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Viešosios Įmonės taikosi
su Naujaja Dalyba

MANOMA, KAD ELEKTROS ĮMONIŲ TAIKA 
PAVEIKS KITAS PRAMONES ŠAKAS

Fabrikantų sąjungos vadai taipgi nutarė 
daryti kompromisus su valdžia

No. 258
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ATRĖMĖ KONGRESMANO DIES
KALTINIMUS

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
1. — Clarence E. Groesbeck, 
Electric Bond & Share Corpo
ration pirmininkas, turėjo an
tradienį konferenciją su prez. 
Rooseveltu.

Po konferencijos, pasikalbė
jime su spaudos atstovais, 
Groesbeck ypač akcentavo 
įvykstantį valdžios ir viešųjų 
įmonių susiartinimą. Kitaip sa
kant, akcentavo Naujosios Da
lybos ir stambiųjų korporaci
jų pastangas taikytis.

Groesbeck prisiminė elektros 
įmonių ir valdžios atstovų kon
ferenciją įvykusią pereitą sa
vaitę. Šitoj konferencijoj pri
imta planai elektros pramonei 
platinti. Kartu su valdžios sub
sidijomis elektros įmones ke
tina įdėti — į plėtimo darbą 
$2,000,000,000. Groesbecko aiš
kinimu, šitoks valdžios ir elek

Francuzijos ministe- 
rių kabinetas nesu

sitaiko
PARYŽIUS, Prancūzija, lap

kričio 1. — Francuzijos finan
sų ministeris Marchandeau 
įteikė ministerių kabinetui pro
gramą šalies finansams sutvar
kyti. Jis sako, kad programą 
reikia priimti, ba kitaip šaliai 
gręsia bankrotas-

Tarp kita Marchandeau rei
kalaująs rekvizicijos svetimos 
valiutos, didesnių taksų ir 8 
nuošimčių taksus uždėti kapi
talui.

Ministerių kabineto dalis 
pritaria Marchandeau progra
mai, kita griežtai priešinga, 
trečioji dalis, priešaky su prem
jeru Daladier, pritaria tik kai 
kurioms programos dalims. 
Skirtumai kabinete esą taip di
deli, kad kabinetas galįs su
griūti.

Mandžurijoj ir oras 
yra karo paslaptis
HARBIN, Manchukuo, lapkr. 

1. — Mandžuriją valdo japo
nai, nors oficialiai ji skaitosi 
savistovi valstybė. Jei norima 
gauti informacijų, reikia ieš
koti jų pas japonus.

Prieš kurį laiką Jungt. Val
stijų konsulas paprašė infor
macijų apie Mandžurijos kli
matą. Jam buvo atsakyta, kad 
šitokių informacijų japonai ne
gali duoti, nes tai reikštų ati
dengimą militariiį paslapčių. 
Reiškia, ir oras yra karo pa
slaptis.

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

Daugiausia debesuota; lie
tus; saulė teka 6:23, leidžiasi 
4:44 valandą.

tros įmonių kooperavimas gal 
parodys kelią ir kitoms pra
mones šakoms ir valdžiai gali
mumų susitarti.

Prie to, kas aukščiau pasa
kyta, galima pridėti kitą Wa- 
shingtono korespondentų pa
stabą. Ji būtent yra tokia: 
Amerikos fabrikantų asociaci
jos vadai slaptai yra nutarę 
mažiau priešintis liberaliams 
įstatymams, kurie liečia biznį 
ir visuomenės gyvenimą. Tai 
nereiškia, kad biznio kapitonai 
pamylėjo Naująją Dalybą, sa
ko interpretuotojai. Tai reiš
kia, kad Amerikos biznio va
dai, tyrinėję Britanijos vidaus 
reikalus keletą metų, priėjo 
išvadą, jogei Amerikos bizniui 
bus pelningiau daryti kompro
misus su Naujaja Dalyba, 
užuot Ją nepaliaujamai kovo
ti.

Arabai paskelbė 
streiką Pales- 

, tinoj ,
JERUZALĖ, Palestina, lap

kričio 1. — Arabų vadai pa
skelbė streiką Palestinoj. Tuo 
budu jie protestuoja britų kam
paniją sukilimui Palestinoj lik
viduoti. Daugiau nei 500 bri
tų karių, arabų ir civilių ša
lies gyventojų žuvo per pas
kutines keturias savaites, ara
bų sukilimui išsiplėtus.

1,176 užmušti 
Madride

MADRID, Ispanija, lapkričio 
1. — Madrido municipalitetas 
išleido apskaičiavimą, kiek ža
los padarė sukilėliai miestui 
per du' metus. Skaitlinės ro
do, kad laikotarpiu nuo spa
lio 6 d. 1936 iki spalio 6 d. 
1938 metų buvo užmušta žmo
nių 1,176, sužeista 3,743 ir na
mų sugriauta 5,100. Sukilėliai 
numetė 9,590 bombų. Madride 
buvo 50,000 namų kai civilis 
karas prasidėjo.

Japonai paėmė 
Teian

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
1. — Kinijos vyriausybė pri
pažino antradienį, kad japonai 
paėmė miestą Teian, 125 my
lių atstumoj j pietų rytus nuo 
Hankowo. Japonai puolė mies
tą per paskutinius tris mėne
sius.

Čekų-lenkų ginčas 
likviduotas

PRAHA, Čekoslovakija, lap
kričio 1. — Antradienį Čeko
slovakijos užsienio reikalų mi
nisteris Chvalkovsky ir lenkų 
pasiuntinys Prahoje Papee ap
simainė notomis. Notos sako, 
kad lenkų-čekų rubežiaus gin
čas jau likviduotas-

Entered as šecond-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chitago, I1L, 
under the Act of March 3, 1879

Orson Willes, “Pasaulių karo radijo' veikalo direktorius (po dešinei). Tas 
veikalas buvo taip realistiškai suvaidintas, jog daugelis patikėjo, kad Marso gy
ventojai pradėjo pulti žemę- Patikėjo ir Garoline Gantlon (po kairei) : ji taip 
smarkiai bėgo į gatvę, jog sugriuvo ir nusilaužė ranką.

Sukilėliai giriasi lai
mėjimais; lojalistai 
laimėjimus nuginčija

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 1. — Sukilėliai skelbė 
antradienį, kad, paėmę Cabal- 
los ir San Marcos kalvas, jie 
trimis vagomis slinko pakal
nėn, prie Ebro upės.

Antra vertus, lojalistai. pri
pažino, jogei, naują ofensyvą 
padarę, sukilėliai paėmė šešias 
kalvas, bet tris tų kalvų loja
listai vėliau atsiėmė. Kautynė
se jie paėmė daug sukilėlių 
nelaisvėn. Atsiėmę iš sukilėlių 
buvusias savo pozicijas, loja- 
llstah . tiibjau <• sdšfiprino f jas.

300 v italų ir vokiečių lėktu
vų dalyvavo atakose prieš lo- 
jalistus. \

Keturi tremtiniai 
mirė, trys pamišo
VARŠUVA, Lenkija, lapkri- 

čio 1. — Galvijus Jungt. Val
stijose atveža į skerdyklas. Iš- 
krauja iš trokų ir suvaro į 
tvartus. Ūkio padargai laiko
mi pastogėje. Tuo tarpu 5,000 
žydų, atvežtų iš Vokietijos į 
Lenkijos pasienį, laikomi be 
pastogės, be prieglaudos. An
tradienio pranešimai sako, kad 
keturi tremtiniai mirė, o trys 
pamišo.

Lenkų ir vokiečių derybos 
dėl šių žydų likimo prasidės 
trečiadienį, ir nežinia kaip ilgai 
jos tęsis.

Išvijo buvusius strei- 
kierius iš dirbtuvės

CLEVELAND, Ohio, lapkr. 
1. — Iš Republic Steel korpo
racijos įmonės antradienį čia 
išvijo 64 darbininkus, kurie 
neteko darbo dėl streiko ir ku
riuos sugrąžino į darbą nesenai 
išneštas Darbo Tarybos spren
dimas. Buvusius streikierius 
išvijo iš darbo tie darbininkai, 
kurie streiko metu skebavo.

Stato 37 laivus
WASHINGTON, D„ C., lapkr. 

1. — Pirklybos laivyno vice
pirmininkas Thomas M. Wood- 
ward antradienį paskelbė, kad 
komisija starto 37 naujus pirk- 
lybinius laivus. Neužilgo bus 
duoti kontraktai dar dešimčiai 
laivų • pastatyti. Laivai statomi
valdžios subsidijomis. Kai pa- bams sukrutus, WPA darbiniu-,nansų ministerio vieta teko 
statys, komisija laivus arba kai gavo darbą privačioj pra-Paul Reynaud’ui. Reynaud pir- 
parduos ar išnuomuos priva- moneje ir WPA darbui dirb- miau .buvo teisingumo minis- 
čioms kompanijoms. ti neliko darbininkų. teris.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR5 . »K .. ■- .

e CHUNKING, Kinija, lap
kričio 1. — Liaudies politinė 
taryba, atstovaujanti visas Ki
nijos gyventojų didžiąsias gru
pės, antradienį nubalsavo rem
tį gen. Chiang Kai-sheko pa
stangas kariauti su japonais 
toliau. Į K

"V • ■ n 1

• PARYŽIUS, Francuzija, 
lapkr. 1. —- Premjeras Dala
dier, pranešama, planuojąs su
daryti “smegenų trustą*’, susi
dedantį iš šalies, žymiausių- eko
nomistų čir technikų.

' • _____

q LONDONAS, Anglija, lap
kričio 1- — Dienraštis “The 
London Daily Telegraph” an
tradienį praneša, kad Vatika
nas ir Ispanijos respublikos 
vyriausybė ruošiasi atnaujinti 
diplomatinius ryšius.

• BARCELONA, Ispanija, 
lapkr. 1. — Ispanijos sukilė
lių lėktuvo bomba sužalojo čia 
britų komercinį laivą Gothic.

• SAN FRANCISCO, Cal., 
lapkr. 1. — Antradienį likvi
duotas streikas, kurs tęsėsi 55 
dienas ir palietė 35 departa- 
mentines krautuves. Streikavo 
krautuvių klerkai. Laimėjo al
gų pakėlimą 2 dolerių savai
tei, kompanijos taipgi pripaži
no uniją.

• KANSAS CITY, lapkr. 1. 
— R. C. Pollock, National Live 
Stock Meat Board generalis 
menedžeris, sako, kad per pir
muosius 1938 metų aštuonis 
mėnesius • amerikiečiai suvar
tojo 125,000,000 svarų mėsos 
daugiau, ne kad per tą patį 
laikotarpį 1937 metais.

Areštavo Henleino 
pagalbininką

. PRAHA, Čekoslovakija, lap
kričio 1. — Buvęs Konrado 
Henleino talkininkas Zudetų 
žemėje ir Čekoslovakijos par
lamento narys, Zierhut, tapo 
areštuotas ir išsiųstas į Da- 
chau koncentracijos stovyklą.

EMPORIUM, Pa., lapkr- 1. 
— šis miestelis sulaikė WPA 
projektą gatvėms taisyti. Dar-

46,000 šeimų gaus 
geresnes vietas 

gyventi
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

1. — Nathan Strauss, Hous- 
ing Authority administrato
rius, antradienį painformavo, 
kad 46,000 šeimynų, kurios da
bar gyvena lūšnose, ateinan
čiais metais persikels į vald
žios pastatytus naujus namus.

Chamberlain patai
kauja diktatoriams
„..JįONDONAS, Anglija, lapkr. 
1.GerindamasiS'> *Mussoli- 
niui, premjeras Chamberlain 
įteikė antradienį parlamentui 
britų-italų draugingumo paktt} 
užgirti. Nusilenkdamas Hitle
riui, Chamberlain pareiškė, kad 
progų pietų rytų Europoj yra 
taip Vokietijos, taip Britani
jos ekspansijai ir kad Brita
nija neturi noro vokiečių in
teresų praplėtimui kliudyti.

Sulaikė sukilėlių 
ofensyvą

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 1. — Respublikos val
džios pranešimas antradienį 
sakė, kad sukilėlių ofensyvas 
Ebro upės fronte sulaikytas. 
Lojalistai sako, kad sukilėliai 
nepadarė progreso po to, kai 
pereitą sekmadienį jie išvystė 
staigią ataką.

Lojalistai neteko 
1,450 karių

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 1. — Ispanijos sukilė
liai sako, kad paskutiniųjų 
dviejų dienų mūšiuose Ebro 
upės fronte lojalistai neteko 
1,450 karių — užmuštų ir su
žeistų. Bet sukilėliai nepasa
ko, koki jų pačių nuostoliai 
buvę.

Rezignavo Francu
zijos finansų mi

nisteris
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 1. — Paul Marchandeau, 
finansų ministeris, rezignavo 
iš vietos. Jis betgi pasiliko Da- 
ladier kabinete ir užėmė tei
singumo ministerio vietą, o fi-

WASHINGTON, D. C., lapkr. ( 
1. — Jungt. Valstijų atstovui 
(butas pereitoj kongreso sesijoj 
paskyrė komitetą anti-ameri- 
koniškai veiklai tirti.

Komiteto pirmininkas yra 
Dies. Iki šiol komitetas dau
giausia laiko pašventė kritikai 
CIO unijų, kritikai vidaus rei
kalų sekretoriaus Ickeso ir dar
bo departamento sekretoriaus 
p-nios Perkins. To ne gana. 
Komiteto liudininkai “surado"’, 
kad Michigan valstijos guber
natorius Murphy, geras kata
likas, buvęs “komunistų įran
kiu”. Taipjau buvus “komunis
tų įrankiu” Shirley Temple, ži
noma judžių jaunutė aktorė.

Dieso komitete pareikštas 
atakas prieš prez. Boosevelto 
kabineto narius, prieš unijas 
ir prieš Naujosios Dalybos ša
lininkus plačiai raportavo stam
bieji šalies laikraščiai. Bet 
Dies, tuo nepasitenkindamas, 
pereitą antradienį per radiją 
kritikavo prez. Boosevelto val
džią ir kaltino, jogei ji netei-l

Lietuvos^ Naujienos
NELAIMINGAS ATSITIKI- PRASIDEDA MIŠKŲ EKS- 

MAS PLOATACIJA

NAUJABEBŽIAI — Spalio 
mėn. 2 d. ūkininko Patapo 12 
metų sūnūs Jonas nuėjo paleisti 
savo mažesnio brolio, kuris ga
nė karves, Šalia kaimynų ūki
ninko Ėickaus piemuo taip pat 
ganė bandą. Abu berniukai su 
sėdo ant rubežiaus. Bičkaus bu
liui perėjus rubežių, J. Patapus 
nubėgo jo pavaryti. Bulius šo
ko ant berniuko ir parvertė. 
Berniukas kėlėsi ir norėjo bėg
ti, bet bulius vėl jį parvertė ir 
pradėjo badyti- Ganęs bandą 
piemuo ėmė šauktis pagalbas, 
nes vienas negalėjo berniuko 
atginti. Atbėgę savininkai ir 
daugiau vyrų įniršusį bulių nu
varė. Berniukui sužalotas vei
das, ranka ir sulaužyta koja. 
Sužeistasis nuvežtas į Kėdainių 
apskr. ligoninę.

GAISRAS

DAUGAI — Rugsėjo mėn. 
28 d. 10 vai. vak. Budos km. 
J- Kavaliausko ūkyje kilo gais
ras, sunaikindamas gyvenamą
jį namą, tvartus ir kluoną, su 
visu ūkio inventorium ir pa
dargais. Be to, sudegė tvarte 
buvusios penkios kiaulės. Minė
to gaisro priežastis neištirta, 
spėjama, kad tai padegimas.

TAIP PAT EKSPORTUI PIRKS
KALAKUTUS

KAUNAS — Be žąsų, nuo 
lapkričio 2 d. “Maistas” pra
dės eksportui supirkinėti ir ka
lakutus. Kalakutai bus perka
mi tik riebus—nupenėti. Tam 
ūkininkai iš anksto įspėjami 
pradėti kalakutus penėti. Pra
džioje patariama penėti pateles, 
kurios greičiau nusipeni, o vė
liau patinus.

DOBILŲ SĖKLOS I AUS- 
. TRALIJĄ

KAUNAS. — Atitinkamose 
įstaigose patirta, kad šių me
tų derliaus dobilų sėklas gana 
palankiomis sąlygomis galima 
eksportuoti į Australiją, šiuo 
metu atliekami detalus tos 
naujos rinkos tyrinėjimai.

kė pagalbos jo “tirimams”.
Tačiau šį kartą Dies kaltini

mus atrėmė Adenas žymiausių 
Amerikos laikraštininkų — 
Paul Anderson. Anderson, kal
bėdamas per tą pačią radijo * 
stotį, * paaiškino klausytojams, 
kad jau 15 metų jis, kaipo laik
raštininkas, Washingtone ap
rašinėja ir stebi įvairius įvy
kius, tirimus ir tp. Niekuomet 
per tą laiką jis nematęs tokio 
šališko, tokio neteisingo “tiri- 
mo”, kokį daro Dies vadovau
jamas komitetas. Tai yra ne 
jo vieno, Andersono, nuomo
nė. Iš 18 korespondentų, kurie 
aprašo Dies komiteto veiklą, 
11 nubalsavo, jogei komiteto 
darbuotė yra neteisinga. Du 
korespondentai pareiškė, kad ji 
esanti daug-maž lygi kitiems 
kongreso tirimams, du pareiš
kė, kad teisinga ir ,trys nuty< 
lojo- Taigi net korespondentų, ? 
kaip patyrusių stebėtojų, dau
gumos nuomonė yra, kad anti- 
amerikoniškai veiklai tirti ko
mitetas neieško teisybės, pa- 

! reiškė Anderson. r

SMALININKAI- — šiais me
tais miško kirtimas prasidės 
žymiai anksčiau. Ko svarbiau
sia, kad kertant mišką bus 
kartu imamį ir kelmai. Tuo 
manoma pakeisti dalį iškerta
mo miško, nes kelmai sudaro 
10-r-15% iškirsto tūrio. Už kel
mų rovimą bus mokama 3— 
3,50 lt. už erdmelerį.

