 4 valandos kas^ Edward MacDowell, vienas

Labai Mandagus 
Vestuvių Vagys
Paliko Vestuvininkus Be Paltų

Į First Congregational baž
nyčią, Evanstone, 1417 Hin- 
man, atvažiavo būrys vestuvi
ninkų. Du nepažystami, bet la
bai mandagus vyrai nusivedė

Aną dieną p. Sterling pašau
kė “Naujienų” -raštinę biznio 
reikalu. Tarp kitko papasakojo, 
kad gimė ir augo Lietuvoj ir iš 
ten atvyko Amerikoj gyventi. 
Jo tėvai buvo seni Lietuvos žy
dai.

..   _____ i—

Vincas Paškauskas 
Ligoninėj

sekmadienį popiet (praeitą sek- žymiausių Amerikos kompozi- 
madienį buvo 297-tas iš eilės),'torių, rašė tikrai gražią poezi- 
ir jų klausosi milijonai muzi- ją. Jeigu jisai butų pasirinkęs 

rašymą už profesiją, gal butų 
skaitomas vienas Amerikos ge
resnių poetų.-

— o—•

ir jų klausosi milijonai muzi
kos mylėtojų. “Do you?”

— o —
Toscanini ir N. B. C.
Orkestras Koncertuose

juos į kambariuką, šalę zakris- presbyterian ligoninėj dabar 
tijos, pasakė, kad čia reikia ru- guU nortlisidietis Vincas Paš- 
bus .padėti, vestu-ikauskas, darbštus vietos veikė-

jas. Vakar, jam >buv6 padaryta 
tumerio operacija.

Presbyterian ligoninėj dabar

Artūro Toscanini ir National (Ar Žinote, Kad _ __
Broadcasting Company orkes- 5,865,000 pianų yra Amerikos [jų mandagiųjų vyrų.

vininkams pagelbėjo paltus nu- jas jam tbuv6 padaryta
sivilkti. tumerio operacija.

Kai vestuvininkai sugrįžo po Ligonio kambarys yra 4A. 
ceremonijų paltus pasiimti, pu- Jis išbus ligoninėj tur būt sa
gę jų nerado. Nerado nei dvie - vaitę ar dvi laiko. Draugai 

, kviečiami jį aplankyti. K. č.

boj Dr. Luther M. Lorance. Ji
sai davė berniukui 15 kraujo 
transfuzijų, įleisdamas į jo kū
ną kraują žmonių, kurie sirgo 
panašia liga, ir tas, kaip atro
do, jam pagelbėję. (Meningitis 
ligos yra kelios rųšys. Visos 
pavojingos, bet ne visos pra
gaištingos).

Daktarai pasako, kad kiek 
jiems žinoma, tai iki 11 žmo
nių medicinos istorijoj nuo .tos 
ligos pasveiko. 14 metų Ray
mond Potter Jr., turi gerų šan
sų būti 12 tu.

Atgavo “Laisvę” 
Valandėlei 
Brighton Parke

Reikėjo Būrio Policistų 
ir Praeivių Pagalbos

Prie Archer ir Kedzie avenue 
vakar anksti rytą susidūrė gat- 
vekaris ir didelis trokas, ku
riame ūkininkas Leonard Min- 
naret iš Wolčott, Iowa, vežė 
70 kiaulių į skerdyklas.

Trokas apvirto ir “busimoji 
kiauliena” išbėgiojo po visą 
Brighton Parką, šoferis Minna- 
ret išliko sveikas, bet gatve- 
kario motormonui Matthew 
Larson, nuo 3451 S. Western 
avenue, veidas ir rankos buvo 
apkapoti.

Po kelių valandų vaikymosi, 
Minnaretui su New City nuo
vados policistų ir praeivių pa
galba kiaules pasisekė sugaudy
ti. Ir jis ir gatvekario motor- 
monas bus baudžiami už neat
sargumą.

Trys nežinomi piktadariai 
bandė išlaužti duris transpor
tinio troko ties 3383 Iron st., 
ir pasivogti jame buvusias pre
kes. Stoties sargas Frank Man- 
kus piktadarius pastebėjo ir 
paleido kelis šuvius. Visi trys 
pabėgo nieko nepešę, bet Man- 
kus sako, kad viepą sužeidęs. 
Trokas priklausė American 
Terminai bendrovei.

Rašytojas Reikalau
ja Tris Miliūnus 
Atlyginimo
Iš Sonja Henie ir Fox-20th 

Century Filmų Bendrovės

Chicagos federaliam teisme 
buvo užvesta byla, kurioj vie
nas chicagietis reikalauja $3,- 
000,000 atlyginimo už jo raš
tų “pavogimą”.

Skundėjas yra Fred Walton, 
nuo 5 West Delaware Place, 
buvęs aktorius, dabar rašyto
jas. Jis traukia teisman garsią 
aktorę Sonja Henie, kuri da
bar randasi Chicagoj su savo 
trupe, ir Fox-20th Century Fil
mų bendrove.

Autorius Walton sako, kad 
filmų bendrovė pasisavino jo 
parašytą scenariją, jam už tai 
neužmokėjo ir padarė filmą 
^‘Thin Ice”, kuriam Sonja He
me turi vedamąją rolę.

U. S. Ambasadorius 
Vokietijoj Vieši 
Chicagoj

Vakar kelių dienų atosto
goms Chicagoj atvyko Hugh 
R. Wilson, Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Berlyne, kurį 
prezidentas Rooseveltas atšau
kė kiek laiko atgal.

Jis apsistojo pas seserį, Mrs. 
Charles G. Little, 239 Green- 
wood blvd. Apie politiką atsi
sakė kalbėti. “Aš atostogau
ju.”

Šiandien Laidojamas 
Senas Bridge- 
portietis

Aleksandras Gaižutis
BRIDGEPORT — Šįryt šv. 

Kazimiero kapinėse bus palaido
tas senas Bridgeporto gyvento
jas, Aleksandras Gaižutis, gyve
nęs adresu 3237 S. Green Street.

Velionis buvo apie 73 metų 
amžiaus. Mirė prieš keliolika 
dienų apskričio ligoninėj. Ka
dangi buvo neturtingas ir ne
paliko jokių giminių, tai mies
tas ruošiasi jį palaidoti miesto 
kapuose. Bet velionio pažįstami 
ir draugai prie to neprileido.

Patys sudėjo sumą pinigų lai
dotuvėms, pakvietė laid. direk
torių A. M. Phillips jas sutvar
kyti, ir šiandien atiduos velio
niui paskutinį patarnavimą.

Laidotuvės prasidės iš Phil
lips koplyčios 3307 Lituanica, 
kur kūnas yra pašarvotas.

(Sp.)

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa
siųsti Lietuvon Naujų Metų 
sveikinimus telegramomis.

Į miestą pasiųstas sveikini
mas kainuoja $1.10, o siunčiant 
telegramą kaiman, reikia pri
mokėti po 50 lietuviškų centų

.j

įįįįff^gįįįįjjįgĮ

Interchemical Corporation 
dirbtuvėj, 2528 West 48th PI., 
įvyko sprogimas, kuriame mir
tinai apdegintas
cįarbininkas Frank Karp, nuo 
5681 South Marshfield avenue. 
Karp buvo apie 28 metų am
žiaus.

(pusę lito) |UŽ kiekvieną kilo
metrą pristatymui. Miestuose 
ir miesteliuose pristatymas vel
tui.

. . x . . šios specialus telegramos kai- 
nas galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

ADM.