REIKIA LIETAUS

KYBARTAI. — šiemet ru
duo nepaprastai gražus. Žiem
kenčius ūkininkai jau seniai 
pasėjo, bet dėl lietaus stokos, 
jie kaip reikia nedygsta. Bul
ves kasti su mašinomis irgi 
kiek sunkiau, nes žemė išdžiu
vusi.

TVARKO KELIUS

Butrimonių valsčiuje labai 
puikiai tvarkomi keliai. Keliai, 
seniau buvę per siauri, dabar 
platinami: į kraštus pripildi- 
nėja žvyro. Mašinų judėjimas 
čia yra labai didelis per vieną 
dieną praeina apie 30-40 maši
nų, daugiausia sunkvežimių, 
kurie labai kelius gadina, bet 
musų žmoneliai juos taiso rū
pestingai ir visuomet jie būna 
geri.

NAKTIBALDŲ DARBAI

ŠADUKIŠKIS — Bokiškio v. 
Spalių mėn. 2 d. Jonas Strum- 
skis iš nakties rado užverstą 
kelmais šulinį, užrištas duris 
ir visaip išmėtytus vežimus ir 
ratus. Spėjama, kad tai neto
limų nenuoramų darbas.

k



A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

NAUJIENOS, Chicago, IR Trečiadienis, lapkr. 2, 1938

' ' • . > 1 u
numirė tipo liga, ėjau pažiū
rėti. Aš iš visų jėgų skubinausj 
į ‘dhris ir tuO ‘pačiu k&rtu ma
čiau pro langą šviesą. Aš įta
riau, jog kas nors ten buvo 
negera. Kai aš priėjau prie 
diirų-----”

“Jus grįžote atgal nuo duihj 
ir nuėjote prie daržo vartų,” 
įsimaišė mano kompanionas. 
“Kodėl grįžote atgal?”

Rancė staiga pašoko nuo 
sofos ir iš nuostabos įsmeigęs 
akis žitirėjo į Šerlaką Olmsą.

“Tas tiesa, tamsta,” jis lė
tai pasakė. “Bet 'kaip jus tą 
žinote? Tik Dievas tegali ži
noti. Jus matote, kai priėjau 
prie durų, buvo ramu ir liud-

(Tęsinys)

“M^an bus malonu jums pa
pasakoti viską, ką aš galiu,*L 
konstčblis pasakė žiūrėdamas 
į mažytį auksinį rituliuką.

“Papasakokite, kaip tas vis
kas atsitiko.”

Rancė atsisėdo ant arklio 
plaukų sofos ir sukinėjo savo 
ilgus antakių plaukus, galvo
damas, kad pasakojant, nieko 
nepraleisti.

“Aš jums pasakysiu nuo pat 
pradžios,” jis pasakė. “Mano 
tarnybos laikas yra nuo de
šimtos vakaro iki šeštos ryto. 
Kai vienuolikta įvyko mušty
nės Baltos širdies bufete. Kai
aš ten pribuvau, viskas buvo na, todėl aš ir pamaniau, jog 
ramu. Apie pirmą valandą ry- aš mešu blogesnis už kitus. Ta- 
to pradėjo lietus lyti ir aš su-.......... .
tikau ’firį Murčerį, kuris buvo 
Olandų Daržo sargu. Mudu 
kartu stovėjome prie Henrie- 
tos gatvės kampo ir kalbėjo- 
va. IPaskui—gal būt, apie ant-. lCnjų, auhus 
rą valandą, o gal kiek vėliau,' mintis pagundė 
aš nutariau pažiūrėti ar Vis- atgal nuo durų. Aš pamaniau, 
kas yra tvarkoje prie Briksto- gal kur pamatysiu Murčerį su 
no Kelio. Buvo labai šlapia ir iCihph, tačiau jo niekur nesi- 
biauru. Nė vienos gyvos dva-'matė ir hebhvo toj apylinkėj 
sios ten eidamas aš nesutikau. Įmė gyvos dvasios.” 
Tiktai vienas ar du taksi pra-( “Nieko nebuvo gatvėje?” 
važiavo. Bevaikščiodamas aš i “Nė gyvos dvasios, tams- 
pagalvojau, kaip gerai 'dabar ta, ‘hė šuns nebuvo. Tuomet 
butų išsigerti keletą džinių, aš sukaupiau savo jėgas ir 
kad galėčiau sušilti. Staiga grįžęs atgal ųirie d tirų jas 
mano akis pamatė neaiškią smarkiai atidariau. Viduje 
šviesą šitame name, kur įvy- 'buvo ramu. Tuomet aš įėjau 
ko tragedija. Aš žinojau, kad į kambarį, kuriame degė švie- 
šitos dvi Lauristano Daržuose, 
stubos buvo tuščios ir, žinoda
mas, kam jos priklauso, ir ško žvakę—ir prie jos šviesos 
kad paskutinis jos gyventojas

Čiau ttš riieko šitoje pusėje 
grabo nebijojau. !Bet aš visgi 
pamaniau, kad čia galėjo biiti 

’tifu mirusio žmogaus dvasia, 
daranti tyrinėjimą ligos bak
terijų, kurios jį užmušė. Ta

sa. Radau silpnai degančią 
žvakę žvakidėje—raudono va-

aš pamačiau—'

CRANE COAL COMPANY Į 
5332 So. Long- Avenue 

'. TėL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run 57 Cn
(Screened) Tonas ..................................*f' j

SMULKESNES 'DAUG PIGESNES
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

> ŠIKAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Parodos Pavyzdžiai

5109-11 SOUTH HALSTED STREET
AUKOJA VISUS PAVYZDŽIUS—SUTAUPYKITE NUO 40 iki 60%
• 2 Pc. l’nrlor Sets ..........  -$39.50
• 3 I’c. Wall Bed Room Sėt .... $29.50
• 7 Pc. Dlnlng Kooin 8its .... $17.50
e 1 onrtge Cbairt, ................... $12.95
• Inncmptlng Mattresses .... $8.95
• PuIl-VP Chalri ..........  $4.75
Pamatykite gražų inuyt) 3 ir .-V k tmparhj 'įrengimą __,. .. _______

TERMINAI PRITAIKOMI JŪSŲ PATOGUMUI 
Atdara antr„ ketvirtu, ijr šeštad. vakariais iki 10 valandos.

5409 SOUTH HALSTED STREET.

• Dnuble Coli Studlo Coucli 
CpU Spring .................

OddBeįis—Wal ..................D
• . fheHt ;of Drajveru .....
• OI! Ilcateru, Gan Runge*

$12.95 
$3.95 
$3.95 5(1.95 i 

9.75 
ir atikS. i 

$ 139.50 ir aukščiau

Čionai Lietuviai .‘Perka!!!
APŠILDYMĄ PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

FW

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Csnter Plumftrg & Heating Supp!yCoM Ino.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELCTON^H--^į ATLANTIC 4200 — VISI TELEFONAI

“Taip, aš žinau, ką jąs ma
tėte. Jus kelis kartus vaikš- 
čidjbte po kambarį ir jus at
siklaupėte prie kūno, paskui 
huėjote prie virtuvės durų. 
Baildėte jas atidaryti ir—” I

Johias ’Rahcė pašoko ant ko
jų su išgąsdintu veidu ir įtar
tinom akim- “Kur jus bubte fi 
pasislėpę, jei visa tai matė
te?” jis sušuko. “Man atrodo, 
kad jus daug daugiau žinote, 
negu 'tttt&Uihet Girioti.”

Olinsas juokėsi ir, išsitrau
kęs iš kišdiiės, pakišo konštėb- 
liui savo 'kOrčidkę. “Neareš
tuokite manęs dėl žmogžudys
tės,” jis pasakė. “Aš esu Vie
nas iš gančių, o ne vilkas. "Po
nas Gregsonhs ar ponas Le- 
stradtfs jums tą paaiŠkiųs. Sa
kykite, ką jus paškui darėte?”

Rančą atsisėdo atgal į sofą 
truputį nusiraminęs. “Aš nu
ėjau atgal prie vartų ir su
švilpiau. Tuoj pribuvo Murče- 
ris ir du "kiti vyrai.”

“Ar ttiomet gatvė -buvo dūiš- 
čia ?”

“Buvo tuščia, išskyrus kelis 
genis praeivius.”

“Ką tas reiškia?”
Konsteblio išvaizda apsi

niaukė. “Savo laiku aš esu 
matęs daug girtuoklių,” jis tę
sė, “bet dar niekad nebuvau 
matęs taip garsiai šaukiantį, 
kaip šitą veršį. Jis buvo prie 
vartų, kai aš atėjau. Jis buvo 
atsirėmęs ant ramsčių ir gie
dojo iš visos jėgos kažkokią 
tai kolumbišką giesmę, ar tam 
panašiai. Be pagalbos jis ne
galėjo pastovėti.”

“Koks, maždaug, žmogus 
buvo?” šerlakas Olmsas pa
klausė.

Jonas Rancė pasirodė kaž
kaip suerzintas šituo klausi
mu. “Jis buvo nepaprastai 
girtas žmogus,” jis pasakė. 
“Jis butų atsidūręs policijos 
nuovadoje, jeigu mes nebūtum 
buvę taip užimti.”

“Jo veido—jo drabužių — 
argi jus to nepastebėjote?” 
Olmsas nekantriai įsimaišė.

v“Manau, 4<kad aš jups;i paste
bėjau, matydamas iš taip ar
ti. 0 ir Murčeris ten buvo. Jis 
buvo aukšto ūgio vyras, rau
dono veido, apatinė veido da
lis buvo apvyniota skari ti
kę—”

“Šitaip,” Olmsas sušuko. 
“Kur jis nuėjo?”

“Mes turėjome pakankamai 
darbo ir nežiūrėjome, kur jis 
dingo,” policininkas pasakė 
susimaišęs. “Aš tikiu, jis su
rado savo namus.”

“Kaip jis buvo pasirėdęs?” 
“Rudu paltu.”
“Ar turėjo rankoje botagą?” 
“Botagą—ne.”
“Jis, gal būt, turėjo jį pa

slėpęs,” sumurmėjo mano 
kompanionas. “Jus nematėte 
ir negirdėjote taksi po to?”

“Ne.”
“Aš jums duodu pusę kre

dito,” mano kompanionas sto
vėdamas ir pasiimdamas ke
purę pasakė. “Aš abejoju, p. 
Rancė, kad jus savo tarnyboje 
galėsite kada nors aukščiau 
pakilti. Jūsų galva tinka tiktai 
ornamentikai daryti. Jus gal, 
būt, užsitarnavote seržanto de
koraciją vakar. Žmogus, kurį 
jus vakar turėjote savo ranko
se, turi pėdsakus ir kurio mes 
dabar ieškome. Dabar jau ne
apsimoka apie tai ginčytis. 
Aš jums tiesą sakau. Eiva, 
daktare.”

Mudu ėjome prie taksi, pa
likdami savo informahfą ne
labai patogiame upe.

“Tikras kvailys!” Olmsas 
piktai pasakė, kai mes važia
vome namo. “Tik įsivaizduok, 
turėdamas savo rankose lai
mę, nė gerai hepasižiurėjęs 
paleido.”

“Aš vistiek dar nieko nesu
prantu. Tiesa, kad viskas ro
do, jog jus nėklystate apie an
trą žmOgų šitoj inisterijoj. 
Bet kodėl jis turėjo grįžti į 
namą, kai jis iš jo išėjo? Kri
minalistai taip nedaro.”

(Bus daugiau).

Eik Pas tįmOt
Bayer Aspirin negali A’LA'US GAMYBA 'PADIDĖJO f KIEK ŠĮ SEZONĄ IŠKIRS

Miško

DR. BRUNO J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St

ImK 2 tabletes O Pagelia nuo gal- 
* sų .pilna stikline " vos gėlos ir veu- 
vanilens. Pakartok, jei inatUni,o paprastai, 
reikalas, pagal nu- .atokia.,greitai. .Jeigu' 
rodymus. skausmas nepaliau

ja, eik pas daktaru. 
Tųkstahčiai yra patyrę, kad šis 
paprastas vaizduojamas čia bū
das, neša nuostabiai jgčęitą pa- 
gėlbą nuo vgąlvtis, rėumatikos ir 
hėuralgij ds skausmų — vartoj ant 
tikrą BAYER Aspirin.

Bandyk šį bud4 pirma — pas
kui, jei skausmas nepaliaujamai 
kartojasi, ėik pas gydytoją. Lęišk 
jam patirti priežastį ir j lis gydyt.

Tikras Bayer Aspirin teikia 
pagelbą dviem budais—Turimas 
paties Bayer Aspirin skausmo 
pašalinimo budo elementas ir, 
kad Bayer Aspirin tabletės skil
vy ištirpsta į kelias šėkUndas— 
yra pasirengusios tuoj ‘‘į idarbą” 
su nuostabiu greitumu.

Atsiminkite 
klausti “Bayer 
Aspirin” — ne 
vien tik 
“aspirino.” J

1 5 už 12'tablečių
2 Pilni Tuzinai 25c

IKA’UNAS. — Nors ..jau an- 
tri metai, kai veikia sumažin
tos alaus kainos, bet alaus ga
myba ir suvartojimas 'visą lai
ką didėja. -Pvz;, per šių metų 
aštuonis mėnesius visi alaus 
bravorai ^pagamino 15.887 
■ttikšt. litrų įhisos, o pernai tą 
patį įlhiką buvo ' pagarbinta 9.; 
521,6 tukst. litrų. Vadinasi, šie
met misos • pagaminta 5-315,4 
tukst. litrų arba apie 66% 
daugiau nei pernai, šiam rei
kalui sunaudota 2.898,4 tonos 
salyklos. Taigi, šiais melais 
alaus gamyba bus rekordinė, 
perviršys visus ligi šiol per vie
nerius metus buvusius gamy
bos skaičius.

K()DML -ŠITAIP?

miškų eksploatacijosPagal
planą, 19^8 9 metų miško kir
timo sezone nusistatyta iškir
sti 2 mil. 200 tukst. ktm sta
čio miško. Iš iškirsto miško 
lį/2 mil. ktm bus pagaminta 
įvairių sortimentų. Vietos rei
kalams iš to kiekio du trečda
liai teksią vietos reikalams, 
dalis atiduota Klaipėdos lent
pjūvėms apdirbti.

120 tukst. ktm užsienin bus 
išgabenta neapdirbtų rąstų.

Kadangi vietos reikalams 
jaučiamas miško medžiagos, 
ypač kuro trukumas, tai atei
nantį kirtimo sezoną numato
ma išplėsti kelmų rovimą, iš
rauti apie 100 tukst- erdm. kel
mų.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL Yards vni

j

į

1 »
•f

■DASReS. — *L!apės yra 
iiiiaUšias bažnytkaimis nuo lai
kinosios sostinės. Sekmadienį 
2 d.- spalių čia buvo dideli An
gelų Sargų atlaidai-

•Geram orui esant, žmonių 
gana daug buvo suvažiavę iš 
Kauno ir aplinkinių parapijų. 
Charakteringa, kad bažnyčioje 
po -sumos ir suplikacijų buvo 
sakoma tik lenkiškas pamoks
las, giedama “Aniol Panski” ir 
įvairios lenkiškos giesmės.

Lietuviškas pamokslas buvo ■
sakomas anksčiau, kada baž • 
nyčioje tik kelios moterėles 
buvo.

arti ■ SEDA — Šarmalės km. 'Rug
sėjo 22 d. ūkininką Vladą Ma
černį mirtinai subadė jo paties 
bulius. Rugsėjo 28 d. apie 6 vai. 
vakare, sudegė Borucho Marku- 
so lentpjūvė. Nuostolių apie 10 
tukst. litų-

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

Ofiso valandos i-uo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN B 
TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
'Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDWAY 0001

LVD

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
' • “ ■ - - - > |' I 1 7 . J

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

' Telefonas LAFAYETTE 0727

!—-v U. -< • koplyčios visose
aACcBH Chicagos dalyse

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

p. šaltimiėrAs.

Laidotuvi
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AVfHONY R. PETKUS
6834 So. Westjėrn Avė. 'Phone Grovehill 0142
1'410 Sotith ’49lh Court Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califoriiia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

■' LACHAIVICZ IR ŠUNŲS ’'
' 2314 Wešt 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42->44 East 108th Street Tel. Pulhnan 1270

Yards 1139
Yards 1138

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. VVęstern Avė. Phone Virginia 0883

•< I ■ 1 ' ' " ' I"'  .1 ! I UI  ............................    • , , , '

. ■ ' ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenue Phone Yards 4908 ‘

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

1957 W. Garfiėld Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

st

K. P. G U GI S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

•pagal sutartį.

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
‘Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATĄ!

6322 So. Western AVe.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

DR. ST. NMKELIS
Physician and Surgeon 

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

DR. VAITUSH, OPT.
'LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos - skaudSjimo, 
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. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.' 
Nędėlidj tiktai pagal susitarimu.

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

•Phone YARDS 1373

DR.«. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 18Ž9 
Pritaiko Akinius!

Kreivas Akis 
Ištaiso

Dirbtuvė 
St. : 
St. 

iki 4, nuo 6 iki *8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Ofisas ir Akinių D 
, 756 West 85th

Valandos: nuo

LIETUVIAI
GYDY’TOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
l.:: Nąytal . t ,

Phone CANAL -6122

DR. S. BIEŽIS 
•GYDYTOJAS 'IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 4-^3 ir 7—^8 
.Seredomis .ir pedėl. p&gal ėutartį
Rez. 6631 So. California Ąvenue

TeKfc^'Bepublfc 7868

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K»tt Lietuviaii paktarai_____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

18 RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas 1 ir Laboratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan St 

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

TeL Canal 3110
Rezidenčijos telefonai:

SUperior D454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo ^2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, -2 iki ;3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Neg. nuo 10Jki 13 

Rez. Telephone -FDĄZA *8406Rez. Telephone
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D. Kuraiti.

Į EGIPTĄ 
SU BUICKU
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Rašo Domininkas Kuraitis

(Tęsinys)
Budapeštas

Budapeštas yra Vengrijos 
sostinė. Miestas yra labai gra
žus. Turi labai gražių istoriš
kų namų, turi puikų muziejų 
su garsių pasaulio piešėjų ku
riniais. Man jų kuriniai patiko, 
nes piešiniai vaizduoja vargšų 
gyvenimą, ko kitose šalyse ma
žai matyt. Vengrija Čia išsika
sė požeminį kelią (subway) 
1894 m. Tai buvo pirmas “sub- 
vėjus” pasaulyje. Paskui pože
minius kelius ėmė gręžti Angli
ja, Prancūzija ir Amerika. Bu
dapeštas turi pusantro miliono 
gyventojų. Per vidurį miesto 
teka garsioji Dunojaus upė, 
kuri sudaro gfažų vaizdą.

Jugoslavija
Budapeštą palikome išbuvę 

tik vieną dieną, nes jau visur 
buvo lipdomos iškabos. Nežino
dami kame dalykas, dasiklausi- 
nėjome, kad ateinantį vakarą 
ir čia bus žiburiai užgesinti. 
Reiškia, ir čia bijosi lėktuvų 
bombų. Mat, Vengrija turi ry
šius su Vokietija ir todėl labai 
nekenčia Čekoslovakijos. Susi
dėjom savo bagažą ir leidomės

AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
SKAUDAMU IR SUSTIRUSIU MUSKULŲ 
SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS 

PAJUDINTI.

>AIN-EXP«LLIRIO. NUSIPIRKITE 8ONKUU' \ 
IR JŪS NUSISTEBĖSITE KAIP ŪMAI JUMS 
PALENGVINS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS

Naudoki!. Rnim«nfq, lurj įūtų t.vai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 m. tų palengvinimui muikulų įlaud.jimo. 
Nusipirkt. bonkutf Pain-Eupellerio tu Inkaru ant deiutit 
pat tavo voittininkg.

PAIN-ffl EXPELLER

DUODAME

j pietus per Balkanus Jugosla 
vijos link. Dar turėjome va 
žinoti per Vengriją 150 mylių. 
Tas kelirfs buvo geras. Bet kaip 
tik įvažiavom į Jugoslaviją 
užsibaigė kietas kelias ir pate 
kome į žvyrą.

Iš pradžių manėm, kad tik 
mažas galas bus tokio kelio ir 
vėl prasidės gerasis. Bet pa va 
žiavus virš 50 mylių niekur 
nesimatė geresnio kelio. Nuta
rėm pasiklausti žmogaus. Jis 
sako, kad toliaus kelias bus vi
sas geras. Dar važiuojam su 
vilčia. Bet nuvažiavom dar 150 
mylių iki pat/ Belgrado, Jugo 
slavijos sostinės- Nuėjom į Mo 
tor Club pasiklausti, ar bus ge
ras kelias važiuoti į Sofiją, 
Bulgarijoj. Klubas užtikrino, 
kad yra tikrai geras cementi
nis kelias. Pradėjom kelionę, 
apie 30 mylių buvo cementinis 
kelias, paskiau jau liuoso žvy
ro, pilnas duobių. Greičiau ne
galima važiuoti kaip 2’5 m. į 
vai.

Pavažiavom dar virš šimto 
mylių. Sustojom ir vėl klausti 
žmogaus. Patarė grįžti atgal, 
nes, sako, iki Istanbulo visai 
negalima važiuoti. Pasikalbėję, 
dar traukėm apie 50 mylių. Ra
dom žmogų taisantį automobili 
ir grįžtantį iš Turkijos pusės. 
Pasitaikė, kad žmogus mokė
jo rusų kalbą. Pasakė, kad nie
kur gero kelio į pietus nėra. 
Tas mus jau pribaigė ir mes 
grįžom atgal į Belgradą, iš ten 
išilgai Jugoslavijos traukėm į 
Italiją, kuri yra už 500 mylių 
nuo Belgrado. Niekur cementi
nio kelio nebuvo iki pat Itali

IACMC.-NAII.HENV r <ul

Trojanovskio, Sovietų Są
jungos ambasadoriaus A- 
merikai žmona ir sūnūs 
Olegas.

PINIGUS!
Jeigu reikia atnaujin

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

jos sienos.
f ‘ ’ f * .. %

Skurdas Jugoslavijoj
Jugoslavija yra toli atsiliku

si nuo 'visos Europos, žmonės 
labai suskurdę. Laukai kalnuo
ti, kornus tik augina, bet ir 
tų prie Amerikos kornų lygin
ti negalima, nes laukai smilty
nai. Ūkininkai daugumoj dirba 
su jaučiais, arklių mažai ma
tyt. Nameliai drėbti iš molio, 
nes ten miškų visai nesimato. 
Ūkininkai dėvi vienos odos ba
tus — nagines — su užriestais 
galais. Moterys verpia verpa
lus eidamos į lauką dirbti; ar 
kur kitur. Išrodo keista, bet 
taip tikrai yra. Matyti daug 
moterų einant keliu. Vienoj 
rankoj laiko mažą pakulų puo
delį, o kita ranka suka sulus 
į kamuolėlį su tam tikru var- 
pelėliu.

Ūkininkai jaučiams užriša 
varpelius, tad važiuojant keliu 
visur skamba. Važiuodami to
liau raidom ūkininką sėdinti nu-

liudušį prie nudvėsusio arklio. 
Dar nuėmiau ir nuotrauką. 
Žmogus sėdi abiejomis ranko
mis susiėmęs galvą. Galvoja 
kas diibar bus. Galbūt tai buvo 
jo paskutinis turtas-

Visa Jugoslavija Čigonais 
knibždėte knibžda. Kur tik va
žiuosi, ten matysi čigonus. O 
jų suvargimas tai nesvietiškas. 
Tie jų arkliai lai nepanašus į 
gyvulius. Bet žydų mažai ma
tyti. Biznio mažai, kraštas la
bai neturtingas.
Suskurdęs Milioninis Miestas

Belgradas yra Jugoslavijos 
sostinė, bet nieko girti jame ne
galima, nes nieko gera jame nė
ra. Pilnas miestas suvargusių 
žmonių, taip kaip Vilniuje kur 
lenkai jokio ūpo vilniečiams ne
duoda. Belgradas turi apie mi- 
lioną gyventojų. Tad, rodos, 
turėtų būti geras, gyvas mies
tas. Vengrai su savo Budapeš
tu jau puse šimtu metų pra
lenkė Belgradą. Belgrade yra 
tik trys viešbučiai. Ir turėjom 
daug kalbėti, kol įkalbėjom A- 
merican Express čekį, kurį ima 
kiekvienas Lietuvos žydas. 
Reiškia mažai kas čia atva
žiuoja ar amerikiečių lankosi, 
nes keliai prasti.

Po ilgo važiavimo, po ilgos, 
sunkios kelionės, sudaužęs dvi 
padangas, šiaip taip dasivarėm 
iki Italijos sienos-

Dunojus
“Siuntė mane motinėlė
Į Dunojų vandenėlio.”

Šią dainelę turbut visi atei
viai atsimena nes ją dainuoda
vo tėveliai Lietuvoj. Nors Du
nojus yra už daugelio mylių 
nuo Lietuvos, bet, matyt, kad 
čia lietuviai yra gyvenę. Mums 
teko daug kartų Dunojų maty
ti ir ilgai palei jį važiuoti. Pir
miausi jį pasiekėm Austrijoj, 
paskui Vengrijoj, kur jis teka 
per vidurį Vengrijos sostinės 
Budapešto. Dar jį matėm ne
toli Jugoslavijos sostinės Bel
grado. Upė plati, kaip Ameri
kos Mississippi. Ji sriauniai te
ką į Juodąsias juras.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
20 METŲ NEPRIKLAUSOMY
BES SUKAKTUVIŲ ŠVENTĖ

ŠLAPABERŽĖ-' — Spalių 
mėn. 2 d. vietos šauliai suren 
gė 20 m. Nepriklausomybės ir 
būrio 16 metų minėjimo šven
tę. Iš ryto kaimas pasipuošė 
tautinėmis vėliavomis. Prie ve 
liavos pakėlimo išsirikiavo šau
liai ir pradž. mokyklos moki
niai. Po to nužygiavo į. bažny
čią. Po pamaldų pradžios mo
kyklos aikštėje susirinko dau
gybė žmonių, kur įvyko iškil
mės- Šią progą Šlapaberžės šau
lių burini buvo įteikti 3 šau
tuvai. šautuvus aukojo: Šlapa
beržės seniūnijos gyventojai ir 
grietinės nugriebimo punktas 
po 1 šautuvą ir ūkininko Ju
revičiaus dukrelė, pradžios mo
kyklos mokinė Monika 1 šau
tuvą.

Jauniesiems šauliams tą die
ną buvo priesaika. Priesaikos 
apeigas atliko ir pritaikintą žo
dį tarė vietos klebonas kun. 
Andriulaitis. Po priesaikos Kė 
dainių rinktinės vadas pulk, 
lt. Stapulionis pasakė kalbą, 
kurioje priminė, kaip sunkiai 
buvo iškovota laisvė ir kaip 
reikia ją branginti. Čia pat 
perskaitė Respublikos prezi
dento aktą, kuriuo Šlapaberžės 
šaulių būrio vadas, pradžios 
mokyklos mok. K. Banevičius 
apdovanotas Vytauto Didžiojo 
antro laipsnio ordenu, kurį jam 
ir prisegė.

Tą pačią dieną buvo pašven
tinta naujoji pradžios mokyk
la, kurios pastatymas kainavo 
apie 30 tukst. litų, neskaitant 
ūkininkų darbo, kuriuo ūkinin
kai prisidėjo prie mokyklos 
statymo su veždami medžiagą iš 
miško ir, pritrukus akmenų, 
kiekvienas iš savo lauko pri
rinkęs nuvežė po 1 ar daugiau 
vežimų.

Po iškilmių pradžios moky
kloj buvo bendri užkandžiai, 
alutis. Užkandžių įmetu skam
bėjo linksmos dainelės ir vieš
patavo jauki, pakelta nuotaika. 
Rinktinės vadas pasakė kalbą, 
kurioje tarp kitko pažymėjo, 
kad daina yra vienybės moti
na ir kelia žmonių^ širdyse dar 
didesnį pasiryžimą bendram 
darbui.

SUPIRKINĖJA ŽĄSIS 
EKSPORTUI

KYBARTAI. — Kybartuose 
spalių 1 d. “Maistas” pradėjo 
supirkinėti žąsis eksportui. Tą 
dieną į priėmimo punktą buvo 
suvažiavę arti 200 vežimų ir 
priimta apie 2,600 žąsų, už ku
rias mokėjo po 7 litus.

Kybartuose žąsis supirkinės 
antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais.

7,598 DRAUGIJŲ PADA
LINIAI

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. 

lč[03 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

UŽLAIDAI DOVANOMIS-
Ondruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

DYKAI
Jums susiusime kaldras, 
jei pirksite nesiutas pas 
mus. Patys atvyksime 
pas jus, tik pašaukite 
Crawford 4088. Dirbtu
ves 2529 S. Pulaski Rd.
Atdara iki 6 v. v. ant- 
rad., ketvirt. ir šeštad. 

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS

Indų ir Sidabro 
Setų Pasiūlymas 
Tuoj Pasibaigs

Per daugelį savaičių Nau
jienos savo skaitytojams davė 
progą už, mažus pinigus įsigy
ti gražius indus ir sidabro se
tus. Dabar tas pasiūlymas tuoj 
pasibaigs. Jei kuri moteris dar 
nori dapildyti savo indų setą 
ar sidabro rinkinius, prašome 
tai tuoj padaryti. Turime dar 
ir keletą 26 šmotų Rožių ir 
Lapukų setų, kuriuos galima 
įsigyti tiktai už $4.00 su meti 
ne Naujienų prenumerata. Tie 
26 šmotų setai yra labai gra
žus- Jie kam nors gali būt gra
ži Kalėdų dovana. 
------------ 1 —......... -----------------------------------------------------------------------------

KAUNAS. — Vidaus Reika
lų Ministerijos draugijų regis
tras per trečią šių metų ket
virtį leido veikti dešimčiai nau
jai įsisteigusių draugijų ir 143 
padaliniams. Per tą laiką už
sidarė ar uždaryta 44 draugi
jų padaliniai. Spalių 1 d. vei
kė 775 draugijos ir draugijų 
sąjungos, 7,598 padaliniai.

ŠVARŪS' DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS

GERB. Naujieną skaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

AUTOMATIŠKAS 
GASO PEČIUS 

Pigesnis Pirkti 
Pigesnis Vartoti 
Gamina Geresnius Valgius...

Greičiau... su Mažesniu Darbu

& Beto, kad pigesnis 
nupirkti ir vartoti au
tomatiškas gaso pe
čius sutaupo valan
das virtuvės darbo.

Nauja automatiška 
karščio kontrolė, kas 
pašalina “pečiaus da
bojimą”—palaiko pe
čiuje reikiamą tem
peratūrą, tokia kokią 
nurodo receptas—už
tikrina kiekvieną 
kiekvienos lėkštės iš
virto valgio tikrumą.

Naujasis high speed broileris paruošia mėsą daug minkš
čiau—daugiau malonesnio skonio—į mažiau laiko. O 
naujieji degintuvai užsidega automatiškai, tik pasukus 
svičių ir duoda tokį karščio laipsnį, kokį nori iškarto!

Patys pamatykite kiek daugiau patogumų virti su au
tomatišku gaso pečium. Tai puikus naujas modelis jūsų 
reikalams sutikti, jūsų kišenei prisitaikinti. Pamatykite 
pilną naujų gaso pečių eilę savo artimiausiam Peoples 
Gas ofise.

| THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 1
gjg • • • P.HON.E WABASH 6 0 0 0 »

PIRMI MORGICIAI 
$800 iki $5OOO

DUODAMI UŽ 4 IKI 5% PALŪKANŲ 
Įsigykit Musų Apskaičiavimų Dykai

2411

52nd
Avė.
REAL

■k. JOHN O.

SYKO RA
Tel.

CICERO

ESTATE AND INSURANCE

ESTABLI$HED 1904

Telefonas

CANAL 4738
DYKAI 

PRISTATYMAS

I 
I

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 8287 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinjnkas; 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 Menka*. 127 N. Dear- 
born 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 kožną mėnesį 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

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

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagėlb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—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 prižiurėtojas; K. Valaitis— 

•ligoniu prižiurėtojas; Dr. J. P.
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6564 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193b 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunasy 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 < Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

|WEXBER&LIĮĮUūRSį
WEXBERG’S

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Mes norim 10,000 naujų kostumerių ateinančiam sezonui. Jus busit 
vienas iš jų, kada vėl ateisit ir susipažinsit su daugybe puikių like
rių, vynų ir alaus bargenais, kokius tik Wexbergs gali jums duoti.

PAINTE

LD QUAKER
2 METŲ SENUMO

73c
PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas California 
pilnai stiprus vy
nas. Šventėms spe
cialiai įkainuotas.

ALUS REISAIS
Aukštos Rųšies sta- 0 ja fl A 
lo alus stein bu-II M 
teliuose. N i e k a d t ■ 1. ■ 
pirm tai taip pigiai H iš 24 
neparduota, šven- ■ Keis, 
tems tiktai

1908 SOUTH HALSTED STREET

Keis.

Norint Gerų Anglių 
IR 

ŠVARAUS 
PRISTATYMO 
ŠAUKIT 
SEEley 4464 

Geros Kokybės — Rųšies ir 
Mieros Anglys. 

Tinka kiekvienam kūrenimo 
įrengimo tipui. 

McCOY COAL CO.
• 934 W. 18th Street

Rudeninių Madų 
Knyga

JBk ką gavome naują madą 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centą. Siųskit ąąvo 
orderius:.
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Rašo V. Dagilis

jie gaudavo prieš nukapojimę. 
Prižadą išpildė.

14. Darbiečiai prižadėjo pra
vesti įstatymą verčiantį darbda- . 
vius priimti arbitraciją indus- 
trijiniuose ginčuose. Prižadą iš
pildė! Kaipo pasekme tokio į- 
statymo, N. Zelandijoj streikai 
retai pasitaiko.

15. Darbiečiai prižadėjo pa
kelti mokesčius (income tax) 
nuo pajamų. Prižadų išpildė! 
Didžiausią valdžios socialinių 
reikalų finansavimo naštą pa
kele tie, kurie daugiausia galė
jo mokėti.

16. Darbiečiai prižadėjo na
mų savininkams ir farmeriams, 
kad jų namai ir farmos pasi
liks jų savastis. Prižadėjimą iš
pildė! Morgečių ir> palukių ra- 
tos buvo nustatytos teisėtumo 
pagrindais visiems.

17. Darbiečiai prižadėjo žo
džio laisvę ir pilnas politines 
teises visiems civiliniams darbi
ninkams. Prižadą išpildė! Dar
bininkai valdiškose įstaigose tu
ri teisę priklausyti bile politi
nei partijai nusistačiusiai prieš 
valdžią, be jokio persekiojimo 
ir diskriminacijos.

18. Darbiečiai prižadėjo už- 
’drausti pelnagrobiavimą. Pri
žadą išpildė! Pravcdus “Pre- 
vention of Profiteering Act,” 
visas neteisingas pelnagrobiavi- 
mas panaikintas.

19. Darbiečiai prižadėjo pa
imti pilnon valdžios kontrolei! 
visus gelžkelius, kelius ir oro 
susisiekimą. Prižadą išpildė!

20. Darbiečiai prižadėjo pri
imti aiškią užsienių politiką. 
Prižadą išpildė! N. Zelandija 
visuomet nuoširdžiai stovėjo už 
kolektyvį saugumą ir palaike 
Tautų Sąjungos principus. Ji 
kovojo prieš pripažinimą Etio
pijos užgrobimo ir išmetimą iš 
Sąjungos Tarybos Ispanijos.1

21. Darbiečiai prižadėjo pra
vesti reformas sukatos ir ka
lėjimų administracijose. Priža-

Lietuvos santykiai su Lenkija nepagerėjo. — Lenkų pa 
dėtis Lietuvoje ir lietuvių padėtis Vilniaus krašte.- 
“Svečiai” iš Lenkijos. — Lenkų bendrovė Klaipėdo 

Lenkija yra mozaiška valstybe. — Puskari 
ninkai šeimininkauja Europoje. —- Gal Lenkija pa 
reikalaus autonomijos Klaipėdos “lenkams”.
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SKUODO AFERISTAS ROI< 
ŠKYJE PRILIPO LIEPTO 
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yra mo- 
40% gy- 
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Štai rekordai N. Zelandijos 
Darbo Partijos trijų melų val
džios — rekordai nesutepti ne
garbe,' nesugriaunamai įrodę

Geležinkelių klausimas

B. C. Vladecko mirtis

Fašizmo pakalikai

Užmokestis mekleriui

k

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

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

Amerikos geležinkeliai laukia pagalbos iš valdžios. 
Jie nepadaro pakankamai pinigų, kad galėtų padengti 
operavimo išlaidas ir mokėti nuošimčius ant savo obli
gacijų (bondsų). Todėl geležinkelių kompanijos buvo nu
tarusios nukapoti 15% nuo savo darbininkų ir tarnauto
ju algų. Bet prezidento Roosevelto paskirta komisija, iš
tyrusi visus faktus, pripažino, kad algų kapojimas nėra 
tinkamas būdas geležinkelių keblumams pašalinti..

Algos todėl, veikiausia, nebus nukapotos. Roosevel- 
tas žadėjo, kai susirinks kongresas, pateikti planą gele
žinkeliams padėti. Spauda kalba apie tai, kad valdžia 
pasiūlys duoti kokį bilioną dolerių paskolos geležinke
liams. Bet geležinkeliai jau ir taip yra perdaug įsiskoli
nę. Viena iš priežasčių jų bėdų yra ta, kad palūkanos už 
paskolas suėda jų pajamas.

Visa geležinkelių sistema turėtų būti perorganizuo
ta. Juos dabar valdo daugybė kompanijų, kurių kiekvie
na turi savo prezidentą, direktorius ir manadžerius. 
Kiekviena kompanija veda savo biznį, darydama kom- 
peticiją kitoms kompanijoms. Jeigu, vietoje to, geležin
kelių kontrolė butų sucentralizuota ir jie butų tvarkomi 
pagal planą, tai išlaidos žymiai sumažėtų ir geležinkeliai 
neštų pelną.

Šitokiam geležinkelių perorganizavimui tačiau kon
gresas šiandien dar vargiai pritartų.

Visai netikėtai numirė Am. Darbo Partijos vadas 
New Yorko miesto taryboje, B. Charney Vladeck. Jisai 
buvo tiktai 52 metų amžiaus ir iki pereito penktadienio 
atrodė visai sveikas.

Vladeckas buvo žydų socialistų dienraščio “For- 
ward” administratorius ir vienas įtakingiausiųjų socia
listų veikėjų Jungtinėse Valstijose. Jisai atvyko į Ame
riką 1908 m. ir už 10 metų jau buvo išrinktas į miesto 
tarybą Manhattan’e, kaip Socialistų Partijos atstovas. 
Kai, Norman Thomas savo diktatoriška politika partiją 
suskaldė, Vladeckas su kitais socialistais New Yorke į- 
steigė* Amerikos Darbo Partiją, kuri pernai metais su
rinko apie pusę miliono balsų. Miesto taryboje Darbo 
Partijos atstovai išrinko Vladecką savo vadu, o po to 
jisai buvo išrinktas ir oficialiu miesto tarybos daugumos 
vadu. Be to, jisai buvo paskirtas New Yorko namų sta
tybos komisijos nariu.

Vladecko mirtis todėl yra didelis smūgis New Yor
ko darbininkų judėjimui.

Po karščiausios rinkiminės f jos ekonominius ir socialinius 
kovos Naujosios Zelandijos is- projektus, 
tori joj darbiečių valdžia su mi- 
nisteriu pirmininku
priešakyje, spalio 15 dieną, 
kordiniu balsų kiekiu, vėl 
rinkta trejiems metams. N. 
landi jos parliamentas, kuris 
sideda iš 80 atstovų, dabar
rėš 55 darbiečius, 23 nacionalis
tus ir 2 nepriklausomus.

Jau apie 40 metų, kai N. Z. 
farmeriai ir darbininkai susior
ganizavo į Darbo Partiją, bet 
tik 1935 metais ji pirmu kartu 
laimėjo federalinius rinkimus. 
Tuomet ji irgi laimėjo 55 vie
tas parliamente, bet šį kartą, 
po trejų metų pavyzdingo val
dymo biędnuomenės naudai^ ji 
gavo per 100,000 r balsų dau
giau, tai yra 500,000, vietoj 
370,000, 1935 m.

Per paskutinius trejus metus 
socialistų (darbiečių) valdžia 
pravedė gyveniman eilę sociali
nių ir politinių reformų. Svar
biausios jų bene bus: visiškas 
panaikinimas nedarbo, sociali
nės apdraudos įstatymas, socia- 
lizavimas kai kurių stambesnių 
visuomenes aptarnavimo indus
trijų ir tam panašiai.

Kadangi Kanados darbininkų 
ir farmerių reikalai artimai su
puola su Naujosios Zelandijos, 
tai šis rinkimų laimėjimas ir 
socialistinės valdžios atsiekimai 
turi ypatingos svarbos kanadie
čiams. Palyginus šių dviejų Do
minijų socialistinias jėgas par- 
liamente, kai kurie kanadiečiai 
gali pamanyti, kad CCF labai 
silpnutė. Tačiau, jeigu paimsim 
domėn, kad N. Zelandijos Dar
bo Partija susitvėrė jau apie 
40 metų atgal, o CCF tik 6 me
tai, gausime išvadą, kad čio
nai socialistinis judėjimas pa
dare milžinišką žingsnį progre
so link. N.> Zelandijos Darbo 
Partija pirmuose rinkimuose, 
40 metų atgal, neišrinko nei 
vieno atstovo; antruose, tik vie
ną. Jai ėmė 14 metų iki ji pa- 
siuntė į parliamentą tiek, kiek 
CCF pirmoj savo rinkiminėj 
kampanijoj, tai yra, 6 metai

Po negarbingos Miuncheno “taikos” pasirašymo 
Francuzijos “radikalų” valdžia atvirai virsta fašizmo pa
kalikais. Kaip prieš keletą metų Lavalis bandė parduoti 
Mussoliniui Etiopiją, taip dabar Daladier parduoda tam 
pačiam banditui Ispanijos respubliką.

Telegrama iš Paryžiaus vakar pranešė, kad Fran
cuzijos pasienio sargyba, pagal įsakymą iš vidaus reika
lų ministerijos, atsisakė įleisti į Francuziją 300 sužeistų 
Tarptautinės Brigados kovotojų, kurie kariavo Ispanijo
je už respubliką. Tuos sužeistus kareivius atvežė ligoni
nės traukinys, ir kadangi Francuzija jų neįsileido, tai jie 
buvo nugabenti atgal i Ispanijos lojalistų teritoriją.

Šituo begėdišku žingsniu Francuzijos valdžia, žino
ma, norėjo parodyti savo vergišką nusižeminimą prieš. 
Italijos diktatorių. ' v

. Prieš susirenkant Anglijos parlamentui, Chamber- 
lainas paskelbė pakeitimus, kuriuos jisai padarė minis- 
terių kabinete. Tarp kitų atmainų, jisai pranešė, kad mi- 
nisterių tarybos prezidentu, vietoje rezignavusio Hail- 
sham’o, yra paskirtas Vtecount Runciman.

aukštumom
prižadėjo ga- 
darbininkams 

ir keturių ša
šu atlyginimu. 

Ir kadangi far- 
užtikrintas, jie 

priima

Darbo Partija išpildė savo 
prižadus

Kuomet po N. Z. rinkimų 
1935 metais buvo suskaityta vi
si balsai, darbiečiai gavo 30 at
stovų didžiumą ir sudarė pir
mą savo valdžią. Jie pilnai pa
ėmė valdžią savo rankose ir ga
lėjo užmiršti savo prižadus lai
ke rinkiminės kampanijos 
platforma iš dvidešimties 
vieno punkto — dvidešimts 
vienas pažadas. .

Tačiau taip nebuvo. Darbie- 
•čiai per trejus metus išpildė 
pilnai arba dalinai visus priža
dus. Ir kadangi visi “prižadų” 
punktai, 1935 m. įeina ir į Ka
nados CCF programą, tai pa
duodu juos čia ištisai, kaipo do
kumentą, kas buvo atsiekta.

1. Darbiečiai prižadėjo socia- 
lizuoti Dominion Reserve 
Bank, paimant pilną ir absoliu
tišką krašto finansų kontrolę 
valdžios rankosna. PRIŽADĄ 
IŠPILDĖ 1 Banką suvisuomeni
no, superkant serus kaina, ko
kia buvo rinkimų metu." Be 
konfiskavimo — be pelnagro- 
biavimo. Kontrolė Rezervo Ban
ko padėjo valdžiai fhiansuoti steigti darbininkų algas, kurias

2. Darbiečiai prižadėjo kon
trolę kainų kviečiams, miltams 
ir duonai. Prižadą išpildė! Iš 
to visi lygiai pasinaudojo: far- 
meris, fabrikantas ir vartotojas.

3. Darbiečiai prižadėjo nusta
tyti garantuotas kainas sviestui, 
suriui, vaisiams ir medui. Pri
žadą išpildė! Kainos nustatyta 
pagrindais kiek atseina paga
minimas, palaikymas žmoniško 
gyvenimo standarto, ir pagal 
reikalingumą stabilizuoti pieno 
industriją. Stabilizavimas pieno 
industrijos pakėlė farmerių ger
būvį negirdėtai!

4.. Darbiečiai 
rantuoti farmų 
minimum algas 
vaičių atostogas 
Prižadą išpildė! 
merių gerbūvis
išgali ir be prievartos 
valdžios nustatytą minimum at
lyginimą už darbą.

5. Darbiečiai prižadėjo nusta
tyti minimum algas pramonės 
ir namų darbininkams. Priža
dą išpildė! ši minimalė alga už
tikrina aktualį žmonišką pra
gyvenimą, įstatymas be cere
monijų gyvenime vykdomas.

6. Darbiečiai prižadėjo pakel
ti pašalpą bedarbiams, ir pagal 
išgalę aprūpinti darbu galin
čius dirbti. Prižadą išpildė! 
ToksaPpašalpos pakėlimas, kar
tu su pakėlimu algų, padidino 
šalies pirkimo jėgą per 10%, 
kas buvo svarbiu faktorium pa
kilime bendro gerbūvio.

7. Darbiečiai prižadėjo suma
žinti nedarbą iki neišvengiamo

. minimumo^ Prižadą išpildė! Ne- 
: darbas Naujojo Zelandijoj be

veik visiškai panaikintas. Ant 
. pašalpos pasiliko vos keli tuks- 
. tančiai,, daigiausiai dėl sveika- 
. tos netinkami darbui.
> 8. Darbįečiai prižadėjo Trijų
, Metų Planą visuomeniškiems 

darbams. Prižadą išpildė! Plen
tų, gelžkelių, tiltų, sausinimo ir 
irigacijos programai ir naujų 
namų statymas pagal šį planą 
buvo pabaigti, su minimalė al
ga $5.00 į, dieną ir vidutinišku 
atlyginimu virš penkių dolerių.

9. Darbiečiai prižadėjo pra
dėti statybą gyvenamųjų namų. 
Prižadą išpildė! Tūkstančiai 
naujų namų pastatyta darbinin
kams, už 1 daug mažesnę nuo
mą, negu privatiški namai.

10. Darbiečiai prižadėjo pa
kelti pensijas seneliams, naš
lėms, invalidams ir kareiviams 
ir duoti senatvės pensijas vi
soms moterims sulaukusios 60 
metų, vyrams — 65. Prižadą 
išpildė! Per šiuos rinkimus 
daugiau pensijų pažadėta: mo
terims, kurių vyrai pabėgę jas 
apleido, našlaičiams ir mote
rims, kurių vyrai silpnapročių 
ligoninėse randasi.

11. Darbiečiai prižadėjo 40 
valandų darbo savaitę. Prižadą 
išpildė! Beveik visi šalies darbi
ninkai, krautuvėse, raštinėse ir 
fabrikuose, dirba tik 40 vai.

12. Darbiečiai prižadėjo nu
mušti aukštus nuomų mokes
čius. Prižadą išpildė! Atsižvel
giant į trukumą gyvenimui na
mų, valdžia turėjo padaryti 
griežtus žingsnius, kad priver
tus savininkus sumažinti nuo
mas. Z

13. Darbiečiai prižadėjo at-

(Tęsinys)
Lenkijos valstybė 

zaiška valstybė. Joje 
ventoj ų sudaro ne lenkai,
tarpe šešetas milijonų ukrai
niečių, trejetas milijonų gudų, 
koks milijonas vokiečių, kele
tas šimtų tūkstančių žydų, ke
letas šimtų tūkstančių lietuvių, 
totorių ir kitų. Tai jei dabar 
iškeltas klausimas, kad tokios 
mozaiškos valstybės turi leisti 
toms tautoms apsispręsti ir lyg 
vardan to apsisprendimo dabar 
dalinama Čekoslovakija, tai 
pirmoje eilėje tasai dėsnis tu
rėtų būti pačioje Lenkijoje pri
taikintas. Juk “geraširdžiai” 
anglai ir prancūzai gerai žino,

reigų išpildymą be diktatūros ir 
teroro.

Tai tik trijų metų darbai ir 
atsiekimai, kuriais pasiremda
mi N. Zelandijos ūkininkai Ir 
darbininkai vėl išrinko darbic- 
čių valdžią didžiausiu balsų 
skaičiumi, kokio nė viena par
tija nėra gavusi visoj N. Z. rin
kimų istorijoj.
Toronto, Ont.

Tasai ponas Runciman buvo 'Chamberlaino mekleris, 
pasiųstas šią vasarą į Čekoslovakiją neva sutaikyti če
kus su Sudetų krašto vokiečiais. Bet jisai, po taikymo 
priedanga, vertė Čekoslovakijos valdžią vis daugiau ir 
daugiau nusileisti Hitlerio reikalavimams, iki pastarasis 
tiek įsidrąsino, kad užsiminė Sudetų kraštą visai, atplėš
ti nuo Čekoslovakijos.

Kaip atlyginimą už savo suktą meklerystę, lordas 
Runcimanas dabar gavo aukštą vietą Chamberlaino ka
binete.

kitoms tautoms gyventi. Štai 
tuoj dabar turėtų būti išrištas 
Vilniaus klausimas, bet jo nie
kas nekelia... O jei ir jisai bu
tų visoje plotmėje iškeltas, tai 
Europos puskarininkai, kurie 
dabar tvarko reikalus, to balso 
neišgirstų. Sakau puskarinin
kai, nes Hitleris ir Mussolini 
tokiais tik ir yra, o jie dabar 
vyriausi Europos likimo lyg ir 
tvarkytojai tapo.

Yra sakoma, kad didįjį karą 
o dabar

taika jau priklauso nuo tokių 
niekuomet 

nėra seniau turėję aiškaus 
si ėmimo.

Mat, didžiojo karo metu 
Prancūzijos, tiek Anglijos

JAPONAMS TRŪKSTA 
KARIUOMENES

“Pravdoje” vienas sovietų 
karo specialistas rašo, kad ja
ponams pradedą trukti kariuo
menės. 1904—5 m., kare su 
Rusija, Japonija mobilizavo 1.1 
mik kareivių, kas buvo 4.6% 
visų japonų vyrų. Dabar Japo
nijoje esą 34.7 mik vyrų, todėl 
4.6% sudarytų 1.6 mik Raši
nio autorius nurodo, kad tokį 
vyrų procentą Japonija galinti 
mobilizuoti, nekenkdama savo 
ukiui. Dabar jau yra mobili
zuota 1.5 mil. vyrų ir tuojau 
bus pasiekta veik 4.6% riba. 
Teoretiškai Japonija galinti 
mobįlizuoti 6—7 mil. kareivių, 
bet tokiu atveju mobilizacija, 
straipsnio autoriaus manymu, 
labai paraližuotų ūkiškąjį gy
venimą, nes jame svarbiausią 
vietą užima rankų darbas. Kad 
dabar jau japonų kariuomenė
je jaučiamas vyrų trukumas, 
tat įrodo, kad japonai savo pul
kus papildo korijiečiais ir For- 
mozos gyventojais. Bet šis el
gesys esąs pavojingas, nes tais 
žmonomis japonai negalį pasi
tikėti. Todėl korijiečius dalą 
smulkiomis grupėmis ir prista
tę japonų dabotojus. Franto 
užnugario tarnybai japonai da
bar pabaudoj^ ir mandžiukie- 
čius.

rodos, juokingai pastatyti klai 
simai virsta tikrove.

Lenkija su Lietuva daug mi 
gino daryti visokių sutarčii 
bet visos tos sutartys virto m: 
žais vietos reikaliukais. Kik 
tų derybų užsibaigė gražia 
pažadais ir vaišėmis... Tai tei 
ka konstatuoti tasai faktas, ka 
Lietuvai sumezgimas su Lei 
kija diplomatinių * santykių r 
tik kad nieko nedavė, bet n< 
dar labiau sudrumstė padėl 
Štai Vilniuje lietuviai atsidui 
tikrai antraeilių piliečių pad 
lyje, o Lietuvoje lenkai dvai 
ninkai tikrai ardo geresnį Ii 
tuvių lenkų sugyvenimą.

Lietuvoje yra nemaža tok 
lenkų, kurie tikrai visai nu 
širdžiai norėtų su lietuviais s 
gyventi, bet atsiranda kas tu< 
santykius tolydžiai provoku 
ja.

Veik neabejotinai tenka tvi 
tinti, kad tarp Lenkijos ir Li 
tuvos negalima laukti santyk 
pagerėjimo. —Para Bellum.

giausia juristų. Dabar Anglijos 
vyriausybės narių tarpe esa
ma daugiau žmonių iš komer
cinio pasaulio, štai Chambcr- 
laino visa gimine buvę pirk
liai ir patsai Chamberlainas 
pirklys. O Vokietijos vyriausy
bės pryšakyje sėdi puskarinin- 
kas Hitleris. Italija turi kalvio 
sūnų Mussolini, kuris iki karo 
neturėjo aiškaus užsiėmimo, o 
patsai Hitleris buvo tik sienų 
dažytojas, muleris. Taigi Euro
pos likimas yra atsidūręs ma
žiau išprusintų žmonių ranko
se.

Lygiai taip ir SSSR diktato
rius nėra aukšto mokslo raga
vęs.

Todėl visai teisingai sakoma, 
kad Europos likimas yra atsi
dūręs abejotinose rankose. Tuo 
metu, kai* prieš karą vyriausy
bes daugiausia sudarė juristai, 
tai vyrai gerai išprusinti ir 
aukštą mokslą įgiję., Dabar lyg 
atbukusi tų vyrų sąžine 
su savo žodžiais labai 
skaitosi.

Štai kad ir tasai patsai 
ris, užėmęs Austriją,
kad Europoje jisai jau daugiau 
neturįs reikalų su sienų savo 
valstybės išstaisymo klausimu. 
Bet nespėjo kuris laikas pra
bėgti, o jau kilo zudetų klausi
mas. Čekų žemių dalį okupa
vęs ir vėl jisai tvirtina, kad 
jau visa baigta, esą, Europoje 
jau sienų klausimas neveikiąs, 
kas
Bet ar tai ilgam? ,

Taip lygiai ir Lenkijos vy
riausybės sferose tvirtinama, 
kad jie nieko blogo Lietuvai 
nežadą, bet tik norį su lietu
vių tauta geruoju santykius su- 
normuoti. O tuo pačiu metu 
Lietuvos lenkai dvarininkai, 
aišku, Varšuvos pakurstyti, čia 
pradeda labai išdidžiai elgtis ir 
ieško naujų “placuvkų”, ir 
kur? Klaipėdos mieste. Ar tik 
nemano Lenkija Klaipėdos 
miesto “lenkams” pareikalauti 
autonomijos?

žinoma, galima butų tik juo
kauti, bet šiais laikais kartais, mynus pasiviešėti.

Spalių mėn. į “Lietūkio” i 
štinę užėjo inteligentiškos 
vaizdos vyrukas ir kaip “r 
bylys” tarnautojams paras 
raštelį: “Esu baigęs Tumė 
gimnazijos 8 klases ir studų 
vau konservatorijoj. Dėl gal v 
sužeidimo nustojau kalbos- Pi 
sau paaukoti nusipirkti smi 
kui”. “Lietūkio” tarnauto, 
gausiai aukavo. Gavęs auk; 
užėjo į traktierių, išsigėrė 
nuėjo į valsčiaus valdybą. T 
parašė tokį raštelį: “Esu net 
lys. Dėl neištikimos žmonos k 
tės sėdėjau 6 metus kalėjin 
Prašaus paaukoti kaip nuskris 
stam pasaulio žmogui”. Tž 
nautojai patėmiję, kad nebyl 
girtas, tesuaukavo 1 litą. “N 
bylys” įsižeidė ir ištarė keil 
mo žodį. Policija jį sekė ir f 
vusi žinią, kad gali kalbėti, “r 
bylį” nusivedė į nuovadą- K\ 
čiamas nekalbėjo. Policija 
aiškino, kad tai yra Kazys žu 
lis, kilęs iš Skuodo m., dai 
sykių baustas už aferas ir v 
gystes. Vedamas į daboklę pr 
dėjo kalbėti. Spalių mėn. 3 
aferistas buvo pristatytas i ap 
linkės teismą ir nubaust 
dviem metams kalėjimo.

MILŽEMIAI
Spalių mėn. 3 d. du Pliupų ks 
mo ūkininkai, J- Kurševičii 
ir F. Zutkys, veždami žvyrą a 
vieškelio iš esančio Milžėm 
kaime žvyryno, bekasdami i 
kasė žmogaus kaukolę. Toliž 
bekasant buvo užtikta ir da 
giau žmogaus kaulų. Kaulai u 
tikti pradedant naują žvyj 
duobę kasti ir vos tik 70 cent 
metrų gilumoje. Geriausia i 
silaikę galūnių kaulai.

Spėjama, kad tai Didžio, 
karo

ALYTUS — Daugų vals 
Tamašavos km. yra genelis : 
Stumbras, kurs turi per 10 
metų. Minimas senelis, būdams 
fiziškai tvirtas, vaikšto po si 
vo apylinkę pas tolimus ka
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ATSAKYMAS J ŠMEIŽTUS BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU
kurios atspausdino. “Vikšro” 
parašytą įkriminuojančią mela
gystę, bus ant tiek demokra
tiškos, kad atspauzdins ir šį 
pareiškimą.

Pirm.: J. Keveza
Vice pirm.: J. Drazdis 
Sekretorius: J. Barčas. 

» » »
VIKŠRO PRIERAŠAS
Sūnų ir Dukterų d-jos “val

dybos” neva atsakymas į ma
no “Naujienose” tilpusią tei
singą pastabą “Literaturkai”, 
aiškiausiai parodo, kiek žiopli 
ir nelogiški tie Khnados lietu
vių komunistai, neva vadai, ku
rių pastangomis yra panaudo
ta Sūnų ir Dukterų d-ja ap
gynimui “Literaturkos”. šiame 
atsakyme paraduojama tų vy
rukų visa išmintis ir jų gabu
mas logiškai protauti. Pažiū
rėkim, kokiais žiopliais šis at
sakymas juos perstato.

Pirmiausia, skaitant, mano 
pastabos paduotą ištrauką, ne
simato nė vieno žodžio, kuriuo 
Sūnų ir Dukterų d-ja butų įta
riama pasisavinimu pinigų, bet 
ji ginama nuo komunistų iš- 
nauoiojimo per “Literaturka”. 
Tai kur logika tų vyrukų pa
sakoti, kad menama draugija 
įtariama? Pasirašusieji valdy
bos nariai, kurie visai nedaly
vavo iškėlime šio klausimo d- 
jos susirinkime, tik atsakinėjo 
į komunistų kalbėtojų klausi
mus, logiškiausiai butų pada
rę pasiųsdami visą reikalą “Li
teraturkai”, nes tik ji buvo 
įtariama. Antra, mano pasta
boje niekur nesimato žodžio 
“vagis”, “vagystė”, bet jie vai
kiškai įkalbinėja, buk Vikšras 
apvaginęs “tam tikrą dalį na
rių”. Matyti, komunistų cent
ras neturi nė vieno nors vidu
tiniškai prasilavinusio žmo
gaus, kuris galėtų atskirti reik
šmę žodžių: “pasisavinimas”, 
“vagystė” ir “inkriminavimas”.

Susirinkimo metu komunis
tų kalbėtojai neklausė vice-pir- 
mininko Drazdžio, ar jis žino 
ką apie “Literaturkos” bandy
mą pasisavinti Sūnų ir Duk
terų d-jos pinigus, kaip mano 
buvo pastebėta,. bet ar jis pa
gavo vagį už rankos, apie ką 
mano pastabos ištraukoj nie
ko nebuvo. Girdi, “niekas ne
girdėjo apie tokį įvykį (su
prask, vagystę—v)”; o Draz
dys pasakė, “nėra sugavęs jo
kio vagies”. Ir tai po tokio 
“apkalbėjimo” komunistai me
chaniškai praveda suklastuotą 
tarimą. “Valdybos” atsakyme 
melagingai pasakyta, buk ne
atsirado nė vieno nekomunis- 
to, kuris butų pasisakęs prieš 
tokį tarimą. O kas pasidarė 
su vienu kontrolės komisijos 
nariu, kuris pastebėjo nekelti 
šio klausimo spaudoje (“Nau
jienose”), nes bus dar blo
giau ?

Toronte jau per metus lai
ko eina kalbos, kad komunis
tų “Literaturka” begėdiškai 
išnaudoja Sūnų ir Dukterų d- 
ją. Tas “paskalas” leidžia Draz
dys, kontrolės komisijos nariai 
ir daugelis eilinių draugijos 
narių. Jie kalba, kad apie me
tai laiko atgal “Literaturka” 
mėgino pasisavinti Sūnų ir 
Dukterų d-jos pusę pelno iš 
bendro su “Literaturka” su
rengto pikniko; buk Sūnų ir 
Dukterų d-ja bendrai su “Li
teraturka” laiko svetainę pa
dengdama pusę nuomos, apie 
$15.00, o svetainę naudoja tik 
Literaturka ir komunistų vi
sokie slapti susirinkimai, gi 
Sūnų d ja pasinaudoja tik sy
kį per mėnesį, kas jai kaštuo
tų $3.00; kad “Literaturka” ir 
komunistai žiemos metu kas 
savaitė daro parengimus, šo

“Naujienų” Leidėjams!
Tamstų leidžiamose “Nau

jienose” spalių 5 dienos laido
je Kanadai skiriamų žinių sky
riuje po antgalviu “Iš Detroito 
Padangės”, bet iš Toronto da
tuotose-žiniose, tarp įvairių ne
sąmonių, įkriminuojamais su
metimais paminima, ir Sūnų ir 
Dukterų Kanados Lietuvių Sa
vitarpinės Pašalpos Draugija. 
Po antriniu antgalviu “Kaip 
nusitvėrė ‘Literalurką’ už ran
kos”, atspausdintas sekamo tu
rinio posmas:

“Kas atsitiko su Jusaičiu T. 
L. K„ L. D. A., tas pats ir Sū
nų ir Dukterų draugijoj, kada 
‘Literaturka’ mėgino pasisavin
ti draugijos pusę pelno iš ben
dro su ‘Literaturka’ surengto 
pikniko. Bet aktyvus drg. Draz
dys, taipgi komunistų rėmėjas, 
nusitvėręs ‘Literaturkų’ už ran
kos ir pasišaukęs kitus neko- 
munistus talkon privertė grą
žinti draugijai pinigus. Jeigu 
ne Drazdio budrumas, tai pi
nigai butų atsidūrę tavorščių 
kišenėje ir nieks nieko.”

Taip tai rašo jūsų bendra
darbis “Vikšras”. Jis neva mi
ni kitą draugiją, kurią vadina 
“Literaturka”, bet čia įmaišo 
Simų ir Dukterų d-jos vice-pir- 
mininką Drazdį ir nori šios 
draugijos tam tikrą dalį narių 
perstatyti vagimis (? —■ “N.” 
Red.), o to “patvirtinimui” net 
ir liudininką paduoda.

Šiuomi norime pastebėti, kad 
Sūnų ir Dukterų K. L. S. P. 
Draugija, kuri turi apie 700 na
rių, yra įregistruota ir prižiūri
ma Kanados valdinių įstaigų, 
tai ir savo turtą saugoja pagal 
šioj šaly veikiančius įstatymus. 
Kas bando vogti draugijos tur
tą, ar pagal “Vikšro” sakymą 
“pasisavinti”, tam taiko tuos 
įstatymus.

O kadangi “Naujienose” til- 
pęs raštas yra įkriminuojančio 
pobūdžio (ką jis įkriminu&ja? 
— “N.” Red.), tai minima 
draugija ėmėsi tą tariamą va
gystę išaiškinti. Ir štai tą “Vik
šro” paragrafą perskaitė drau
gijos viešam susirinkime, atsi
buvusiam šių metų spalių 16 
dieną, ir atsiklausė, ar randasi 
bent vienas žmogus, kuris ga
lėtų patvirtinti raštą- Tačiau 
neatsirado nė vieno “nekomu- 
nisto”, kuris butų galėjęs bent 
mažiausiu fakteliu paremti 
“Vikšro” raštą, nurodantį apie 
nevykusią vagystę.

Ne tik kad niekas nepatvir
tino, bet niekas nė negirdėjo 
apie tokį įvykį. Tą patį pada
rė ir į liudininkus statomas 
Drazdys. Ir jis pareiškė, kad 
ne tik nėra sugavęs jokio va
gies, bet ir negirdėjo apie to
ki atsitikimą.

Tad po trumpų diskusijų su
sirinkimas nubalsavo, kad rei
kia pranešti “Naujienoms”, jog 
tas “Vikšro” vadinamas raštas 
yra biaurios rųšies prasimany 
mas, su tikslu apvaginti jam 
nepatinkamus asmenis.

Tikimės, kad jei “Naujienos”,
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Toronto, Ont.
S. L. A. Pažangos vajus, jo 

reikšmė ir kaip Kanados 
lietuviai turėtų tai įver
tinti.

Su spalių mėn. 1 d. prasidė
jo SLA Pažangos Vajus. Tam 
kilniam darbui yra mobilizuo
ta šimtai žmonių po visas J. 
V. Jie, be abejo, liko entuziaz
mo pažandinti musų gerb. bro
lio Kl. Jurgelionio kaipo mini
mo vajaus vedėjo ir kartu “Tė
vynės” redaktoriaus. Visi kaip 
vienas stojom su atsidavimu, 
kad galėtumėme atsiekti to 
tikslo, kuriam esame pašaukti. 
O tikslas yra tikrai gražus. Nes 
prikalbinti savo tautietį prisi
rašyti prie SLA, kuris už nedi
delį mėnesinį mokestį ištikus 
nelaimei šelpia, ne tik savo na
rius, bet ir narių našlaičius tiek 
materialiai, tielcir moraliai.

Mes Kaiiądos lietuviai irgi 
turime garbės, dalyvauti šiame 
kilniame darbe.

Nors Kanadoje iki šiol egzis
tuoja tik trys SLA kuopos, bet 
reikia manyti, kad baigiantis 
šiam vajui, kuris užsitęs iki 
pabaigai balandžio mėn. 1939 
m., Kanadoje kaip narių, taip 
ii' kuopų skaičius bus žymiai 
didesnis.

štai tik aštuonių vajaus pra
džios dienų darbo rezultatai 
kalba patys už save. SLA 236 
kuopos susirinkimsa įvyko spa
lių mėn. 9 d. ir jame jau buvo 
priduoti šie nauji nariai: 1) A. 
Žekonis, 2) P. Podolskis, 3) E. 
Podolskienč, 4) M. Mieldažie- 
nė, 5) N. Mieldažienė, 6)( J. 
Menkus,’ 7) B. Kaccvičiutė, 8) 
Renoldas Dagilis ir dar viena 
narė persikėlė į pašalpos sky
rių.

Čia suminėtų naujų narių 
prirašymo nuopelnas tenka ne 
■man vienam organizatoriui, bet 
ir kai kuriems kuopos nariams, 
kaip tai sesei S. Bieliauskienei 
už du, sesei O. Indrelienei už 
du ir K. Frenzelienei su G. 
Frenzelyle po vieną.

Kaip matome, kai kurie na
riai savo pareigų kvotas išpil
dė su kaupu. Reikia tikėtis, 
kad kiti nariai irgi ncnoTrs pa
siduoti atlikime savo pareigų, 
ir kaip girdisi, tai kitą susirin
kimą, kuris įvyks irgi toje pat 
svetainėje, tai yra 404 Bathurst 
St., tik didesniame kambaryje.

kius, koncertus, vaidinimus ir 
visokius vakarėlius surinkdami 
krūvą pinigų, bet pašalpinė 
draugija iš šių įplaukų nieko 
negauna ir dar turi mokėti už 
svetaines palaikymą pusę ren- 
dos; ir kad komunistai savina- 
si pelną iš svetainėj užlaikomo 
bufeto, kuris duoda nemažai 
įplaukų. Taip kalbėjo kontro
lės komisijos nariai ir Draz
dys. Dabar tik reikia draugui 
Drazdžiui, kurį pažinau kaipo 
vieną iš teisingesnių komunis
tų simpątikų, pateikti visas 
smulkmenas. Mes turime liu
dininkų, kurie girdėjo Drazdi 
taip kalbant ir reikalui esant 
jie pažadėjo atsiliepti.

Štai kodėl vienas kontrolės 
komisijos narys susirinkime 
įspėjo komunistus nekelti šio 
klausimo spaudoj, nes jis ge
rai žinojo, kaip Sūnų draugija 
yra išnaudojama finansiniai ir 
kad mano pastaba buvo tei
singa, ginanti draugijos reika
lus- Draugija turėtų išrinkti 
iš socialistų ir katalikų susi
dedančią komisiją ir giliai iš
tirti šį klausimą.

— Vikšras.
» » »

Savo pastabose prie Sūnų ir 
Dukterų draugijos valdybos 
“Atsakymo” drg. Vikšras visai 
teisingai nurodo, kad tas “At
sakymas” yra nelogiškas ir be 
pamato. Bet kadangi valdyba 
netiesioginiu budu daro prie
kaištų ir “Naujienų” Redakci
jai, tai esame priversti ir mes 
pridurti keletą žodžių.

Ji sako, kad korespondenci
ja, kuri tilpo “Naujienų” Ka
nados Lietuvių žiniose, “įkri- 
minuoja” tam tikrą dalį drau
gijos narių. Bet pačios valdy
bių paduotoje ištraukoje iš 
tos korespondencijos yra pami
nėtas tiktai vienas draugijos 
narys, vice-pirmininkas J. 
Drazdys, ir jisai tenai nėra pei
kiamas arba kaltinamas (jau 
nekalbant apie “įkriminavi > 
mą”), bet yra giriamas — už 
tai, kad jisai buvo budrus ir 
rūpinosi apsaugoti draugijos 
pinigus. Ar tai ne keista? Ko
respondentas draugijos narį 
giria, o draugijos valdyba rė
kia, kad jisai “įkriminuoja”!

Jei kas galėjo dėl tos kores
pondencijos pykti, tai negut 
“Literaturka”. Bet ji tyli, kaip 
klemsas, o už ją kalba Sūnų 
ir Dukterų draugijos valdyba, 
apie kurią korespondentas nė
ra pasakęs nė vieno blogo žod
žio. Tai argi ta valdyba yra 
“Literaturkos” advokatas? Rei
kia stebėtis, kad Sūnų ir Duk
terų draugijos susirinkimas 
savo valdybai nepasakė, kad 
ji užmiršta, kieno reikalus ji 
privalo ginti.
KANADOS LIETUVIŲ ŽINIŲ

REDAKCIJA.

Nemažas narių skaiči/.j žada 
priduoti naujų narių. Aš, kaipo 
kuopos nuolatinis organizato
rius, irgi stengsiuos tuščiom 
neateiti į susirinkimą. Ir jeigu 
mes visi per visą Pažangos va
jų dirbsime, tai musų rezulta
tai tikrai bus geri.

Taigi, sesės ir broliai, į dar
bą visi kaip vienas.

Smulkiosios lietuvių pašaipi
uos organizacijos, jei jos nori 
apsaugoti savo narių ateitį, kad 
Jų mokami mokesčiai pasiektų 
savo tikslą, turi būtinai prisi
dėti prie SLA. Ypačiai Kana
dos pašalpinės organizacijos vi
sos yra mažos kaip narių skai
čium, taip ir finansiniai. Ir jų 
visų ateitis yra nepavydėtina.

Pašaipiųjų organizacijų visų 
tikslas yra tas pats, — sušelpti 
savo narį ligoje ir jo šeimą na
riui mirus. Tai kam būti ma
žoms grupelėms ir rizikuoti su 
narių sudėtais pinigais, kuomet 
prisijungus prie SLA rytojus 
bus užtikrintas, ir būdami vie
ningi galėsime daug daugiau 
pasiekti kultūros srityje, ko ne
galime dabar būdami išsiskirs
tę į mažas grupeles.

Gal kaip kas pasakys, kad 
vienykimės prie Sūnų ir** Duk
terų torontiškės ar mantreališ- 
kės ir busime stiprus.

Bet šitaip galvoti gali tik tas, 
kuris nenori pažinti gyvenimo 
tikrovės.

štai org’umentai, kurie paro
do, kad SLA yra praktiškiau
sia organizacija apvienijimui 
visų Amerikos kontinente gy
venančių lietuvių: 1) SLA yra 
stipriausia kaip nariais, taip ir 
finansais; 2) SLA konstitucija 
yra viena iš tobuliausių, nors 
yra daug ko ir taisytino; 3) 
SLA turi tiek daug skirtingų 
apdraudos skyrių su apdrauda 
nuo $100 iki $5,000, dargi ir 
Endowment G., kur pinigus na
rys atgauna po 20 metų ir tu
ri pilną apdraudą; 4) prie SLA 
gali priklausyti nors ir Lietu
voje būdamas; 5) kanadiečiai 
ypačiai turėtų priklausyti SLA, 
nes jų labai daug pereina nuo
latiniam apsigyvenimui į J. V.; 
6) SLA nemažai gelbsti ir mu
sų sesėms ir broliams Lietuvo
je, nes kiekvienas seimas ski
ria nemažas sumas pinigų; 7) 
su SLA autoritetu skaitosi ir 
Lietuvos vyriausybė, o jei visi 
susibursime į SLA, tai jo auto
ritetas dar bus reikšmingesnis, 
ir šiandiėn, kada musų Lietu
vai gresia rimtas poreeliavimo 
pavojus, tai mes tik per SLA 
galėsime paveikti musų tautos 
porceliatorius. Taigi lai gyvuo
ja ŠLA visoje Kanadoje*

A. Frenzelis, 
236 kp. org.

Kviečiame vakaruškon
SLA 236 kp. ruošia vakaruš- 

ką, kuri įvyks Ukrainų svetai
nėje, Bathurst gatvėje, ties 
Western ligoninę, toj pat vie
toj, kur porą savaičių atgal 
šventėme kuopos 4 m t. sukak
tuves. ši vakaruška bus savo
tiškai įdomi, o koks tas įdo
mumas, tai “sekretas”, bet tiek 
pasiryžus pasakyti, — be įvai
rių linksmybių bus kavos ir 
užkandos, šis įdomus parengi
mas įvyks sekmadienį (6 lap
kričiu), 7 v. vakaro. Todėl kas 
nori smagiai jaunystės vaka
ruškų ūpą iš'naujo pergyventi, 
kviečiame atsilankyti, o sma
gumo nestigsite. Ateikite ir 
draugus atsiveskite.

šventės netoli
Ta vasara risčia pradundėjo 

ir prisiartino jau ne tik ruduo, 
bet ir pati žiema. Toronto SLA 
kuopos nariai nuolat pageida
vo, kad butų suruošiama bend
ras kuopos narių ir jų geriau
sių draugų išvažiavimas, bet 
dėl įvairių priežasčių prisieida
vo tai atidėti. Kad galėtų pa
tenkinti narių pageidavimą, te- 
atrali komisija nutarė suruoš
ti Naujų Metų sutikimą, šis su
tikimas bus baliaus formoj 
įvykdytas; žinoma,- turėsime ir 
gražios šokių muzikos. Tad vi
si SLA nariai bei draugai turės 
progos šią iškilmę maloniai 
praleisti užu vaišių stalo prie 
smagaus orkestro. Bilietai bus 
iš anksto platinami. Šis paren
gimas irgi įvyks toj pačioj Uk
rainų svetainėje, Bathurst gat
vėje.

Toronto sporto žvaigždė 
apsivedė

Gerai žinomas torontiečiams 
Annis Stukas, “rugby” žvaigž
dė, vedė paimdamas sau žmo
ną iš Attowos. Apie lai prisipa
žino viešai 22 d. spalių mėnesį 
laimėjęs t žaidimą ir padaręs 
“touchdown”. Annis Stukas ir 
jo broliai Pranas ir Bill yra 
pasižymėję visoj Kanadoj savo 
nepaprastais gabumais sporte, 
ypačiai “Rugby”. Dažnai laik
raščiai panašiai išsireiškia: 
“Na, jeigu Stukų šeima lošia, 
mes žinome, kur laimėjimas.”

Laimingi tėvai, turėdami lo
kius gabius vaikus, o mums 
lietuviams didi garbė, kad tu
rime tokias šviesias žvaigždes 
— lietuvius.

Linkiu Annis’ui ir žmonai 
daug laimės ir ištvermės toliau 
savo karjerą neužleisti.

“Aušros” choras
Kaip aukščiau bUvo minėta, 

Toronto dainų mylėtojai susi
spietė į būrį, neatsižvelgdami 
į pažiurus, kad galėtų smagiai 
vakarus prie dainų praleisti.

štai susiorganizavę jau porą 
repeticijų padarė ir porą dai
nelių “aplamdė”. Pradžia labai 
puiki. Turime tikrai gabų pia
nistą L. Pociaus asmenyje. Tas 
vaikinas turi nepaprastų gabu
mų muzikoj., ypačiai gerą klau
są, kuri taip reikalinga chor
vedžiui. Šio choro dirigentas 
yra P- Motiejūnas, kuris paty
rimo šiam darbui irgi turi. 
Antroj repeticijoj liko išrink
tas vardas chorui. Buvo siūly
ta keletas ir liko galutinai nu
tarta vadintis “Aušros Choru”. 
Po šio žingsnio nužengta prie 
komiteto rinkimo. Komitetas 
susideda iš 8 choristų, būtent, 
L. Pocius, P. Motiejūnas, W. 
Pocius, S. Dervinienė, S. Bal
čiūnas, J. Samulevičius, J. Jo- 
kubynas ir S. Batkiene. Komi
tetas pareigomis pasiskyrė: L. 
Pocius iždininkas, P. Motiejū
nas pirmininkas ir S. Batkie- 
nė sekretorė.

Choristai pageidavo greito 
pasirodymo supažindinimui už
sibrėžto darbo Toronto lietu
viams, todėl nutarė ateinantį 
šeštadienį, t. y. lapkričio 5 d. 
parapijos svetainėje suruošti 
šokius su programa. Choras 
padainuos porą dainų. P-lės 
Pociūtės pagrieš smuikais, — 
jos talentingos muzikantę* ir 
be galo nuoširdžiai njglonios 
mergaites. Užemeckicne savo 
skambiu balsu palinksmins 
publiką. Be to, dar manome 
daugiau įvairenybių pridėti, 
šokiams grieš sudėtinis orkest
ras. Kaip smagu matyti visus, 
— bent didžiumą lietuvių susi
vienijusius į meno grupę. Šis 
suvienijimas įvyko dėka darbš
taus, sumanaus ir choro vedi
me patyrusio Prano Motiejūno 
ir jam pritarančio L. Pociaus. 
Vyrai, dėkinga jums esu ir lin
kiu toliau šitą gražų darbą 
vesti. Tegu musų šis “Aušros” 
choras būna aušra musų vie
nybės per dainą. —Stella.

CESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Modjkali neporini rako. wad Čeanakų-Pet- 
rufkų koncentrato* turi dvigubą veikimą 
aukAtam kraujo upaudiniui mažinti. Pirma, 
jie linksta atleisti sustinruoias arterijas. An
tra. jis patikrina ar eutrugdo atmatų au
si stovėjimą žarnuose. vieną ir auk A to kraujo 
spaudimo priežastį. Noriut gauti koncen
truotų česnakų ir petruikų bekvapėj, be- 
skonėj formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IJIIN, Garlie-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00, AI.LIMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukftto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukSto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas auk&lo 
kraujo spaudinio žinias rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Iliinols. Dept. F.

Chicago

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama ui 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL. --

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RVPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St•
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.

Garsinkitės “N-nose”



U W!
NAUJIENOS, CMcago, HL Trečiadienis, lapkr. 2, 1938

o

Diena Iš Dienos
Širdingiausias Ačiū 
Draugams 
Roselandiečiams

Bus jau 25 metai kai aplei
dau Roselandų, kur savo laiku 
teko gyventi ir veikti kiek leido 
menkos jėgos ir dar mažesnis 
patyrimas. Tariaus busiu visų 
roselandiečių užmirštas, ypač 
kad ir jų sueigose ir vakaruos 
se vis mažiau pažįstamų veidų 
sutikdavau. Juk ketvirtadalis 
šimtmečio daug iš žmogaus at- 
mirties išdildo.

Kaip buvau maloniai nuste
bintas užgirdęs, kad Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis, prie 
kurio tvėrimo teko ir man pir
štas prikišti, ruošia man pager
bimo ir paramos vakarėlį:•• Pa
rėmimui po ligos, kuri mane 
keliems mėnesiams paguldė lo
von ir privertė pasiduoti labai 
pavojingai operacijai, nuo ku
rios ir iki šiol nesu pilnai atsi
gavęs. Nesijaučiau jokios pa
garbos užsipelnęs, nes mano 
veikimas nebuvo jau toks dide
lis, atlikau tik eilinio kareivio 
prievolę, kaip tokių pat prievo
lę atliko ir tiek pat, jeigu ne
daugiau, šimtai kitų roselandie
čių. Bet dar daugiau likau nu
stebintas kuomet atėjęs į sve
tainę, radau apie 300 senų ir 
gerų draugų. Numanau, kad

juos sutraukė ne mano asmuo: 
juos sutraukė uolios rateliečių 
pastangos ir uolus to vakaro bi
lietų platinimas, gerai paskleis
tas po visų platųjį Chicagos 
miestų.

Tų patį vakarų pačiam padė
koti geriesiems draugams buvo 
virš mano silpnų jėgų ir labai 
susilpnėjusių dirksnių.

Tad nors šiuo budu noriu 
tarti širdingiausį ačių drau
gams roselandiečiams iš L. S. 
M. Ratelio, rengusiems neuž
pelnyto pagerbimo vakarėlį, y- 
pač geriesiems prieteliams Juo
zui M. ir Valerijai Pučkoriams, 
tiek daug dirbusiems Gailevi- 
čiams, Kaziui ir Anelei Stepo
navičiams, Petrui ir Valei Pa- 
gojams, Pūkiams, Stasiui ir 
Nastei Valančiams. Vaidžiu- 
nams, Jokūbui ir Petrui Ku
činskams, “Naujienoms” ir vi
siems, kurie šiuo ar kitokiu 
budu prisidėjo prie to vakaro 
ruošimo ir jo pasisekimo. Ne
galiu praleisti nepamniėjęs Juo
zo ir Jadvygos Grybų, A. Vilių, 
Giedraičių, Stuparų, ir progra- 
mo dalyvių dainininkų K. Pa- 
žarskio, Marytės Pažarskienės, 
Onutės Skeveriutės, Jono Rukš- 
telės, V. Ascilos akompanuoto- 
jos Simetos Zimmermaniutės. •

Nerandu tinkamų žodžių 
jums visiems atsidėkoti, kaip 
čia išvardytiems, taip ir dauge
liui kitų draugų, kuriuos išvar
dyti neturėjau galimybės, nes 
visų išvardijimas sudarytų per
daug ilgų sųrašų. Visiems jums 
esu giliai dėkingas už parody
tų didelę užuojautų, kurios ne
sijaučiu, nusipelnęs.

—Kazys Baronas

Išvyksta j New 
Mexico

Stella ir Juozas Leases

SUSIRINKIMAI
Visuotinas žemaičių susirinkimas žemaičių kliubo tvėrimo rei

kalu įvyks sekantį trečiadienį, lapkričio 2 d. J. Yuškos 
svetainėj (Hollywood Inn), 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakare. Bus paskirtas kliubui vardas, išrinkta valdyba ir 
įvairios komisijos. Visi žemaičiai esate kviečiami atsilan
kyti. —Steponas Narkis, žemaičių kliubo organizatorius.

Morning Star Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks lapkr. 3 d. 
Grigaičio svetainėj, 3800 West Armitage Avė. Draugai ma
lonėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti, 
bus renkami darbininkai dėl baliaus. Prašau nesivėluoti.

Rašt. M. Chepul 
SLA 35 Kuopos mėnesinis susirinkimas bus Trečiadienį, lapkri

čio 2, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
8 vai. vakare. Visi nariai kviečiami atsilankyti, taipgi kurie 
užsivilkę su mokesčiais būtinai užsimokėkite, kad neliktu

mėte suspenduoti. A. Kaulakis, fin. rašt.
SLA 109-los kuopos (West Side) susirinkimas įvyks trečiadie

nį, lapkr. 2 d. 7:00 vai. vakare, Neffo svetainėje. Svarbus 
susirinkimas — prašome visus narius būtinai atsilankyti.

Valdyba 
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sųjungos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 2 d. 7:30 v. v. Lietu
vių Auditorijoj 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkit 
laiku būti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti, o kurie 
pasilikę su mokesčiais, malonėkite apsimokėti.

S. Kuneviče, rašt. 
Brigbton Parko Jaunuolių Draugystės repeticijos įvyksta kiek

vienų trečiadienį 4 vai. po piet, Yuškos (Hollywood) svet, 
2417 W. 43 St. Visus Brigbton Parko jaunuolius kviečiu 
atsilankyti. —Mokytoja A. Zabukienė.

Praeitas šeštadienis, lapk., 
29, buvo labai svarbus p-lei 
Stellai Ramančioniutsi ir Juo
zui Leases. Tų dienų taipgi bu
vo labai didelė šventė jų tėve
liams, giminėms ir visiems jų 
draugams. Mat, tų dienų vien
turtė pp- Ramančionių duktė 
apsivedė su Juozu Leases.

Kai buvo atliktos ceremoni
jos, jaunavedžiai ir vestuvių 
dalyviai susirinko į Chicagos 
Lietuvių Auditorijų, kur rū
pestingai paruošę vaišes, vai
šingieji pp. Ramančionis ir p. 
Leases laukė svečių. Vestuvių 
pokilis, tikrai buvo gaspadoriš- 
kai surengtas. Arti 300 žmonių 
buvo labai šauniai pavaišinti. 
Geroj nuotaikoj linksmintasi 
iki pat ryto. Rytojaus dieną 
dar jaunavedžių giminės susi
rinko į jų namus, kur ir bai
gė švęsti vestuves.

Stella ir Juozas šiomis die
nomis iškeliaus medaus mėne
sį praleisti New Mexicoj. Jie 
mano atlankyti ir kitas pietų 
valstybes. Šią kelionę jauna
vedžiai atliks su 1939 metų 
Buicku, kurį pp. Ramančionis 
nupirko iš Milda Auto Sales ir 
padovanojo savo dukterei ir 
žentui. — F. Bulaw.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

James Sabaitis, 48, su Pet-
Lonella Dron, 49

Martin Slattery. 23, su Jose- 
phine Drobulis, 21

Reikalauja
Perskirų

Helen Paltarokas nuo Steve
Paltarokas

Demokrat Masinis
Mitingas Roselande

Lietuviai Indorsavo 
Demokratus

CROCHETED MEDALLION PATTERN 1500
No. 1500 — Iš apvalių šmotų sumegsta staltiesė.

^NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No 1500 I

’ 1739 So. Halsted St., Chicago, III. I
1 |
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..............

I Vardas ir' pavardė

I Adresas ...........—•
! Miestas ir valstija

Politika
Geras Lietuvių 
Draugas

Prieš šešis metus, prieš iš
rinkimo demokratų valdininkų 
į Chicagos valdvietes, tik trys 
lietuviai turėjo valdiškus dar
bus. Bet demokratams užėmus 
majoro ir kitas svarbias vai ■ 
džios* vietas, lietuvių valdinin
kų skaičius padidėjo iki 75-ių. 
Dabar lietuvius galima rasti 
kiekvienam 0svarbesniam vai- 

džios departmente Chicago j, 
ypatingai Marquette Parke, 
kur gyvena Michael J. Flynn, 
kuris prižiūri apie 40 valdiš
kų darbų vien tik savo war- 
de.

Michael J. Flynn yra tikras 
lietuvių draugas. Jis daug kuo 
parodė savo draugiškumų lie
tuviams. Namų savininkai 
Marųuette Parke nekartą susi
laukė pagalbos nuo jo- Gatvės 
buvo pataisytos, trafiko švie
sos buvo įvestos apsaugojimui 
gyventojų gyvybių, ir su jo 
pagalba Dariaus-Girėno pamin
klas buvo pastatytas tokioj gra
žioj ir žymioj vietoj Marųuette 
Parke. Michael J. Flynn pasi
darbavimu lietuvis buvo pa
skirtas trečio didžiausio viešo 
parko Chicagoj.

Jis patarnavo lietuviams ir 
įvairiais kitais budais, bet čia 
nėra vietos visus juos sužymė
ti. Lietuviams yra pamato ir 
ateityj tikėtis iį ajgal'bos nuo 

jo, o ateilyginti už tai lietu 
viai gali skaitlingai balsuodami 
už jo kandidkturą savo warde. 
Visi lietuviai yra raginami bal
suoti už “straight” Demokratų 
Tikietą Lapkričio 8 d.

Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook Apskrityj

Jei Norit Gerų Valdžių 
Balsuokit

“DEMOKRATIŠKAI”!
|X| Demokritų Partija 

Sskplb.
’ k

SpringfieldoJ Lietuviai 
Nustebino Chicagos 
Lietuvius Deihokratus

Ir Roselando lietuviai susi
domėjo politika. Valdininkų 
rinkimai jau artinasi.

Suvienytas Lietuvių Ameri
kos Politiškas Kliubas 9-to 
Wardo turėjo labai karšią su
sirinkimų antradienį, 25 tą die
ną Spalio, kur buvo labai ati
džiai- diskusuojama kokią par
tijų butų geriau remti. Kliubas, 
būdamas nepriklausomas, turė
jo progą visapusiškai reikalų 
apsvarstyti. Po ilgų diskusijų 
eita prie balsavimo. Pasekmės 
buvo sekamos: už demokratus 
—49 balsai, už republikonus— 
4 balsai-

Taigi, demokratai, gavę di
džiumą balsų, nutarė surengti 
masinį susirinkimų, kuris į- 
vyks penktadienį, 4-tų dienų 
lapkričio, Visų šventų Parapi
jos Svetainėj, 10806 Wabash 
Avė., 8-tą valandų vakare.

Kalbės kandidatai, kurie eina 
į valdvietes, taipgi bus ir lietu
viški kalbėtojai. Ateikit visi 
pasiklausyti. —Adomas D.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

-r

Kas Turėjo Šurum- 
Burum Spalio 29

Antanas Zellon-Zalagėnas, 
7132 So. Racine Avė., Tony’s 
Taverų.

Domininkas Balis, 6558 So. 
Morgan St., Balis Tavern.

Paul Gurskas, 3330 South 
Halsted St., Do Drop Inn-

Mike Biago, 4358 So. Cali- 
fornia Avė., <California Inn.

G. K. Budris, 2710 W. 59th 
Street, Paradise Tavern.

Paul M. Smith, 4177 Archer 
Avė., Palm Gardens Tavern.

Kadangi visur buvo Hallow- 
een “celebracijos”, tad ir Jūsų 
Reporteris Steponas buvo ma- 
skotas ir jo vizitas buvo ne
pastebėtas. Steponas tų 'vakarą 
turėjo ilgiausią nosį už visus 
Jūsų “celebrantus”. Apart to, 
Steponas buvo “apsikaruna- 
vęs” vyskupo kepure.

— Jūsų Steponas-

Automobilių 
Nelaimės

® Vienas chicagietis buvo 
užmuštas, kiti trys įvažiavo į 
farmerio troką ant vieškelio 
66„ prie Joliet, III. Užmuštasis 
buvo Telford Bell, 1355 No. 
Dearborn Street. Sužeisti buvo 
jo žmona Sally, Guy MacKen- 
zie, 410 Diversey Parkway iri 
Harrier alsh, gyvenanti tuo 
pačiu adresu.

• Prie Libertyville į Chi
cago, Milwaukee, St. Paul and 
Pacific prekinį traukinį įva; 
žiavo keleivinis automobilis, 
kuriame važiavo tėvas ir sū
nūs, eFrd Woodward, 53, ir 
Walter, 29, Libertyville gy
ventojai. Abu buvo sunkiai 
sužeisti.

@ Joseph Kogut, nuo 900 N. 
Ashland avė., buvo sunkiai su
žeistas, kai jis su keleiviniu 
automobiliu įvažiavo į gatve-' 
karį prie 953 N- Ashland avė. 
Paguldytas apskričio ligoni
nėj.

Šalčio Banga Ap
lenks Chicago

Oro biuras Chicago j prana
šauja, kad. iš Hudson Bay, Ka
nados, į Chicagos pusę s’enka 
smarki šalčio banga. Biuras 
spėja, kad ji Chicago aplenks 
tad čia dideles permainos ore 
nebus, bet į šiaurvakarius nuo 
Chicagos bus sniego.

Nori Pakelti > ■ 
Gatvekarių FSrus

Ch’cagos miesto tarybos al- 
dermonai organizuojasi prie
šintis Chicagos gatvekarių 
bendrovės sumanymui pakeiti 
Cėrus iki 8 centų. Dabar rei
kia mokėti 7c.

Pilietybės 
Mokykla

Hovvell Neighborhood House, 
1831 So. Racine Avė., steigia 
pilietybės mokyklų. Pamokos 
bus duodamos antradienių ir 
ketvirtadienių vakarais ir tre
čiadienių ir penktadienių ryt
ais. Taipgi steigiama anglų kal
bos mokykla. Pamokos bus ke
turis vakarus savaitėj, nuo 7 
iki 9 vai. Mokyklai vadovam 
Edward J. Perry. Bus mokina
ma pradinės ir toliau pažengti • 
sios anglų kalbos. Mokykla ti • 
kiši didelio mokinių skaičiaus.

1939 uio
Mažutės Radijos po $6.95 
Radijos kabinetuose

po .................. $18.50
Radio ir Victrola krūvoj

po .................. $19.50
PHILCO, ZENITH, RCA 

VICTOR, RADIONAS IR KITOS 
RADIJOS NUPIGINTOS

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS NAU
JOS MADOS, Vertės $50.00—

P° $29.50
KITOS RAŠOMOS MAŠINĖLĖS

po $16.50

Ar jums reikia rakan- 
dų, stalų, pečių, Parlor 

Setų, krėslų, lovų 
matracų? -r-

VISKĄ GAUSITE ČIONAI 
ŽEMIAUSIA KAINA

Praeitų sekmadienį, teisėjas 
Jonas Zuris, Chicagos Lietu
vių Demokratų vadas kalbėjo 
Demokratų M,ass Mitinge, 
Springfielde. Netik jis, bet ir 
kiti sakė, kad niekuomet ne
buvo j pirmiau matę tokio di
delio būrio lietuvių Demokra
tų po vienu stogu Didieji poli
tikieriai stebėjosi ir pripažino, 
kad čia lietuviai turi gražes-
nius mass mitingus ir vienin
giau veikia negu kitataučiai.

Johnson City ir Herrin, Illi
nois lietuviai taipgi turėjo 
skaitlingus susirinkimus ir pa
darė gerų įspūdį lankantiems 
čikagiečiams. Kiekvienam su
sirinkime žnluliės buvo pilni 
entuziazmo ir Chicagos teisė
jui Zuriui buvo suteikta did
žiausios ovacijos.

šį sekmadienį teisėjas Zuris 
užbaigs savo valstybinį marš
rutų su prakalbomis St. Char
les, Illiois. (Sk.)

Federalis teisėjas Charles E. 
Woodward nuteisė Waukegano 
Christian bažnyčios diakonų už 
siuntinėjimų pornografijos (ne
švarių raštų ir paveikslų) per 
paštų. Nuteistasis yra 46 metų 
Ward Story, 604 North avenue, 
Waukegan.

© Per spalio mėnesį auto
mobiliai Cook apskrityje už
mušė 99 žmones, nuo metų 
pradžios užmušė 707. Pernai 
per tų patį laikų žuvo 888 
žmonės.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

ONA

Kastas
KONCERTUI

LAPKRIČIO 12—1938 ♦ 
TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE C0.

i 3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

i ___ _________________________________________

Leidžiama žymus programas iš 
stoties WCFL, 970 k. nedėliomis 
kaip 5:30 vak. Chicagos laiku.

Kainos $1.00, $1.25 ir $1.50
PIRKIT TIKIETUS IŠKALNO, KAD GAUTI GERESNES VIETAS

Mes galime jums pa ] 
rūpinti puikios I

kokybės: |
LENTŲ, MILLWORK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS,

» KLIJŲ 4ir L t.
Į Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 

mo kreipkitės į

! D. C. LA VINE
LUMBER CO.

NOT INC. 
2136-48 W. 51st St. 

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemo n a v i c h 
Sveterių ir drobių 
dėl paklodžių ir už
valkalų krautuvė at
dara kasdieną ir va
karais — ir sekma
dieniais.

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Bowling-Biniardai
20 Aslų — 10 Stalų .

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

*

^N0V.6d.1938
Pradžia 4 valandą popiet.

SOKOLŲ SVETAINĖJE 
2347 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dviejų Aktų Komiška Opera

MIKMO
PERSTATYMAS

NAUJOS GADYNES CHORO

TONSILAI IŠIMAMI $ | g.50
GYDYMAS..........................$£0.00
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS 29.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus I

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. \T,awuda!e 6727.

FOTOGRAFAS
C0NRAD
FOTOGRAFAS

Studija irengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Apkaitintųjų Vardai Laikomi -Paslaptyj
Federtrtė grand džiury, kuri 

nuo liepos 8 d., tyrinėjo Chi
cagos pieno pramonės darbuo
tę, vakar išnešė du kaltinimus 
prieš 75 asmenis ir firmas už 
Chicagos pieno monopolio pa
laikymą, kainų nustalinėjimą 
ir kelis kitus prasižengimus fe- 
deraliam įstatymui, kuris drau
džia monopolius.

Ką džiury apkaltino ir kokie 
kaltinimai yra — civiliai ar 
kriminaliai — nežinia, nes visi 
faktai apie kaltinimus ir ap
kaltintųjų vardai bus laikomi 
paslapty iki lapkričio 15 d.

Spėjama, kad atsakomybėn 
bus traukiami nevien pieninių 
viršininkai ir įvairios pieno ir 
pieno produktų bendrovės, bet 
ir pienininkų unijos viršininkai 
su Chicagos sveikatos departa
mento vadais.

Tyrinėjimas ėjo visą laiką 
prieš Chicagos teisėją James J. 
Wilkerson. Federale valdžia, 
kuri tyrinėjimo pareikalavo, 
tvirtina, kad Chicagos didžio
sios pieninės, su pieno unijos 
ir sveikatos departamento pa
galba, sudarė tokį stiprų “tras
ią”, kad mažos, nepriklauso
mos pieninės negali Chicagoj 
gyvuoti; kad trasias taip aukš
tai iškūlė pieno kainą, jog dau
gelis šeimynų, negali pieno 
pirkti, kad ūkininkai mažai 
gauna, kai tuo tarpu pieninės 
daro didžiulius pelnus, ir t.t.

Netolimoj ateityj Chicagos 
federaliam teisme prasidės ap
kaltintųjų bylos. Jeigu federa- 
lė valdžia laimės, tai pienas at
pigs nevien Chicagoj, bet ir ki
tose Amerikos dalyse, o ūkinin
kai už pieną gaus žymiai dau
giau, negu dabar kad gauna.

Raportuos Apie 
6-to Apskričio 
Konferenciją

226-NORTHSIDE — SLA 
tos kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks šį vakarą, Gri 
gaičio svetainėj, ‘3804 Arini 
tage Avė. 
vak.

Pradžia

Lietuvos Dailininkų Šiandien Žemaičių 
Diena

lietuves Vaizbos

7:30 vai.

Gerbiami 
malonėkite 
sirinkime, nes yra daug svar-. 
bių dalykų aptarimui. Prie to 
dar 6-to apskričio delegatai ši- 
duos raportą iš apskričio ap
važiavimo, kuris įvyko spalio 
23 dieną, Brighton 'Parke.

J. Naujalis, užraš. sekr.

nariai 
dalyvauti

ir narės, 
šiame su-

Rytoj Roselando 
SLA 139 Kuopos 
Susirinkimas

139

Am. Dailininkams

ROSELAND — SLA.
kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, lap-

Parko
vakaro.

prašomi
ir užsi-

JURGIS SASKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

spalių 31 d., 8:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
flimęs Pakuonio parap., Dobi- 1 
io kaime, Kauno rėdybos.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Yen- I 
chus, seserį Agniešką Yušką, | 
švogerį Andriejų ir jų šeimy- 1 
ną, pusseserę Konstanciją Mic
kienę ir švogerį Juozapą ir I 
jų šeimyną, 2 pusbrolius— I 
Juozapą ir Mykolą Zakaraus
kus, pusbrolį ir pusseserę I 
Pranciškų ir Konstanciją Za
karauskus ir jų sūnų Kleri- 
ką Antaną, 2 švogerius Juo
zapą ir Antaną Yančius ir jų 
šeimyną, pusseserę Clevelan- j 
de, Ohio Agotą White, ir jų 
šeimyną, o Lietuvoj seserį , 
Oną Jankevičienę ir jos šei
myną.

Kūnas pašarvotas 4411 So. 
Rockwell St. tel. Lafayette 
0131. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, lapkričio 4 d., 8:30 v. 
ryto is namų į Nekalto Pras. ' 
Pan. šv. parap. bažnyčią, • 
kurioje atsibus gedulingos pa- . 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jurgio Saskas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir , 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Sesuo, švogeris ir 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- t 
nai, tel. CANAL 2515.

Gėles Mylintiems 11 K K A Vestuvėms, Ban- UlIUn kietams, Laido
tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue
O Phone LAFAYETTE 5800

■ . Siunčiam Gėles

IbO^EIKiS11 J KVIETKININKASI Gėles ^ Vestuvėms, Bankietams
■ * St ir jPagrabams.
I 3316 |SM Halsted Street

j.TeL\YARDS .7308

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

Steigia Chicagos žemaičių 
Kliubą

Laiš-
n •

pasi-

Kviečia Dalyvauti Jubiliejinėj 
Meno Parodoje Kaune. 

•

Dailininkas Mikas Šileikis 
vakar gavo laišką iš katino 
nuo Lietuvos Dailininkų Są
jungos, kuriame kviečia Ahie- 
rikos lietuvius dailininkus silp
sti savo kurinius Kaunan į ju
biliejinę merio parodą, 
kas skamba šitaip: 
“Brangus Tautiečiai,

“Vasaros atostogoms
baigus teprasideda gyvesriis 
įvairių organizacijų ir įstaigų 
darbas, per kurį mums pavy
ko galutinai nustatyti įvyks
tančios Jubiliejinės parodos 
datą ir visą kitą, kas rišasi su 
jos organizavimu. v

“Siunčiami darbai turi į 
Kauną pribūti ne vėliau kaip 
š m. lapkričio 25 d. (paroda 
atidaroriia gruodžio mėn. 4 
dieną), nes antraip jiems ne- 
bUs vietos o taipgi jie negalės l]{atbgs

. Šiandien yra žemaičių diena, 
šįvakar, 7:30 vai., ‘J. Yuškos 
švėtdihėje (Hdllywood Inn), 
2417 W. 43rd St., sUsiririks vi
si žemaičiai ir sutvers Chica
gos Žettiaičių Kultūros Kliubą.

Gavau laiškus nuo daugelio 
'Chieagos ž-yiriių žemaičių, kiiriė 
‘pasižadėjo dalyvauti ir tupti 
Šio 'klitibo risčiai.

tFodėl kiekvienas dhieagos 
■žehiaitis skaitykite sdu ‘už 'par
eigą dalyvauti šiame svambiame 
šuėirl rikime-

Jtišų Steponas Nttrkis

labai Įdomias

kričio 3 d., Paliner 
svetainėje, 7:30 vai. 
Visi kuopos nariai 
dalyvauti susirinkime 
mokėti savo mėnesines duok
les. Taipgi primenu nariams, 
kad atsivestumėte ir .savo 
draugus prisirašyti prie SLA., 
nes dabar eina Pažangos Va
jus. Visi nariai turime prira
šyti po vieną naują narį-

—A. Narbutas, org.

įvesdins Legiono 
Posto Jaunuolių 
Valdyba

Hškilmės Įvyks Rytoj .

Yuš • 
43rd 

įvyks

Lapkričio 3 čią dieną, 
kos svetainėj, 2417 W. 
Street, 8-tą vai. vakare, 
Darius-Girėnas Posto Jaunuolių
naujos valdybos įvesdinimas. 
Bus programas ir /šokiai. Vi
suomenė yra kviečiama atsi
lankyti. Ceremonijos bus atlik
tos abiejų berniukų ir mergai
čių skyrių. Įžanga visiems vel
tui. v

būti įtraukti į katalogą.
“Patariame siųsti kiekvieno 

autoriaus kiek galint mažesnį 
skaičių (1—3), nes dalyvių yra 
daug, o patalpų maža. Be to,' 
Kaune juos dar peržiūrės ‘ju- 
ry’ komisija.

“Dėl persiuntimo lengvatų 
mes kreipėmės į Užšienio Lie
tuviams Remti Draugiją, kuri 
patarė jums paveikslus (pri
siųsti į Lietuvos Konsulkttis 
Amerikos miestuose iš kur jie 
bus per privačius asmenis, 
musų tautiečius, vykstančius 
į Tėvynę siunčiami į parodą.

“Kad mums netektų mokėti 
muitus, paveikslus į Konsula
tus reikia pristatyti be rėmų. 
Lietuvos Dailininkų Sąjunga 
juos aprėmuos ir pasibaigus 
parodai, grąžins autoriams be 
rėmų, per 
Ministeriją, 
asmenims 
meriką.

“Kolegiškai spaudžiame 
ką ir laukiame gerų darbų.

“Lietuvos Dailininkų S(į-gos 
ValdyKi^A '

Kaunas, Maironio g. 20 nr ”
Taigi laiko nedaug tebėra. 

Norintieji siųsti savo kurinius 
amerikiečiai dailininkai turės 
pasiskubinti. O siųsti reikia. 
Mums reikia sueiti į artimes
nius santykius su Lietuvos ko
legomis ir jos žmonėmis. Tuo 
tarpu reikia, padėkoti Lietuvos 
Dailininkų Sąjungai už malo
nų pakvietimą. —Š.

Max
Brauer ir Dr. P. Grigaitis.

Trečiadienį, lapkričio 9 d., 
įvyks nepaprastai įdomios pra
kalbos, kurios turėtų užinte- 
rėsUoti ‘kiekvieną lietuvį Chi- 
cągoje.

Kalbės žynius svečias Max 
Brauer, garsus Vokietijos val
dininkas, kuris turėjo kraštą 
apleisti, kai ten įsigalėjo Hit
leris, ir kurį Hitlerio agen
tai persekiojo, kur tik jis ne
važiavo, kol neatvyko Ameri
kon iš Kinijos. Ten M. Brau
er ėjo Kinijos valdžios patarė
jo pareigas.

Jisai 
j ienų” 
LDSD

Lapkričio 13-tą dieną, 6-tą 
vai- vakare toj pačioj Yuškos 
svetainėj, įvyks Darius-Girė- 
nas Posto Armistice Day pami
nėjimas ir šokiai. Komitetas 
deda visas pastangas, kad šis 
20 tas metinis paminėjimas 
butų kuo svarbiausias ir di
džiausias. Tikietai tik 25 cen
tai ypatai. 
šokiai.

Bus programas ir

Spalio 9
Komanderio
apie keturios dešimtys Darius- 
Girėnas Posto narių dalyvavo 
Vytauto Posto charterio įteiki
mo bankiete, Gary, Indiana. 
Bankiete dalyvavo miesto val
dininkai, .taippat policijos vir-. 
šininkas, teisėjai ir kiti mies
to valdininkai, taip pstt Lėgi- 
jono vyriausybė. Commander 
Adv. N. L. Valasina chicagic- 
čius labai gražiai priėmė ir pa
vaišino ir visi labai linksmai 
laiką praleido.

—Smilius

dieną, po 'vadovybe 
William Sebastian,

Darbo Biuras Persi 
kėlė Naujon Vieton

Illinois Darbo departmento 
Nedarbo apdraudos skyrius per
sikėlė iš 20 West Kacker Drive 
į Merchandise Mart, kur biu
ras turės daug daugiau vietos, 
nes jo veikimas žymiai padidės.

Kiti darbo departmento sky
riai pasiliks senoj vietoj, 205 500 .nuostolių.
West Wacker Drive. degė nuo perkaitinto katilo

Užsienių Reikalų 
kuri įduos 

vykstantiems

kalbės, kartu su “Nau- 
redaktorium, LSS. ir 

prakalbose, kurios 
trečiadienį, lapkričio 

Mildos salėje, ties 3142

juos

ran-

Mirė Buvęs 
Roselandiėtis 
Vincentas Mickus

ROSELANO — Virginia 
Mickaitė gavo žinią iš Ams
terdamo, N. Y., kad jos tėvas 
mirė spalio 29 d., 7 vai. ryto. 
Virginia ir jos motina skubiai 
išvažiavo į laidotuves.

V. Mickus mirė nuo širdies 
ligos, kuria jisai sirgo jau 
apie 10 metų. V. Mickus ijgą 
laiką gyveno Roselande ir bu
vo Visų Šventų parap. vargo
nininkas- Rosclandą apleido 
1925 metais.

Paskutiniuoju laiku V. Mic
kus gyveno Amsterdame ir ten

— Untanas

Suėmė Vyrą, Jo . 
Žmoha Už Blogus 
Čekius

50Chicagos policija sūėmė 
metų chicagietį Howard JRoe- 
lofs, ir. jo 21 metų žmoną /už 
piktinimą blogų čekių. Abu 
išviso išviliojo iš biznierių, 
etc., apie $1,000. Pirmiau abu 
buvo labai turtingi, bet perei
tais metais Roelofs prarado ir 
turtą ir d&rbą. Gaudavo $75,- 
000 algos į mętus.

> Gaisras miesto asfalto 
dirbtuvėj ties 1533 So. Ash
land avenue padare apie '$7,- 

Dirbtuvė užsi-

9 d
So. Halsted Street. Smulkme
nos apie prakalbas bus pas
kelbtos vėliau.

M.

Motyo šposai 
Kai Kam Buvo 
Labai Nelaimingi 

... 9 ---------- *
Cicero Grąnt'Parke vos Neuž

sidegė Namas
Pirmddiehio naktį Chicagos 

vaikai “šventė” Haliowėen — 
labai triukšmingai ir padaryda
mi 'kitiems daug žalos ir ne
smagumų.

Skambino butų varpelius, 
svaidė akinenis per langus, var
tė tvoras, laipiojo ant slogų, 
leido orą iš automobilių padan
gų, etc.

Kai kur išdykę vaikai, net ir 
suaugę žmonės skambino butų 
varpelius per visą naktį, neduo
dami namiškiams meigoti.

Bet nesmagumų turėjo ir nu
kentėjo kai kurie išdykėliai.

;Du berniukai buvo sunkiai 
sužeisti, kai supykęs vieno na
mo savininkas paleido kelias 
kulkas į ’burį jaunuolių, kurie 
laužė jo kiemo tvorą. Tai įvy
ko ties 5659 S. May avenue, 
kur gyvena WiĮliam Barger, 29 
’inetų chicagielis. Tvorą nežino
mi vaikai išlaužė jam ir pir
miau,- taipgi išleido orą iš pa- 
dhhgų, tbid Bhrger nutarė išdy
kėlius pagąsdinti. Bet du pašo
vė.

Sužaistieji yra: James Dur
klu, 17 inetų amžiaus, 5653 S. 
-Radiiiė, ir Jolin Conlon, 23 me
tų amžiaus, 5712 S. Aberdeen.

NuO $IdUoween žvakių vos 
■nėeūžsidegė 'hamas lies 1635 
48fh 'Coūrt, 'Cicero Grant Par
ake, kur gyvena Daniel Pellet. 
Langinės buvo užsidegusios, 
bet ugnį pasisekė užgesinti.

Smarkiausio išdykavimo me
tu, 'rilio 8-tos iki 12-tos nakties, 
Chicagoj dežuravo 3,000 poli- 
cistų. Bet ir jie neįstengė sulai
kyti vaikus riuo ‘pragaištingų 
špO^ų.

šiemet išdykavimo buvo dau
giau negu pereitais ir užpetei-

Organizacija Rodanti Didelį 
Gyvenimą

Po vadovybe pirmininko M. 
Narvid Lietuvių Vaizbos Butas 
šiemet daugiau nuveikė negu 
kuomet nors pirmiau per visą 
savo gyvenimą.

Ttlfėjo grąžų bankietą Mil- 
da’s Cašino, paskui išvažiavi
mą laivu į Milvvaukee, Wiscon- 
sin, ir keletą kitų parengimų 
bei įvairių svečių priėmimų. 
Laibai sėkmingai 
“Entertainment” 
mininkas Wm. J. Kareiva, kurs 
pirmininkauja visiems parengi
mams su valdybos ir direktorių 
pagalba.

J. P. Varkala, Buto raštinin
kas, labai daug savo brangaus 
laiko pašventė -padaryti tvarką 
narių sąraše ir su jų mokes
čiais, ir naujiems metams ža
da išleisti labai gražią knygu
tę su visų narių antrašais, jų 
bizniais ir profesijomis.

Lietuvių Vaizbos Butas pra
neša visuomenei, biznieriams ir 
profesionalams, kad Butas ne
leidžia Lietuvių telefonų kny
gos ir absoliutiškai nieko ben
dro neturi su rinkimu skelbimų 
bei mokesčių. Jei kas vartoja 
Buto vardą agėntavimui, tai 
daro be Buto leidinio ir žinios.

Sėkriiadienį, lapkričio 6-tą 
dieną, Vaizbos Butas rengia dį- 
delį bankietą Syrena Cafe, 
4270 Archer Avenue, 6 p. m., 
kaine bus duodama kalakuto 
vakarienė, floor show ir šokiai, 
žodžiu, bankietas, kokį tik 
Vaizbos Butas gali duoti, tik už 
$1.25 ypatai. Vietas reikia iš 
anksto reservuoti. Tikietus ga
lima gauti pas Buto Valdybą ir 
direktorius: M. Narvid, 2424 
West 69th Street; J. Kaledins- 
kas, Progress Furniture Co., 
3226 S, Halsted St.; J. P. Var
kala, <5241 S. Halsted >St.; Bal- 
zekas Motor Sales, 4030 Arch
er Avė.; Dr. Draugelis, 2403 W. 
63rd St.; William Sebastian, 
Justice Electric Shop, 4104 
Archer Avenue; Dr. V. S. Na
res, 7054 S. We«tern Avė.; W. 
J. Kareiva, 4644 S. Paulina St.; 
A. J. Kumskis, 2324 W. 71st 
St.; Paul Smilh, 4177 Archer 
Avenue; J. P. Rakštis, 1900 S. 
Halsted St.; G. Nekrosch, Peo- 
ples Furniture Co., 4179 Arch
er Avenue; A. Valonis, Metro
politan Bank, 2201 W. »Cermak 
Road; A. Bireli, 2555 W. 63rd 
St.; Joseph Vilimas, 
Maplcwood Avė. ir B. 
kiewicz, 2608 W. 47th

Naujas Narys
Jaunas, linksmo ir malonaus 

budo lietuvis gydytojas Dr. Er- 
nest G. Jonaitis, kuris turi ofi
są 551 W. 103rd S t., yra nau
jausias Vaizbos Buto “rekru
tas”. Dr. Jonaitis labai gerai 
patarnavo savo giminaitei, Ma
riau Sebastian, kuri buvo su
žeista automobilio nelaimėj La- 
bor Day. Englcwood Hospital 
slaugės sako, kad Dr. Jdfiaitis 
turi daugiausiai ligonių iš visų 
jaunų gydytojų, ir yra vienin
telis kurs jau daug darė di
džiųjų operacijų. Dr. Jonaitis 
yra vedęs Zofiją Bašinskaitę ir 
labai gražiai šeirtiyhiškai gyve
na. Vaizbos Butas linki jaunam 
profesionalui geriausio pasise
kimo.

darbuojasi 
komiteto pir-

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkiųį Reikia

REIKIA PATYRUSIOS VEI- 
TERKOS. JULIA’S RESTAURANT 
4656 So. Western Avė.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui—geri namai. Nėra skalbimo. 
Tel. Kedzie 0754.

HELP WANTED—MALĖ 
DarbininkųReikia

REIKIA VYRŲ, nekilnojamo tur
to salesmano su karu. $25.00 savai
tėj. Drawing Account. Turi prista
tyti bondsą.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir štoruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir|tai»aiPardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ. FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Boksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų flkčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI GARU šildomas fronti- 
nis miegkambaris—3249 So. Mor
gan St. 3 aukštas. Tel. Yards 6794.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui 'Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ren- 
da $37.50, garu šildomas. Gera vie
ta tavernai. $600.00. 6844 South
Racine Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE

2 FLATŲ BARGENAS
Tiktai $400.00 įmokėjus perka 2 

flatų plytinį 5-5 kambarį- Garu 
šildomą, 2 karų garažą. Pilna kai
na $4,000.00. Pamatykite šiandien. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai
NEREIKIA (MOKESNIO—30 MfiNESIŲ 18- 
’ MOKĖTI, Visiškas peržiūrėjimą*, malė- 

vojimaa body, leuderio darbų. balerėa. 
radijo ir priedų. Froltno, a&ų suaUprini- 
ruas. Viekas nuo vlrtaus iki tairų. 16 
metų patyrimas, musų carantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towin< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokėjimo pinigų. 
2609 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

6 FLETŲ MŪRINIS apartmentas 
South Sidėj, kampas, apšildomas, 
2 fletis po 6. ”4 fletis po 5 kamb. 
visados išrenduotas. Namas geras. 
Rendas neša, kurį receiveris lik
viduoja už morgičius ir parduoda 
už $11,000, tiktai ir kurį galima 
pirkti mažai pinigų įnešant. Kreip
tis laišku tuojaus į 1739 So. Halsted 
St., Box 897.

6800 S.
R. Piet- 
St.

NV. B. Sebaštihn, 
'Official corresponden!

tais metais, nežiūrint mokyklų 
ir vaikų draugijų pastangų juos 
nuo to atpratinti.

Kai kur parkuose ir mokyk
lose buvo surengti Halloween 
vakarėliai, kur vaikai linksmai 
leido laiką konkursuodami už 
kostiumų prizus ir žaisdami, 
bet didžiuma vaikų “dūko.”.

Nemiegojęs

DAUGYBE VnruUTŲ KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 W«st Slst Street

Telefonas VICTORY 1696

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimni

VAISIAI ir VIŠTOS čionais, yra 
pinigų darantis biznis. Turėkite 
mažą ūkį arti miestelio. Vieni vai
siai atneš ūkio kainą, jeigu pri
žiūrėsi. Elektrikos šviesos name ir 
tvarte. $2400.00. Ant išmokėjimo.1 ’ 

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

WATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbyscių ir modelių to

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

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

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
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.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Pereitą septintadienį po pie
tų buvo pasigėrėtinas Budriko 
radio programas. Programą iš
pildė simfonijos orkestrą ir 
linksmas kvartetas. Orkestrą 
pagrojo gražų maršą, linksmą 
polką, valcą, Marytės polką ir 
“Muzikantų polką”. Kvartetas 
linksmais, sutartiniais balsais 
padainavo “Aš prašyčiau”, 
“Turtingo sapnas” ir “Į beržy
ną eina Ona”. Įsiklausęs nei 
nepajutau, kaip išgirdau pro
gramą vedantį p. Budriką sa
kant: taip musų programas bai
giasi ir mes susitiksime kitą 
šėptiritadiėriį-

Kitas gražus ir turiningas 
Budriko radio programas bus 
ketvirtadienį iš stoties 'VVrtFC 
—>1420 k. nuo 7 iki 8 vai. va
kare. 'Programą išpildys links
mi dainininkai ir akorderiistai. 
Pe to, Bus svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai. Nepamir
škite pasiklausyti šito gražaus 
programo. —J.

Gook apskričio klerkas Mi- 
chael J. Flynn skelbia, kad per 
spalio mėnesį 2,749 poros išsi
ėmė vedybinius leidimus. Per
nai per tą patį mėnesį leidimų 
buvo išduota 2,464.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

EGG
NUT 
BIG

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus_____

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

...................................$6.00
---------------------------$6.00
LUMP$6.00

MINE RĮJN ____________ $5.75
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

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

1

Ar Ieškot
* PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT RIUS W6jaus
CANAL 8500

Musų apgarsinimų'kainos pri
einamos. "Už pakurto j i m u s 
duodame gerą nuolaidą.
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GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
XXXžXŽXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaXXXXXXxXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Christine Kriščiūnaitė Estelle Gasko
Eleanor JanonisEva Zlabis Genevieve VespenderJulia Jankevičiūtė

S
Aldona Rutkauskaitė

Evelyn KazyFlorence Jaunis Olga Zlabes Helen ChesnaConstance PaugaAmelia R. Lukas

Albina Balčiūnaitė

Josephine Remeikis Ona Rubikaitė Kazimiera Termėnas Albina Pivariunaitė

Taipgi Konteste

dalyvauja

FRANCES BARISAS

5W;

lininiui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin n nnnnnnm

Irene Sabaliauskas

Zakaitė

m m m i m nini iiiini nuli nnnnninininnnininii  n imi linini 

LIETUVIAI TEISĖJAI YRA 
SEKAMI:

Mikas J. Šileikis, dailininkas;
Mrs. H. Murauskienė, grožio j 

saliono operatorė;
Bernice Balickaitč, dailinin

kė;
Louise Narmonta, High 

school mokytoja;
• T ' I

Frances Sadauskaitė, poetė;
J.\P. : Varkala,. auditorius;
Dę. E. T. Zubrickas; medici

nos daktaras;
Dr. A. Montvidas, med. dak- 

taras, ir
, J. F. Budrikas, biznierius, 

kuris aukoja dovanas konkur
so laimėtojoms.

, Wanda Samolis
Aldona Gražulutė

itOiS

Sue Vilis Emma YurkusAmellia Yakas Bernice Markus
inniininniiiiiiiiiiniiiiiiiiininiiiiinnniniiniiiinininniinn

'liiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiniiniiiiiiiiniiiinninn

Pradžia 7:30 vai. vak. Įdomus Programas Įžanga 35 centai.

ŠOKIAI PRIE GEORGE STEPHENS ORKESTROS Dovanas Suteiks J. F. SUDRIKO Radio ir Baldų Krautuvė
3411 South Halsted Street




